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Com evitar de llegir aquest llibre

El LATEX és un sistema orientat a la composició de textos acadèmics i cient́ıfics, sobretot de
textos que inclouen molts elements de notació matemàtica, com ara tesines i tesis doctorals,
apunts d’assignatures, articles de revistes cient́ıfiques, comunicacions i miscel.lànies de congres-
sos, llibres tècnics i cient́ıfics, etc.

És un sistema de composició lògica, per oposició als sistemes de composició visual o pro-
grames WYSIWYG (What You See Is What You Get : allò que l’autor escriu i veu a la pantalla
de l’ordinador és exactament allò que sortirà imprès). Amb el sistema LATEX, allò que l’autor
escriu i veu a la pantalla de l’ordinador és el contingut del document i la seva estructura lògica,
però entre aquests i el document compost hi ha un pas intermedi de processament o compilació
del document mitjançant el sistema LATEX.

La qualitat tipogràfica dels documents compostos amb LATEX és comparable a la de les
millors editorials cient́ıfiques d’arreu del món, però el principal cost que s’ha de pagar és la
dissociació entre l’escriptura del document i la visualització del mateix document compost.
Amb tot, els beneficis addicionals derivats d’aquesta dissociació superen amb escreix tots els
inconvenients associats.

La lectura d’aquest llibre es pot evitar, doncs, si el lector potencial s’arriba a convèncer,
com més aviat millor, que no està disposat a pagar un preu tan alt per complementar la gran
qualitat del contingut dels seus treballs acadèmics i cient́ıfics amb una gran qualitat tipogràfica.
Els exemples que es presenten a continuació en aquest caṕıtol no pretenen sinó orientar el lector
en aquest sentit.

S’inclou un exemple per a cada tipus de document que se sol escriure i compondre amb LATEX:
una tesina, una tesi doctoral, els apunts d’una assignatura, un article d’una revista cient́ıfica,
una comunicació en un congrés, un caṕıtol d’un llibre, una transparència per a retroprojecció i
una carta.

Cada exemple es presenta de manera resumida en dues pàgines consecutives: el document
aproximadament com ha estat escrit per l’autor, en una pàgina parella, i el mateix document
compost amb el sistema LATEX, a la pàgina senar següent.
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Tesi de llicenciatura

Extracte de Ribó i Balust, J. M. (1992). Aproximació circumscripcional a l’a-
prenentatge inductiu de regles de primer ordre. Tesi de llicenciatura, Universitat
Politècnica de Catalunya.

\chapter{Resolució}

\section{Unificació}

Per fer resolucions serà essencial poder comparar dos literals per decidir si

aquells literals són idèntics però complementaris (de signe contrari). Si es

treballa amb~$C P_0$ simplement caldrà comparar \emph{sı́mbol a sı́mbol} els dos

literals; però si es treballa amb~$C P_1$ el procés es complica a causa de

l’aparició de les variables: dos literals poden no ser idèntics al principi

però podria existir una substitució de termes per variables que els fes

idèntics (prenem, com a exemple, els predicats~$\textrm{ric}(a)$ i

$\textrm{ric}(x)$ que, tot i no ser idèntics, ho serien amb la substitució de

la variable~$x$ per la constant~$a$). En aquest cas es diu que els dos

literals són \emph{unificables}. I aquesta és precisament la propietat que

es demana a dos literals de signe contrari per poder fer resolució sobre

ells. El procés de resolució s’explicarà amb tot detall a la secció següent

mentre que en aquesta s’introdueix el tema de la unificació.

\begin{definicio} Una substitució és un conjunt finit de la forma $(t_1/v_1,

t_2/v_2, \allowbreak \ldots, t_n/v_n)$, on cada~$v_i$ és una variable i cada

$t_i$ és un terme, de tal manera que per a tot $i, j$, $v_i \neq v_j$. La

substitució buida és representada per~$\epsilon$. \end{definicio}

\begin{exemple} En aquest exemple es presenta una substitució: $$(a/x,

z/y, f(t)/t).$$ \end{exemple}

\begin{definicio} Sigui $\theta = (t_1/v_1, t_2/v_2, \ldots, t_n/v_n)$ una

substitució i~$E$ una expressió. Aleshores~$E \theta$ és una expressió que

s’obté de~$E$ canviant simultàniament cada variable~$v_i$ de~$E$ pel terme~%

$t_i$. Es diu que~$E \theta$ és una instància de~$E$. \end{definicio}

\begin{definicio} Es diu que una substitució~$\theta$ és un \emph{unificador}

pel conjunt d’expressions $\{ E_1, E_2, \ldots, E_n \}$ si i només si $E_1

\theta = E_2 \theta = \cdots = E_n \theta$. Si aquesta~$\theta$ existeix es

diu que $\{ E_1, E_2, \ldots, E_n \}$ és \emph{unificable}. \end{definicio}
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Resolució

3.1 Unificació

Per fer resolucions serà essencial poder comparar dos literals per decidir si
aquells literals són idèntics però complementaris (de signe contrari). Si es
treballa amb CP0 simplement caldrà comparar śımbol a śımbol els dos lite-
rals; però si es treballa amb CP1 el procés es complica a causa de l’aparició
de les variables: dos literals poden no ser idèntics al principi però podria
existir una substitució de termes per variables que els fes idèntics (prenem,
com a exemple, els predicats ric(a) i ric(x) que, tot i no ser idèntics, ho serien
amb la substitució de la variable x per la constant a). En aquest cas es diu
que els dos literals són unificables. I aquesta és precisament la propietat que
es demana a dos literals de signe contrari per poder fer resolució sobre ells.
El procés de resolució s’explicarà amb tot detall a la secció següent mentre
que en aquesta s’introdueix el tema de la unificació.

Definició 3.1 Una substitució és un conjunt finit de la forma (t1/v1, t2/v2,
. . . , tn/vn), on cada vi és una variable i cada ti és un terme, de tal manera
que per a tot i, j, vi 6= vj. La substitució buida és representada per ε.

Exemple 3.1 En aquest exemple es presenta una substitució:

(a/x, z/y, f(t)/t).

Definició 3.2 Sigui θ = (t1/v1, t2/v2, . . . , tn/vn) una substitució i E una
expressió. Aleshores Eθ és una expressió que s’obté de E canviant si-
multàniament cada variable vi de E pel terme ti. Es diu que Eθ és una
instància de E.

Definició 3.3 Es diu que una substitució θ és un unificador pel conjunt
d’expressions {E1, E2, . . . , En} si i només si E1θ = E2θ = · · · = Enθ. Si
aquesta θ existeix es diu que {E1, E2, . . . , En} és unificable.
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Tesi doctoral

Extracte de Gràcia i Sabaté, X. (1991). Sistemes lligats: estudi geomètric i trans-
formacions de simetria. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona.

\subsection{Relacions entre els lligams}

D’acord amb la teoria general, els morfismes que relacionen les diverses

dinàmiques impliquen els resultats següents. Sigui $S_{rm} \subset P_r$ la

\emph{subvarietat final de lligams} de la dinàmica d’ordre $m$ en $P_r$, i

sigui $C_{rm} \subset \textrm{C}^\infty (P_r)$ l’ideal de les funcions que

s’anu\l.len sobre $S_{rm}$. Aleshores

\begin{proposicio} Si $\xi_r$ és un camı́ en $P_r$ solució de la dinàmica

d’ordre $(m+1)$, llavors és solució de la dinàmica d’ordre $m$. Per tant,

$S_{r,m+1} \subset S_{rm}$ i $C_{rm} \subset C_{r,m+1}$. \quad \hfill

$\blacksquare$ \end{proposicio} Aquest resultat era d’esperar atès que la

dinàmica d’ordre $(m+1)$ és una restricció de la d’ordre $m$.

Sigui $C_{rm}^\mathrm{proj} := C_{rm} \cap \alpha_r^* (\textrm{C}^\infty

(P_{r+1}))$ el subconjunt dels lligams projectables per $\alpha_r$.

\begin{proposicio} Sigui $\xi_r$ un camı́ en $P_r$, i sigui $\xi_{r+1} =

\alpha_r \circ \xi_r$ el camı́ corresponent en $P_{r+1}$. Aleshores $\xi_r$ és

una solució de la dinàmica d’ordre $m$ si i només si $\xi_{r+1}$ ho és. Per

tant, $\alpha_r(S_{rm}) \subset S_{r+1,m}$ i $\alpha_r^*(C_{r+1,m}) \subset

C_{rm}^\mathrm{proj}$. \end{proposicio}

De fet sabem que les relacions entre les subvarietats de lligams són certes en

cada nivell dels algorismes d’estabilització corresponents.

El diagrama següent mostra totes les relacions establertes entre els lligams:

$$ \begin{array}{*7c}

C_{r,r+1} & \supset & C_{r,r+1}^\mathrm{proj} \\ \cap & & \cap \\

C_{r,r+2} & \supset & C_{r,r+2}^\mathrm{proj} & \supset

& \alpha_r^*(C_{r+1,r+2}) & \stackrel{\alpha_r^*}{\longleftarrow}

& C_{r+1,r+2} \\ \cap & & \cap & & \cap & & \cap \\

\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\

C_{r,m} & \supset & C_{r,m}^\mathrm{proj} & \supset

& \alpha_r^*(C_{r+1,m}) & \stackrel{\alpha_r^*}{\longleftarrow}

& C_{r+1,m} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\

\cap & & \cap & & \cap & & \cap \\

C_{r,2k-r-1} & \supset & C_{r,2k-r-1}^\mathrm{proj} & \supset

& \alpha_r^*(C_{r+1,2k-r-1}) & \stackrel{\alpha_r^*}{\longleftarrow}

& C_{r+1,2k-r-1} \\ \cap \\

C_{r,2k-r}

\end{array} $$
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3.8.4 Relacions entre els lligams

D'acord amb la teoria general, els mor�smes que relacionen les diverses dinà-

miques impliquen els resultats següents. Sigui Srm ⊂ Pr la subvarietat �nal

de lligams de la dinàmica d'ordre m en Pr, i sigui Crm ⊂ C∞(Pr) l'ideal de

les funcions que s'anul.len sobre Srm. Aleshores

Proposició 3.26 Si ξr és un camí en Pr solució de la dinàmica d'ordre

(m+1), llavors és solució de la dinàmica d'ordre m. Per tant, Sr,m+1 ⊂ Srm

i Crm ⊂ Cr,m+1. �

Aquest resultat era d'esperar atès que la dinàmica d'ordre (m + 1) és una

restricció de la d'ordre m.

Sigui C
proj
rm := Crm ∩ α∗r(C∞(Pr+1)) el subconjunt dels lligams projecta-

bles per αr.

Proposició 3.27 Sigui ξr un camí en Pr, i sigui ξr+1 = αr ◦ ξr el camí

corresponent en Pr+1. Aleshores ξr és una solució de la dinàmica d'ordre m

si i només si ξr+1 ho és. Per tant, αr(Srm) ⊂ Sr+1,m i α∗r(Cr+1,m) ⊂ Cproj
rm .

De fet sabem que les relacions entre les subvarietats de lligams són certes en

cada nivell dels algorismes d'estabilització corresponents.

El diagrama següent mostra totes les relacions establertes entre els lli-

gams:

Cr,r+1 ⊃ Cproj
r,r+1

∩ ∩
Cr,r+2 ⊃ Cproj

r,r+2 ⊃ α∗r(Cr+1,r+2)
α∗r←− Cr+1,r+2

∩ ∩ ∩ ∩
...

...
...

...

Cr,m ⊃ Cproj
r,m ⊃ α∗r(Cr+1,m)

α∗r←− Cr+1,m
...

...
...

...

∩ ∩ ∩ ∩
Cr,2k−r−1 ⊃ Cproj

r,2k−r−1 ⊃ α∗r(Cr+1,2k−r−1)
α∗r←− Cr+1,2k−r−1

∩
Cr,2k−r
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Apunts d’assignatura

Extracte del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat
Politècnica de Catalunya (1995). Llenguatges, gramàtiques i autòmats (LGA): col-
lecció de problemes. Centre de Publicacions del Campus Nord, Barcelona.

\section{Llenguatges regulars}

\begin{enumerate}

\item Sigui~$E$ l’expressió regular $$ c^* (\lambda + a (a + b + c)^* + (a

(a + b + c)^* b) c^* $$

\begin{enumerate}

\item És $L(E) = \{ a, b, c \}^*$?

\item És $L(EE) = \{ a, b, c \}^*$?

\end{enumerate}

\item Construı̈u expressions regulars que siguin equivalents als llenguatges

sobre $\{ a, b, c \}$ dels mots~$w$ que compleixen les condicions següents:

\begin{enumerate}

\item hi ha un nombre parell de~$a$ en~$w$,

\item hi ha $4 i + 1$ $b$ en~$w$ per a~$i \geq 0$,

\item $\mid w \mid = 3 i$ per a $i \geq 0$,

\item la cadena~$abc$ no apareix en~$w$.

\end{enumerate}

\item Diem que una expressió regular és ambigua si hi ha un mot que pot ser

obtingut de l’expressió regular de dues maneres diferents, com a mı́nim. De

les expressions regulars següents, digueu quines són ambigües.

\begin{enumerate}

\item $a ((a b)^* c d)^* + a (a b a b c b^*)^* a^*$

\item $a a b^* (a b)^* + a b^* + a^* b b a^*$

\item $a a b a^* + a a a b a + a a b b a^* + a$

\end{enumerate}

\item Construı̈u {\small DFA} que reconeguin els llenguatges denotats per

\begin{enumerate}

\item $a^* b a^* a b^*$

\item $b ( (a a b^* + a^4) b )^* a$

\item $a b [((b a)^* + b b b)^* + a]^* b$

\end{enumerate}

\end{enumerate}
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3 Llenguatges regulars

3.1 Sigui E l’expressió regular

c∗(λ + a(a + b + c)∗ + (a(a + b + c)∗b)c∗

i) És L(E) = {a, b, c}∗?
ii) És L(EE) = {a, b, c}∗?

3.2 Constrüıu expressions regulars que siguin equivalents als llenguatges
sobre {a, b, c} dels mots w que compleixen les condicions següents:

i) hi ha un nombre parell de a en w,

ii) hi ha 4i + 1 b en w per a i ≥ 0,

iii) | w |= 3i per a i ≥ 0,

iv) la cadena abc no apareix en w.

3.3 Diem que una expressió regular és ambigua si hi ha un mot que pot ser
obtingut de l’expressió regular de dues maneres diferents, com a mı́nim.
De les expressions regulars següents, digueu quines són ambigües.

i) a((ab)∗cd)∗ + a(ababcb∗)∗a∗

ii) aab∗(ab)∗ + ab∗ + a∗bba∗

iii) aaba∗ + aaaba + aabba∗ + a

3.4 Constrüıu DFA que reconeguin els llenguatges denotats per

i) a∗ba∗ab∗

ii) b((aab∗ + a4)b)∗a

iii) ab[((ba)∗ + bbb)∗ + a]∗b
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Article de revista cient́ıfica

Extracte de Burmeister, P., Rosselló, F., i Rudak, L. (1995). On Höft’s characteri-
zation of weak model classes. Algebra Universalis, 34:214–219.

\newcommand{\Eq}{\textrm{Eq}}

\newcommand{\Mod}{\textrm{Mod}}

\title{On Höft’s characterization of weak model classes}

\author{P.\ Burmeister \\

\emph{Tech.\ Hochschule} \\ \emph{Darmstadt}

\and F.\ Rosselló \\

\emph{Universitat de} \\ \emph{les Illes Balears}

\and L.\ Rudak \\

\emph{Uniwersytet} \\ \emph{Warszawski}}

\date{}

\begin{document}

\maketitle

In this paper we show a very simple counterexample to the characterization of

weak model classes of partial algebras (i.e., classes formed of all partial

algebras weakly satisfying a given set of equations) given

in~\cite{weak-strong-equations}, and we propose a corrected version of this

characterization.

Let $\F$ be a type of algebras. Let $\tfx$ be the algebra of terms of type

$\F$ over a fixed countably infinite set of variables

$\X=\{x_i \mid i \geq 1\}$.

Given a class $\K$ of partial $\F$-algebras, let $\Eq_w(\K)$ denote

the set of all equations weakly valid in all algebras from $\K$ and let

$\K_w = \Mod_w(\Eq_w(\K))$ be the weak model class generated

by $\K$. For every partial $\F$-algebra $\A$, let

$\phi_{\A,\K}:\A\to\B_{\A,\K}$ be $\A$’s $\K$-universal solution (and recall

that, by construction, $\B_{\A,\K}\in\K_w$), and set

$$ E_{\A,\K}=\bigcup_{v:\X\to\A} \tilde{v}\times\tilde{v} \left(

\Eq_w(\K) \cap (\dom\tilde{v})^2 \right) $$

(where $\tilde{v}$ denotes the unique closed extension (with respect to $\A$)

of $v$ to an $\X$-initial segment ---i.e., the (support of an) $\X$-generated

relative subalgebra--- $\domu\tilde{v}$ of $\tfx$).
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On Höft’s characterization of weak model classes

P. Burmeister
Tech. Hochschule

Darmstadt

F. Rosselló
Universitat de
les Illes Balears

L. Rudak
Uniwersytet
Warszawski

In this paper we show a very simple counterexample to the characterization
of weak model classes of partial algebras (i.e., classes formed of all partial alge-
bras weakly satisfying a given set of equations) given in [3], and we propose a
corrected version of this characterization.

Let F be a type of algebras. Let TF (X ) be the algebra of terms of type F
over a fixed countably infinite set of variables X = {xi | i ≥ 1}.

Given a class K of partial F -algebras, let Eqw(K) denote the set of all
equations weakly valid in all algebras from K and let Kw = Modw(Eqw(K))
be the weak model class generated by K. For every partial F -algebra A, let
φA,K : A → BA,K be A’s K-universal solution (and recall that, by construction,
BA,K ∈ Kw), and set

EA,K =
⋃

v:X→A

ṽ × ṽ
(
Eqw(K) ∩ (dom ṽ)2

)

(where ṽ denotes the unique closed extension (with respect to A) of v to an
X -initial segment —i.e., the (support of an) X -generated relative subalgebra—
dom ṽ of TF (X )).

In [3], Höft characterizes weak model classes as those classes K of partial
algebras closed under weak relative subalgebras, direct products and closed
homomorphic images, inductive (i.e., closed under direct limits of ω-directed
systems with injective structural homomorphisms), and satisfying the following
property, which he calls weak equational faithfulness:

for every X -initial segment D of the algebra of terms TF (X ), ker φD,K
is the smallest congruence on D (considered as a relative subalgebra
of TF (X )) containing the relation ED,K

It is well known (see, for instance, the Example in [5, pp. 90-91]) that in-
ductiveness and closure under weak relative subalgebras, direct products and
closed homomorphic images are not sufficient to characterize weak model clas-
ses. But, on the other hand, Höft’s weak equational faithfulness turns out to be
too strong a condition, since there are weak model classes that do not satisfy
such condition.
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Comunicació en un congrés

Extracte de Xambó i Descamps, S. (1994). String theory and enumerative geometry.
Dins: Gràcia, X. et al., editors, Proc. of the Fall Workshop on Differential Geo-
metry and its Applications, pàgines 63–73, Barcelona. Departament de Matemàtica
Aplicada i Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

\section{The theoretical physics input}

In the last years there has been an enormous amount of interesting work

related to string theories that is orders of magnitude beyond the control of

experiment. It appears, nevertheless, that they are able to produce highly

non-trivial and precise mathematical conjectures which so far seem very hard

to prove rigorously (see \cite{theoret-math}) that a (mathematical) proof of

any of those statements plays the role that in traditional physics is played

by experiments.

Among the conjectures, here we are going to consider only those that predict

the number of rational curves on certain Calabi-Yau varieties, for example on

a general quintic hypersurface in~$\mathbf{P}^4_{\mathbb{C}}$.\footnote{For a

beautiful introduction to Calabi-Yau manifolds, and in particular to its

intersection and Yukawa couplings, see \cite{quintic-threefolds}; for a more

elementary discussion of the main ideas, see \cite{calabi-yau-manifolds}.}

String theorists calculate a ‘Yukawa coupling’ series

$f(q)$ in two different ways, using a principle called ‘mirror symmetry,’ and

get the following two expressions:

$$ f(q) = 5 + 2\,875 q + 4\,876\,875 q^2 + \cdots $$

and

$$ f(q) = 5 + \sum_{k \geq 1} n_k k^3 \frac{q^k}{1 - q^k}

= 5 + n_1 q + (2^3 n_2 + n_1) q^2 + \cdots $$

where~$n_k$ is the number of rational curves of degree~$k$ in the quintic

threefold. The second expression comes, roughly speaking, from a quantum

correction called ‘sum over instantons’ (which here we may take to mean

rational curves). The values gotten for the first four~$n_k$ are the

following:

$$ \begin{array}{rl}

k & n_k \\ \hline

1 & 2\,875 \\

2 & 609\,250 \\

3 & 317\,206\,375 \\

4 & 242\,467\,530\,000

\end{array} $$
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2 The theoretical physics input

In the last years there has been an enormous amount of interesting work
related to string theories that is orders of magnitude beyond the control of
experiment. It appears, nevertheless, that they are able to produce highly
non-trivial and precise mathematical conjectures which so far seem very
hard to prove rigorously (see [Jaffe and Quinn, 1993]) that a (mathematical)
proof of any of those statements plays the role that in traditional physics is
played by experiments.

Among the conjectures, here we are going to consider only those that
predict the number of rational curves on certain Calabi-Yau varieties, for
example on a general quintic hypersurface in P4

C
.4 String theorists calculate

a ‘Yukawa coupling’ series f(q) in two different ways, using a principle called
‘mirror symmetry,’ and get the following two expressions:

f(q) = 5 + 2 875q + 4 876 875q2 + · · ·

and

f(q) = 5 +
∑
k≥1

nkk3 qk

1 − qk
= 5 + n1q + (23n2 + n1)q2 + · · ·

where nk is the number of rational curves of degree k in the quintic th-
reefold. The second expression comes, roughly speaking, from a quantum
correction called ‘sum over instantons’ (which here we may take to mean
rational curves). The values gotten for the first four nk are the following:

k nk

1 2 875
2 609 250
3 317 206 375
4 242 467 530 000

4For a beautiful introduction to Calabi-Yau manifolds, and in particular to its inter-
section and Yukawa couplings, see [Morrison, 1993]; for a more elementary discussion of
the main ideas, see [Xambó-Descamps, 1994a].
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Caṕıtol de llibre

Extracte de Castellet, M. i Llerena, I. (1990). Àlgebra lineal i geometria. Universitat
Autònoma de Barcelona, 2a edició.

\chapter{Divisibilitat en els nombres enters}

\section{Divisió entera. Ideals}

Designarem per~$\Z$ el conjunt dels nombres enters. La teoria de la

divisibilitat a~$\Z$ és conseqüència de la important propietat següent.

\begin{teorema} [de la divisió entera] \label{teorema:divisio-entera}

Donats $a, b \in \Z$, $b \neq 0$, existeixen dos únics nombres enters

$q$~i~$r$ que compleixen $a = b \cdot q + r$, $0 \leq r \leq \mid b \mid$.

$q$~i~$r$ s’anomenen \emph{el quocient} i \emph{la resta} de la divisió entera

de~$a$ per~$b$.

\end{teorema}

\begin{exemple}

$-8 = 3 \cdot (-3) + 1$, $3 = (-8) \cdot 0 + 3$.

\end{exemple}

\noindent Si la resta de la divisió entera de~$a$ per~$b$ és 0, es diu que~$a$

és un \emph{múltiple} de~$b$ (escriurem $a = \dot{b}$), que~$b$ és un

\emph{divisor} de~$a$ (escriurem $b \mid a$), o que~$a$ és \emph{divisible}

per~$b$. Indicarem per $(b)$ el conjunt dels múltiples de~$b$. Observem

que~$(b)$ compleix les dues propietats següents:

\begin{itemize}

\item és tancat per la suma; és a dir $a,c \in (b) \Rightarrow a + c \in (b)$.

\item si $a \in (b)$ i~$c$ és qualsevol enter, aleshores $a \cdot c \in (b)$.

\end{itemize}

\begin{proposicio}

Si el subconjunt $I \subset \Z$ compleix \begin{enumerate}

\item $a, b \in I \Rightarrow a + b \in I$

\item $a \in I, c \in \Z \Rightarrow a \cdot c \in I$,

\end{enumerate}

aleshores hi ha un $b \in I$ tal que $I = (b)$.

\end{proposicio}
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Capítol 1

Divisibilitat en els nombres

enters

1.1 Divisió entera. Ideals

Designarem per Z el conjunt dels nombres enters. La teoria de la divisibilitat
a Z és conseqüència de la important propietat següent.

Teorema 1.1 (de la divisió entera) Donats a, b ∈ Z, b 6= 0, existeixen

dos únics nombres enters q i r que compleixen a = b · q + r, 0 ≤ r ≤| b |.
q i r s'anomenen el quocient i la resta de la divisió entera de a per b.

Exemple:

−8 = 3 · (−3) + 1, 3 = (−8) · 0 + 3.

Si la resta de la divisió entera de a per b és 0, es diu que a és un múltiple

de b (escriurem a = ḃ), que b és un divisor de a (escriurem b | a), o que a és
divisible per b. Indicarem per (b) el conjunt dels múltiples de b. Observem
que (b) compleix les dues propietats següents:

• és tancat per la suma; és a dir a, c ∈ (b)⇒ a+ c ∈ (b).

• si a ∈ (b) i c és qualsevol enter, aleshores a · c ∈ (b).

Proposició 1.2 Si el subconjunt I ⊂ Z compleix

1. a, b ∈ I ⇒ a+ b ∈ I

2. a ∈ I, c ∈ Z⇒ a · c ∈ I,

aleshores hi ha un b ∈ I tal que I = (b).
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Transparència per a retroprojecció

Extracte de Levy Dı́az, Jordi (1995). Linear Second-Order Unification. Treball
presentat durant el Workshop on Constructive Constraint Logic. Venècia, desembre
de 1995.

\begin{slide}

\begin{center}

\textbf{Linear Second-Order Unification}

\begin{itemize}

\item Unary linear second-order unification is decidable if~$F$ is always

applied to the same term~$t$ \cite{decidability}

$$

a(F(b)) \stackrel{?}{=} F(a(b))

$$

\item Unary linear second-order unification is decidable for

\emph{stratified} terms \cite{stratified}

$$

f(X(g(Y(a))),g(X(Z(T))))

$$

\item Linear second-order unification is decidable if no free variable

occurs more than twice

\end{itemize}

\end{center}

\end{slide}
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Linear Second-Order

Uni�cation

• Unary linear second-order uni-

�cation is decidable if F is al-

ways applied to the same term

t (Comon, 1993)

a(F (b))
?
= F (a(b))

• Unary linear second-order uni�-

cation is decidable for strati�ed

terms (Schmidt-Schau�, 1995)

f(X(g(Y (a))), g(X(Z(T))))

• Linear second-order uni�cation

is decidable if no free variable

occurs more than twice
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Carta

Extracte de Román Jiménez, J. A. (1996). Carta amb data 13 de març.

\documentclass[11pt,a4paper]{letter}

\usepackage[applemac]{inputenc}

\usepackage[catalan]{babel}

\pagestyle{empty}

\address{Escola Universitària Politècnica \\

de Vilanova i la Geltrú \\

Universitat Politècnica de Catalunya \\

Av.\ Vı́ctor Balaguer s/n \\

08800 Vilanova i la Geltrú}

\signature{José Antonio Román Jiménez \\

Sots-director d’Estudis}

\date{Barcelona, \today}

\begin{document}

\begin{letter}{Gabriel Valiente Feruglio \\

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics \\

Universitat Politècnica de Catalunya \\

Pau Gargallo, 5 (Edifici U) \\

08028 Barcelona}

\opening{Estimat co\l.lega:}

Em permeto de convocar-vos a la propera reunió de coordinació de les

assignatures \emph{Fonaments d’Informàtica} i \emph{Programació}, que serà el

dia 21 de març, a les 17 hores, i tindrà lloc al despatx 153 de l’edifici A de

l’Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú.

\closing{Ben atentament,}

\cc{Secretaria del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics}

\encl{Ordre del dia}

\end{letter}

\end{document}
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Escola Universitària Politècnica
de Vilanova i la Geltrú
Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Vı́ctor Balaguer s/n
08800 Vilanova i la Geltrú

Barcelona, 13 de març de 1996

Gabriel Valiente Feruglio
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Universitat Politècnica de Catalunya
Pau Gargallo, 5 (Edifici U)
08028 Barcelona

Estimat col.lega:

Em permeto de convocar-vos a la propera reunió de coordinació de les as-
signatures Fonaments d’Informàtica i Programació, que serà el dia 21 de
març, a les 17 hores, i tindrà lloc al despatx 153 de l’edifici A de l’Escola
Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú.

Ben atentament,

José Antonio Román Jiménez
Sots-director d’Estudis

Còpies a: Secretaria del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Adjunt: Ordre del dia
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Caṕıtol 1

Composició de textos cient́ıfics

Som a les darreries del segle XX. Molt enrere ha quedat el temps en què l’autor escrivia un
manuscrit i engegava tota una sèrie d’activitats en les quals un grup de persones de formació molt
diversa teclejava el manuscrit, en revisava la qualitat lingǘıstica, l’adaptava a les convencions
pròpies de l’editorial, en componia l’original i en treia galerades; hi introdüıa les correccions
fetes per l’autor i el treia compaginat; després el revisava i el corregia, en feia la impressió
definitiva i el publicava.

Els avenços de la tècnica han posat a l’abast de l’autor tot un ventall de possibilitats noves.
Processadors de textos, programes d’autoedició, sistemes de tractament de textos cient́ıfics,
correctors d’ortografia, sistemes de gestió de referències bibliogràfiques i eines de publicació
electrònica a les xarxes globals d’ordinadors són només algunes de les eines informàtiques de
què disposa l’autor per escriure i publicar un treball cient́ıfic.

La disponibilitat d’aquestes eines informàtiques ha modificat substancialment el paper de
l’autor dins el procés editorial, ja que cada dia més i més tasques que abans eren pròpies de
l’editorial són ara responsabilitat de l’autor. La composició d’originals electrònics i la revisió i
la correcció editorial, entre d’altres.

Aquesta nova distribució de tasques té molts avantatges per a l’autor, com ara una reducció
del cicle que va des del disseny d’un treball cient́ıfic fins a la impressió final i la publicació,
però comporta alguns inconvenients: principalment que els autors tenen dif́ıcil accés a aquests
mitjans informàtics i que han de ser no solament autors sinó també linotipistes, maquetistes,
tipògrafs, revisors, correctors i impressors alhora.

1.1 Forma i contingut d’un treball cient́ıfic

Fent una descripció molt breu i simplificada del procés editorial tradicional, el contingut d’un
treball cient́ıfic el dóna l’autor, mentre que la forma d’un treball cient́ıfic la dóna normalment
l’editorial. Els maquetistes de l’editorial en desenvolupen el format o layout, i els linotipistes,
a la impremta, posen el contingut donat per l’autor en la forma establerta pels maquetistes, en
la qual resultarà imprès el treball cient́ıfic.
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La nova distribució de tasques i responsabilitats en el procés editorial, però, ha desdibuixat
les distincions tradicionals entre autors, maquetistes i linotipistes, fins al punt que l’autor resulta
moltes vegades responsable també de posar el contingut del treball cient́ıfic en la forma donada
pel format, i fins i tot de desenvolupar el format mateix del treball cient́ıfic d’acord amb unes
ĺınies generals establertes per l’editorial.

Les noves tasques que ha de dur a terme l’autor d’un treball cient́ıfic es tradueixen en ne-
cessitats addicionals de formació, que de vegades ultrapassen l’àrea de coneixement pròpia de
l’autor i envaeixen àrees tals com la tipografia, el disseny gràfic, la informàtica o les telecomu-
nicacions. En aquest sentit cal no perdre de vista l’objectiu de l’autor dins el procés editorial:
aquest no ha d’esdevenir, per exemple, professional de les arts gràfiques per poder publicar els
resultats de les seves investigacions. Aquest llibre pretén donar els elements bàsics perquè un
professor o un investigador de qualsevol àrea de coneixement pugui posar el contingut dels seus
treballs cient́ıfics en una forma apropiada a la seva publicació, tant impresa com electrònica.

1.2 Què és un treball cient́ıfic?

Un treball cient́ıfic es pot definir com un informe escrit i publicat on es descriuen resultats
originals de recerca. No tot escrit publicat, però, és un treball cient́ıfic. Un treball cient́ıfic s’ha
d’escriure d’una certa manera i s’ha de publicar d’una certa manera, segons una tradició ben
establerta de pràctiques cient́ıfiques i editorials.

Quant a les pràctiques cient́ıfiques, aquestes depenen molt de la disciplina cient́ıfica de què
es tracti. En ĺınies generals, però, tenen molt a veure amb la noció mateixa de ciència com
a activitat predictiva, verificable emṕıricament i acumulativa. Predictiva, perquè ha d’establir
prediccions clarament definides sota condicions ben espećıfiques; verificable emṕıricament, per-
què les prediccions s’han de poder comprovar mitjançant experiments que tothom que disposi
de l’equipament adequat i que domini les tècniques necessàries pugui repetir; i acumulativa,
perquè els resultats de les teories i els experiments d’una persona s’han de precisar amb un
nivell de detall tal que permeti que altres persones hi elaborin teories i hi realitzin experiments
addicionals.

Tornant a les pràctiques cient́ıfiques, en primer lloc, els resultats han de ser originals, és
a dir, s’ha de tractar de la primera publicació de resultats de recerca de l’autor, llevat d’e-
ventuals presentacions orals dels mateixos resultats fetes pels autors del treball en congressos,
conferències, simposis, etc.

En segon lloc, un treball cient́ıfic ha de presentar informació suficient perquè altres puguin
avaluar les prediccions i les observacions, repetir els experiments i avaluar tant les conclusions
com els processos intel.lectuals fets per l’autor. Per exemple, que les conclusions no siguin
meres hipòtesis especulatives sinó veritables resultats cient́ıfics, justificats tant per les dades
observades com pels experiments duts a terme.

En tercer lloc, la publicació del treball cient́ıfic ha de tenir un suport f́ısic que el faci ac-
cessible a la comunitat cient́ıfica. Tradicionalment es consideren suports f́ısics vàlids per a la
publicació de treballs cient́ıfics les revistes cient́ıfiques i d’altres documents impresos que hagin
estat sotmesos a un procés de revisió cŕıtica, prèvia a la publicació, per part d’altres autors,
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tot i la tendència actual a la publicació electrònica conjunta dels treballs cient́ıfics, on versions
electròniques dels documents impresos es posen a les xarxes globals d’ordinadors, a l’abast de
tota la comunitat cient́ıfica.

No tot escrit publicat, però, segueix aquestes pràctiques cient́ıfiques i llavors no totes les
publicacions fetes per un professor o un investigador són publicacions cient́ıfiques vàlides. El
resum d’un treball cient́ıfic i una comunicació en un congrés no són considerats com a publica-
cions cient́ıfiques vàlides, tot i que els treballs presentats en alguns congressos són objecte d’un
procés molt acurat i selectiu de revisió cŕıtica. Tradicionalment les tesis doctorals tampoc no
són considerades com a publicacions cient́ıfiques vàlides, ja que tot i haver-hi un procés de revi-
sió cŕıtica, de vegades molt més estricte que en el cas d’una revista cient́ıfica, la publicació d’una
tesi doctoral és un fet d’abast relativament local de la universitat on en té lloc la defensa. La
tendència actual a la publicació electrònica de tesis doctorals, però, acabarà per canviar aquesta
situació. Les miscel.lànies tampoc no són, en general, publicacions cient́ıfiques vàlides, ja que
solen recollir treballs cient́ıfics publicats prèviament. Tot i això, moltes de les consideracions
fetes en aquest caṕıtol són fàcilment aplicables a aquests altres tipus de publicacions.

Quant a les pràctiques editorials, aquestes varien molt en funció del suport f́ısic de la pu-
blicació. En el cas de publicacions impreses, les editorials normalment proporcionen un recull
de convencions editorials, en alguns casos en forma de llibre d’estil, que cobreix tant aspectes
tipogràfics i de forma com aspectes d’estil i d’organització del contingut.

En el cas de publicacions electròniques, però, no hi ha encara convencions editorials ben
establertes, llevat d’alguns casos en què les editorials han desenvolupat un conjunt de convenci-
ons per a la publicació electrònica, mitjançant els anomenats llenguatges de marcatge estàndard
generalitzats (SGML). El cas més difós actualment, però, és el de la publicació dels treballs
cient́ıfics a les xarxes globals d’ordinadors, mitjançant els anomenats llenguatges de marcatge
d’hipertext (HTML).

1.3 Organització d’un treball cient́ıfic

Vist com a treball escrit, un treball cient́ıfic és un text organitzat per satisfer les necessitats d’u-
na publicació cient́ıfica vàlida, segons els criteris desenvolupats a l’apartat 1.2. En aquest sentit,
tot treball cient́ıfic ha de presentar una organització tal que permeti identificar ràpidament el
problema tractat, el desenvolupament del treball, els resultats obtinguts i les conclusions que
se’n deriven.

Els editors i les revistes cient́ıfiques recomanen diferents sistemes d’organització dels treballs
cient́ıfics que, tot i seguir un cert ordre lògic de presentació, es diferencien en les parts en què es
divideix el treball, segons la disciplina cient́ıfica de què es tracti. L’ANSI (American National
Standards Institute) prescriu un sistema estàndard anomenat IMRAD, acrònim anglès de les
parts bàsiques en què s’hauria d’organitzar un treball cient́ıfic: Introducció, Mètodes, Resultats
i Discussió. La ISO (International Organization for Standardization), per la seva part, també
recomana un sistema estàndard per a l’organització dels treballs cient́ıfics. Allò que tenen en
comú totes aquestes normes i estàndards, però, és que un treball cient́ıfic ha de consistir en
quatre parts fonamentals: introducció, desenvolupament, resultats i conclusions.
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L’objectiu de la introducció és donar informació suficient perquè el lector pugui entendre i
avaluar els resultats cient́ıfics sense necessitat de consultar publicacions prèvies sobre el tema
tractat. En aquest sentit, una bona introducció: (1) ha de definir amb precisió el problema
investigat; (2) ha d’incloure una ressenya cŕıtica de la literatura pertinent, a fi d’orientar el
lector; (3) ha d’establir el mètode triat per dur a terme la investigació i justificar la tria feta;
(4) ha d’establir els resultats principals de la investigació, aix́ı com les conclusions que es
desprenen dels resultats obtinguts. Aquests quatre elements tracen, doncs, el camı́ lògic que
duu el lector des del problema cap a la seva solució.

El desenvolupament, per la seva banda, contribueix al fet que el treball cient́ıfic sigui verifi-
cable emṕıricament i que sigui acumulatiu. S’hi han de descriure detalladament el disseny del
treball cient́ıfic i la seva realització, de manera que els lectors puguin eventualment reproduir el
treball cient́ıfic descrit. En el cas d’un treball experimental s’hi han d’incloure, si hi escauen, les
especificacions tècniques exactes de tots els materials emprats, aix́ı com la identificació precisa
de tots els subjectes experimentals, etc. En el cas d’un treball teòric, tots els resultats s’han de
demostrar a partir de premisses acceptades per la comunitat cient́ıfica.

Els resultats són el nou coneixement per contribuir al món cient́ıfic. Tant els aspectes
positius com els aspectes negatius dels resultats són importants, aquests darrers per evitar
repetir resultats negatius en altres investigacions. Cal tenir present, però, que es tracta de
resultats que s’han d’incloure en una publicació cient́ıfica: les especulacions poden ser útils
en publicacions preliminars —per exemple, en una primera comunicació en un congrés, per
promoure’n la discussió— però no tenen res a fer en una publicació cient́ıfica vàlida.

La finalitat de les conclusions és donar una interpretació dels resultats obtinguts: el seu
significat i la seva significació. Aquesta interpretació ha de presentar els principis fonamen-
tals, les relacions entre les dades observades, la correlació entre aquestes observacions i d’altres
observacions similars, i les generalitzacions suggerides pels resultats, fent esment tant de les im-
plicacions teòriques com de les possibles aplicacions pràctiques dels resultats cient́ıfics descrits.

Aquestes parts fonamentals d’un treball cient́ıfic es complementen amb altres components.
Aix́ı doncs, l’esquema d’organització d’un treball cient́ıfic és el següent:

1. t́ıtol

2. autors

3. adreces

4. resum

5. paraules clau

6. introducció

7. desenvolupament

8. resultats

9. conclusions

10. agräıments

11. referències bibliogràfiques

El t́ıtol és potser la part més important de tot l’escrit d’un treball cient́ıfic. D’una banda, és
la primera impressió (i, per tant, la més forta) que rep tot lector potencial del treball. D’altra
banda, és possible que molts d’aquests lectors potencials, de tot el treball cient́ıfic, només en
llegeixin el t́ıtol. És per això que s’ha de tenir molta cura a l’hora de triar les paraules del t́ıtol,
aix́ı com l’ordre i l’associació entre aquestes paraules. De fet, el t́ıtol es llegeix també a la taula
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de continguts i a la capçalera de les pàgines de la publicació, als ı́ndexs dels serveis de consulta
bibliogràfica, etc.

Es pot definir un bon t́ıtol com aquell que descriu el contingut del treball cient́ıfic amb la
menor quantitat de paraules possible. Un t́ıtol com Estudis sobre l’alfabet català no resulta
gaire útil per esbrinar el possible contingut del treball (l’estudi és lingǘıstic, sociolingǘıstic,
ortogràfic o tipogràfic?), mentre que Contribucions a l’estudi de la influència de la geminació
en l’evolució de les grafies de l’alfabet català podria ser més aviat el resum de tot el treball
cient́ıfic.

Els autors d’un treball cient́ıfic són aquelles persones que han contribüıt activament al
disseny i a la realització del treball, o que hi han aportat idees importants. Com a autors, són
els responsables intel.lectuals dels resultats cient́ıfics que s’hi descriuen, i no necessàriament els
responsables dels autors reals dins la jerarquia de la institució on s’ha dut a terme el treball
cient́ıfic: cap col.lega mai no hauria de demanar ni de permetre la inclusió del seu nom en un
treball cient́ıfic en el qual no hagués participat de forma directa i activa.

Quant a l’ordre en què s’han de presentar els noms i cognoms dels autors, la pràctica editorial
cient́ıfica és d’allò més diversa. Una de les formes més comunes de presentar-los consisteix a fer-
ne una enumeració, o bé començant pels cient́ıfics més directament relacionats amb el treball,
o bé a l’inrevés: l’autor principal és, en aquest cas, el darrer de la llista, com sol passar també
en un discurs o en alguns concerts. Una alternativa més raonable consisteix a llistar els autors
per ordre alfabètic de cognoms i és, de fet, una de les formes més usades en l’actualitat.

En tot cas, cal tenir present que, fora dels Päısos Catalans i d’Espanya, molts pocs editors
saben distingir entre un nom i un cognom d’arrel llatina. Als EUA i a Alemanya, per exemple,
Gabriel Valiente Feruglio ha estat malentès més d’una vegada com Gabriel V. Feruglio. Aquest
problema es pot resoldre posant un guionet entre els dos cognoms, o entre els noms en el cas
d’un nom compost, com ara Gabriel Valiente-Feruglio o Joan-Antoni Mesquida.

Els noms dels autors han d’anar acompanyats de les seves adreces, tant postals com elec-
tròniques, a fi de poder identificar-los correctament i perquè els lectors s’hi puguin adreçar, per
exemple, per demanar-los informació addicional o per fer-los comentaris.

El resum és una versió redüıda de tot el treball cient́ıfic, un breu compendi de cadascuna de
les seves parts fonamentals: introducció, desenvolupament, resultats i conclusions. L’objectiu
del resum és permetre als lectors identificar ràpidament el contingut bàsic del treball cient́ıfic i
determinar-ne la rellevància per als seus interessos, per tal que llavors puguin decidir si realment
necessiten llegir la resta del treball.

Una manera més ràpida encara d’identificar el contingut del treball cient́ıfic és mitjançant
una sèrie d’etiquetes o paraules clau. Les paraules clau són també de gran utilitat quan s’em-
pra un servei de consulta bibliogràfica. En aquest sentit, resulta convenient disposar d’una
taxonomia de paraules clau estàndard. L’esquema de classificació de matèries de la UNESCO
en dóna una taxonomia general, mentre que en certes àrees de coneixement hi ha taxonomies
de paraules clau d’ús generalitzat, com ara l’esquema de l’ACM (Association for Computing
Machinery) per a les ciències de la computació.

Els agräıments és el lloc del treball cient́ıfic destinat a reconèixer qualsevol assistència sig-
nificativa per part d’altres persones, aix́ı com eventuals ajuts econòmics rebuts (projectes de
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recerca, contractes, beques, etc.) de caràcter extern a la institució on ha estat desenvolupat
el treball cient́ıfic. Cada vegada amb més freqüència, però, s’hi reconeix la manca d’ajuts
econòmics.

Finalment, totes les referències fetes d’altres treballs cient́ıfics publicats s’han d’acompanyar
de dades bibliogràfiques completes, que permetin als lectors identificar i eventualment trobar
els treballs cient́ıfics corresponents. Els diferents estils en què s’han de presentar aquestes
referències bibliogràfiques, segons el tipus de publicació cient́ıfica de què es tracti, s’expliquen
al caṕıtol 7.
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Caṕıtol 2

Preparació electrònica d’originals

En el cicle tradicional d’escriptura i publicació d’un treball cient́ıfic —preparació del manuscrit,
mecanografiat, lliurament, correcció de les proves d’impremta, etc.— hi solen intervenir dife-
rents persones que interactuen amb l’autor, o bé directament, o bé a través dels editors de la
publicació: linotipistes, revisors, correctors, maquetistes, tipògrafs i impressors en són els prin-
cipals. Els problemes de comunicació que sorgeixen d’aquesta interacció entre professionals tan
diversos són ben variats; per exemple, els problemes de comunicació entre l’autor i el corrector
de proves han portat a la necessitat d’acordar un esquema estàndard de signes de correcció
tipogràfica.

Molts d’aquests problemes desapareixen quan l’autor prepara originals electrònics. Un ori-
ginal electrònic és un original preparat amb mitjans electrònics (normalment un ordinador o,
més ben dit, un programa de tractament de textos) i lliurat directament a l’editor (normalment
a través d’una xarxa de telecomunicacions, encara que el lliurament sobre un suport magnètic
també se sol considerar com una forma de lliurament electrònic). La preparació electrònica i el
lliurament electrònic d’originals, a més de reduir els problemes de comunicació entre l’autor i
l’editor, redueixen el cicle que va des del disseny del treball cient́ıfic fins a la impressió final i
la publicació: l’original no es torna a mecanografiar a l’editorial; les correccions no s’indiquen
en el text mitjançant signes de correcció tipogràfica sinó que es fan directament sobre l’original
electrònic; l’accés a l’original per part de revisors i correctors és pràcticament instantani. En el
cas d’un treball cient́ıfic, això pot significar una reducció d’un ordre de magnitud en la duració
del cicle d’escriptura i publicació: unes quantes setmanes en comptes d’uns quants mesos o fins
i tot d’anys.

Val a dir, però, que les proves d’impremta són necessàries quan els autors escriuen en una
llengua no materna, atès que els correctors desconeixen allò que pretenen expressar els autors.

2.1 Programes de composició visual

La majoria dels programes de tractament de textos són de composició visual o WYSIWYG

(What You See Is What You Get): allò que l’autor escriu i veu a la pantalla de l’ordinador és
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aproximadament allò que sortirà imprès.
Aquests programes de composició visual són molt fàcils d’aprendre a usar. Per exemple,

per posar una paraula en cursiva basta fer un doble clic amb el ratoĺı sobre la paraula i prémer
un botó d’un menú d’opcions. Ara bé, quan s’han d’usar lletres cursives? Aquesta i moltes de
qüestions similars són feina dels tipògrafs; des del punt de vista de l’autor d’un treball cient́ıfic
és l’estructura del treball i la funció de cada part de l’escrit el que compta. És a dir, qüestions
de contingut, i no qüestions de presentació del treball escrit. La cursiva és útil, entre d’altres
funcions, per donar èmfasi a una paraula o a una expressió que es vol destacar, però només quan
el context que l’envolta està escrit amb lletres rodones; altrament, les solucions tipogràfiques
varien segons el context de les paraules que es volen destacar.

Cal mantenir aix́ı la distinció entre les necessitats de l’autor i la manera de satisfer-les: es
tracta d’acostar les eines informàtiques als autors, per evitar que aquests hagin d’esdevenir
tipògrafs. L’autor no hauria de necessitar saber com es fa per destacar una paraula emprant
un programa de tractament de textos, sinó que hauria de poder indicar d’alguna manera què
és el que vol fer (destacar una paraula) perquè el programa de tractament de textos adoptés
una solució tipogràfica adequada (posar la paraula en rodona si el context és en lletra cursiva
i corregir l’espaiat, afegint un espai fi davant la paraula en rodona). De la mateixa manera,
l’autor d’un treball cient́ıfic no hauria de necessitar saber com es fa per compondre el resum del
treball (la famı́lia, el cos, l’interlineat, l’amplada de la caixa, l’estil, la situació, etc.) sinó que
hauria de bastar indicar l’inici i la fi del resum perquè el programa de tractament de textos en
fes la composició (per exemple: Computer Modern Roman, 11/13, a 24 ćıceros, cursiva, centrat,
els paràgrafs entrats 1 quadrat́ı).

Dissortadament, els programes de composició visual no permeten indicar l’estil en què es vol
compondre cadascuna de les parts d’un treball cient́ıfic, i tampoc no donen suport a la indicació
de l’estructura del treball: les parts components, la divisió del treball cient́ıfic en apartats, la
situació del resum i de la llista de referències bibliogràfiques, etc.

2.2 Processadors de textos cient́ıfics

Quant a l’escriptura cient́ıfica, aquestes mancances dels programes de composició visual s’agreu-
gen pel fet que l’escriptura cient́ıfica necessita no només caràcters de text i mecanismes senzills
per indicar l’estil de cadascuna de les parts d’un escrit, sinó també molts caràcters especials,
mecanismes per escriure fórmules matemàtiques complexes, per compondre taules, per incloure
referències bibliogràfiques, etc. Tot plegat, això ha portat al desenvolupament dels anomenats
sistemes de composició lògica.

Amb aquests sistemes de tractament de textos cient́ıfics, l’autor no necessàriament ha d’in-
dicar com vol fer un text sinó que més aviat indica què és el que vol fer amb el text, i el sistema
s’encarrega de fer-ho. Aquests sistemes també s’anomenen sistemes de marcatge, perquè la
manera d’indicar-hi què es vol fer és mitjançant l’escriptura de certes marques dins el text del
treball cient́ıfic. Per exemple, \èmfasi{ciència} és una marca d’èmfasi que afecta la parau-
la ciència i que un sistema de composició lògica pot interpretar emfasitzant la paraula de la
manera més convenient segons el context.
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Els primers sistemes de composició lògica van ser desenvolupats al principi dels anys se-
tanta, però no és fins als anys vuitanta que aquests sistemes guanyen gran difusió dins el món
acadèmic, gràcies a l’aportació de D. Knuth, un informàtic de renom que va dissenyar un siste-
ma de composició lògica, el TEX, que ha esdevingut el més habitual per al tractament de textos
cient́ıfics, almenys entre matemàtics, f́ısics i informàtics. El sistema TEX permet indicar les ca-
racteŕıstiques tipogràfiques del treball cient́ıfic mitjançant un conjunt bàsic d’unes nou-centes
marques (macros, en llenguatge informàtic) predefinides, alhora que inclou un llenguatge de
programació que permet definir-ne de noves, i es caracteritza per la gran qualitat del treball
imprès, qualitat que pot competir amb la dels treballs impresos per les principals editorials ci-
ent́ıfiques d’arreu del món. De fet, la motivació original de D. Knuth per desenvolupar el sistema
TEX va ser el seu descontentament amb la qualitat amb què una de les editorials cient́ıfiques
més importants dels EUA componia els seus llibres de text, plens de fórmules matemàtiques.

Tot i que el TEX dóna suport a la indicació de moltes qüestions tipogràfiques de manera
abstracta, no dóna suport directe a la indicació de l’estructura del treball cient́ıfic. L. Lamport,
un deixeble de D. Knuth, va desenvolupar, doncs, una extensió del TEX, anomenada LATEX,
on s’inclouen definicions de l’estructura dels principals tipus de treballs cient́ıfics —articles,
llibres, reports de recerca i transparències—, com també facilitats per programar-hi altres tipus
d’estructures. Per exemple, l’estructura bàsica d’un article cient́ıfic mitjançant el sistema LATEX
es podria escriure:

\documentclass[a4paper]{article}

\title{t́ıtol}
\author{autors i adreces}
\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract} Resum
\end{abstract}

\keywords{paraules clau}
\section{Introducció} Introducció
\section{Desenvolupament} Desenvolupament
\section{Resultats} Resultats
\section{Conclusions} Conclusions
\section*{Agraı̈ments} Agräıments
\bibliographystyle{plain}

\bibliography{base de dades bibliogràfiques}
\end{document}

Aix́ı doncs, l’autor només ha d’indicar l’inici de la part introductòria del treball cient́ıfic
mitjançant la marca \section{Introducció}; el sistema LATEX s’encarrega de prendre les
decisions tipogràfiques necessàries per compondre la introducció d’un treball cient́ıfic d’estil
article. A més dels estils bàsics per escriure treballs cient́ıfics, hi ha actualment centenars
d’estils complementaris, que moltes vegades han estat desenvolupats pels usuaris mateixos —els
autors— i que responen a les necessitats de diverses disciplines cient́ıfiques: estils per compondre
els diagrames rectangulars o commutatius emprats en moltes branques de les matemàtiques; per



28 Composició de textos cient́ıfics amb LATEX

compondre tota mena de grafs, diagrames de barres i diagrames de past́ıs; estils per compondre
els diagrames de Feynman emprats en f́ısica teòrica; per compondre diagrames esquemàtics
de circuits electrònics; estils per compondre fórmules qúımiques; estils per adaptar el sistema
LATEX a les convencions ortogràfiques i tipogràfiques pròpies de la llengua en què s’escriu el
treball cient́ıfic; estils per definir o programar nous estils; etc.

L’avantatge del sistema LATEX és clar: sempre que es disposi dels estils necessaris o de
persones que puguin programar aquests estils, els autors poden dedicar-se a escriure el contingut
dels seus treballs cient́ıfics sense haver de preocupar-se ni d’ocupar-se de qüestions de forma
de presentació dels treballs. L’inconvenient principal és que els autors han d’aprendre aquests
sistemes de composició lògica i s’han d’acostumar a la seva filosofia d’ús. Amb tot, els programes
de composició visual també s’han d’aprendre a usar, tant o més que els sistemes de composició
lògica.

Atesa la gran difusió actual d’aquests sistemes de tractament de textos cient́ıfics, es pot ben
dir que aprendre’ls representa una inversió per al present i per al futur d’un professor o d’un
investigador. Aquest aprenentatge se sol iniciar davant la necessitat d’escriure una tesina o una
tesi doctoral.

2.3 Rudiments de tipografia

Des del punt de vista de l’autor d’un treball cient́ıfic, és l’estructura i el contingut del treball
el que compta, i no les qüestions de forma i de presentació del treball escrit. Aquesta conside-
ració no deixa de ser encara una expressió de desig. És ben cert que les editorials cient́ıfiques
més responsables faciliten als autors les definicions d’estil necessàries per a la preparació elec-
trònica d’originals. Algunes editorials cient́ıfiques subministren, per mitjans electrònics, es-
tils dissenyats i programats per a la composició de treballs cient́ıfics amb el sistema LATEX,
com ara Springer-Verlag, Elsevier Science, Kluwer Academic Publishers i Birkhäuser Verlag,
com també algunes associacions professionals: l’ACM (Association for Computing Machinery),
l’AMS (American Mathematical Society), l’APA (American Psychology Association), l’AAS
(American Astronomical Society), l’IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), el
TUG (TEX Users Group), la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques), etc.

Molt sovint, però, l’autor d’un treball cient́ıfic rep un recull de convencions tipogràfiques
pròpies de l’editorial i des d’aquell moment és l’únic responsable de posar el contingut del seu
treball cient́ıfic en la forma establerta per les especificacions editorials. Aquestes especificacions
no sempre resulten entenedores ni fàcils d’implementar; per a les contribucions a la miscel.lània
de la dotzena edició d’un congrés internacional, els editors demanaven recentment l’ús de lletres
de famı́lia Times i de cos 13, una mida de lletra realment dif́ıcil de trobar en cap famı́lia de
pòlisses: els cossos estàndard més usuals són 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 24. En aquests casos,
l’autor té dos camins possibles per seguir: si usa un programa de composició visual, ha de
seleccionar una per una les diferents parts que componen el treball cient́ıfic i ha d’aplicar-hi els
canvis tipogràfics necessaris; si usa un sistema de composició lògica, com ara el LATEX, ha de
desenvolupar —programar— un estil d’acord amb les instruccions d’estil donades per l’editorial,
o bé ha d’adaptar-hi un dels estils de què disposa. En tot cas, l’autor ha de conèixer almenys la
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terminologia bàsica de la tipografia i de les arts gràfiques en general, a fi de poder interpretar
les instruccions d’estil de l’editorial.

Les mesures tipogràfiques

Antigament, cada mestre impressor tenia la seva mesura tipogràfica pròpia, fins que el francès
Pierre-Simon Fournier (1712–1768) va crear una unitat estàndard, el ćıcero, que equivalia a onze
punts tipogràfics, i aix́ı va establir la primera escala de mesura tipogràfica. Un altre francès,
François-Ambroise Didot (1730–1804), va perfeccionar aquest sistema, ajustant-lo al sistema
duodecimal —la dotzena era una de les maneres de comptar més corrents llavors, abans de
la introducció del sistema mètric decimal. Des d’aleshores, un ćıcero o ćıcero Didot equival a
dotze punts tipogràfics, cadascun dels quals equival a 1/144 de la polzada francesa, és a dir,
aproximadament 0,376 mil.ĺımetres.

El sistema Didot s’usa en molts päısos d’Europa i en aquells päısos que en reben o en van
rebre la influència. En el món anglosaxó i als Päısos Baixos, però, és més usual un altre sistema
de mesura tipogràfica, el sistema pica, basat en el sistema mètric anglès i que té per unitat de
mesura la pica. Una pica també equival a dotze punts tipogràfics, però un punt equival ara a
1/72 de la polzada anglesa, és a dir, 0,351 mil.ĺımetres, aproximadament. El punt del sistema
pica rep el nom de punt pica, per diferenciar-lo de l’anomenat punt Didot o punt tipogràfic en
el sistema Didot.

A part d’aquestes unitats absolutes, hi ha una unitat de mesura tipogràfica que és relativa
al cos: el quadrat́ı. Un quadrat́ı d’un cert cos equival a la mida o amplada (nombre de punts)
del cos i serveix per mesurar aquells espais que són proporcionals a les dimensions dels caràcters
usats en cada cas, sobretot per als espais blancs que van a l’interior de la ĺınia.

Totes aquestes unitats de mesura tipogràfica serveixen per donar tant les dimensions de la
pàgina impresa (amplada de la caixa) com la mida dels caràcters d’impremta (cos) i la separació
entre les ĺınies (interlineat). Val a dir, però, que les eines informàtiques de tractament de textos
cient́ıfics actuals poden treballar indistintament amb qualsevol d’aquests sistemes de mesura
tipogràfica. Els sistemes TEX i LATEX, per exemple, entenen, entre altres, les unitats de mesura
tipogràfica següents: punt Didot, ćıcero, punt pica, pica, cent́ımetre, mil.ĺımetre i polzada
anglesa.

Quant a les dimensions de la pàgina impresa, els paràmetres més importants són aquells que
determinen la mida de la caixa, la situació de la caixa dins la pàgina i la situació dels paràgrafs
dins la caixa.

La caixa és la zona impresa, normalment rectangular, de la pàgina. Alguns dels paràmetres
més importants que tenen relació amb la caixa són: l’amplada de la caixa (és a dir, la longitud
de les ĺınies), l’alçada de la caixa (és a dir, el nombre de ĺınies per pàgina) i els marges superior
i esquerre (els quals determinen la situació de la caixa dins la pàgina).

Quant a la situació dels paràgrafs dins la caixa, el paràmetre bàsic és la mida del queixal
d’entrada de paràgraf. El queixal d’entrada d’un paràgraf serveix per indicar que el paràgraf
no és la continuació del paràgraf anterior. A part del queixal d’entrada, hi ha quatre maneres
bàsiques d’alinear horitzontalment els paràgrafs dins l’amplada de la caixa: contra el marge es-
querre; contra el marge dret; centrats o justificats (alineats contra tots dos marges). Cadascuna
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d’aquestes formes d’alineació implica una distribució diferent de l’espaiat entre les paraules de
les ĺınies d’un paràgraf, conjuntament amb el tall de paraules en śıl.labes.

L’alineació dels paràgrafs i el tall en śıl.labes són automàtics, tant en els programes de com-
posició visual com en els sistemes de composició lògica. Les dimensions de la pàgina impresa,
però, s’han d’especificar en tots dos casos. Tot i això, el sistema LATEX inclou definicions per
als formats de paper més usuals: DIN A4, DIN A5 i carta (aquest darrer molt emprat als EUA).
Aix́ı mateix, es pot adaptar fàcilment a qualsevol altra caixa mitjançant una sèrie de marques:
\textwidth (amplada de la caixa), \textheight (alçada de la caixa), \topmargin (marge supe-
rior), \oddsidemargin (marge esquerre de pàgines senars), \evensidemargin (marge esquerre
de pàgines parelles), \parindent (queixal d’entrada de paràgraf), etc.

Les pòlisses de caràcters d’impremta

Els caràcters d’impremta, se’ls distingia antigament pel nom del mestre impressor que els havia
gravat o pel t́ıtol de la primera obra que hi estampava, mentre que actualment se’ls distingeix
per la famı́lia, el cos i l’estil.

En l’època de la tipografia de plom, les foneries tipogràfiques subministraven els caràcters
d’impremta als impressors per pòlisses —assortiments de caràcters d’un cos i estil determinat
d’una famı́lia tipogràfica—, mentre que, actualment, el conjunt de caràcters tipogràfics que
componen cadascun dels estils d’una famı́lia en un cos determinat s’anomena indistintament
pòlissa o font (fosa).

Els diferents tipus de caràcters d’impremta se solen agrupar en famı́lies. Els membres d’una
famı́lia tipogràfica tenen principis de disseny comuns, sobretot pel que fa al dibuix de les lletres.
Les famı́lies tipogràfiques es designen pel nom del fonedor o de l’autor del dibuix de la lletra
(Garamond, Caslon, Baskerville, Bodoni, Zapf), pel nom de l’impressor que en va encarregar
el disseny (Elzevier), pel nom de la primera obra impresa amb la famı́lia (Bembo, Centaur,
Century), o bé pel nom atribüıt per l’empresa que les comercialitza (Berthold Baskerville Book,
ITC Galliard, Linotype Melior, Monotype Dante), malgrat que algunes denominacions responen
a raons històriques (Textura, Fraktur, Futura, Palatine, Roman).

La mida dels caràcters s’anomena cos i s’expressa normalment com a nombre enter de punts
tipogràfics. El cos i l’interlineat se solen indicar conjuntament: 12/14 vol dir caràcters de dotze
punts d’altura i interlineats a catorze punts. En el món dels sistemes de composició lògica, però,
el sistema TEX va acompanyat d’un sistema per dissenyar pòlisses, anomenat METAFONT, que
permet generar (fondre electrònicament) pòlisses de cossos que no són nombres enters sinó
nombres enters multiplicats per potències d’1,2 (és a dir: 1,2; 1,44; 1,728; etc. vegades un
nombre enter). Això permet millorar la qualitat final d’un treball cient́ıfic quan es combina la
impressió amb la reducció fotogràfica: per publicar un treball en paper de format DIN A5 a partir
d’un original en format DIN A4, es pot imprimir abans un original ampliat, usant pòlisses de cos
1,44 vegades el cos final desitjat. La reducció fotogràfica d’un original de qualitat normal (la
resolució t́ıpica d’una impressora làser és 300 punts per polzada) dóna aix́ı una qualitat bastant
més alta (432 punts per polzada) gràcies al fet que 1,44 és aproximadament igual al factor de
reducció de la mida DIN A4 a la mida DIN A5.

L’estil fa referència a la varietat tipogràfica que s’adopta per aconseguir un cert efecte sobre
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una part de l’escrit, normalment per fer èmfasi o fer ressalt d’una paraula, una frase o un
paràgraf. Els estils més usuals són els que afecten o bé la figura de les lletres (rodona: lletres
verticals, o cursiva: lletres obliqües), o bé el gruix del traç (normal: amb el gruix del traç
normal, o negreta: amb el gruix del traç augmentat). Cadascun d’aquests estils implica un
canvi de pòlissa de caràcters, d’interlineat i, de vegades, també una correcció de l’espaiat entre
les paraules, els signes de puntuació i les fórmules matemàtiques.

Val a dir que els programes de composició visual només canvien de pòlissa de caràcters i, a
vegades, també d’interlineat quan s’efectua un canvi d’estil en el treball cient́ıfic, mentre que
els sistemes de composició lògica també corregeixen adequadament l’espaiat. De fet, el sistema
LATEX 2ε incorpora l’anomenat NFSS (New Font Selection Scheme), un esquema que classifica
les pòlisses en funció de tres paràmetres: la forma o figura de les lletres (rodona, cursiva, rodona
inclinada, versaleta), la sèrie o gruix del traç (normal, negreta) i la famı́lia (romana, lineal,
mecanogràfica), la qual no s’ha de confondre amb la famı́lia tipogràfica.

Aquest esquema no incorpora cap paràmetre per a la famı́lia tipogràfica perquè tant amb el
sistema TEX com amb el sistema LATEX se solen usar pòlisses d’una mateixa famı́lia tipogràfica,
normalment la Computer Modern, dissenyada per D. Knuth sobre la base de la famı́lia Modern
8A de la foneria Monotype, o també la Lucida Bright, dissenyada per Charles Bigelow i Kris
Holmes. Totes dues són famı́lies tipogràfiques que aconsegueixen l’harmonització de les fonts
de caràcters de text amb les fonts de śımbols matemàtics, requeriment aquest que és essencial
per a la tipografia cient́ıfica.
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