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Caṕıtol 3

Introducció al LATEX

A diferència dels programes de composició visual, amb els quals l’escriptura, la composició, la
visualització i la impressió d’un document es troben integrades en un únic programa informàtic,
amb els sistemes de tractament de textos cient́ıfics aquestes tasques són realitzades per diferents
components. El LATEX és, en aquest sentit, el component que s’encarrega de la composició tipo-
gràfica dels documents, mentre que un programa editor s’ocupa de l’escriptura del document,
un traductor gràfic de pantalla en permet la visualització o sortida per pantalla i un traductor
gràfic d’impressora permet la impressió o sortida impresa del document.

3.1 El procés d’escriptura, compilació, visualització i im-

pressió

Un document LATEX no és, en principi, res més que un fitxer de text, és a dir, un fitxer que només
conté caràcters ASCII. Els caràcters ASCII usats per escriure fitxers de text són els següents:

! " # $ % & ’ ( ) * + , - . /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

‘ a b c d e f g h i j k l m n o

p q r s t u v w x y z { | } ~

Això vol dir que pràcticament qualsevol programa editor o processador de textos serveix
per escriure un document LATEX. Aquests fitxers són els originals electrònics que serveixen
d’entrada a un procés de composició, i normalment tenen l’extensió .tex.

Com a resultat del procés de composició o compilació mitjançant el sistema LATEX, s’obté
un fitxer amb el mateix nom que el fitxer font però amb extensió .dvi, el qual es pot visualitzar o
imprimir amb l’ajut de traductors gràfics apropiats. A més, durant aquest procés de composició
es produeixen dos fitxers addicionals, tots dos amb el mateix nom que el fitxer font però amb
extensions .aux i .log. El fitxer amb extensió .aux conté informació sobre les etiquetes que usa el
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LATEX per produir referències encreuades, mentre que el fitxer amb extensió .log conté tots els
missatges que surten a la pantalla durant el procés de composició, a més d’altres informacions
que poden ser d’utilitat per corregir errors eventuals fets palesos durant la composició del
document.

A part d’aquests dos fitxers addicionals, la generació d’́ındexs, llistes de taules i de figures,
com també de referències bibliogràfiques, origina la producció d’altres fitxers auxiliars.

Aquest procés d’escriptura i composició es completa amb la visualització i la impressió
eventual del document, procés que es pot resumir en el diagrama següent:
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També participen del procés d’escriptura, compilació, visualització i impressió una sèrie de
fitxers amb extensió .tfm i .pk. Els fitxers amb extensió .tfm (TEX font metric) o maletes de
pòlisses, en els ordinadors Macintosh, contenen informació sobre la mida dels caràcters de les
diferents pòlisses, informació que permet al LATEX fer una composició acurada del document.

Els fitxers amb extensió .pk (packed raster) o pòlisses, en els ordinadors Macintosh, contenen
mapes de bits dels caràcters de les diferents pòlisses. Aquests mapes de bits són els que fan
possible la traducció gràfica i la visualització i la impressió del document.

Val a dir, però, que l’ús de pòlisses PostScript, les quals contenen descripcions matemàtiques
dels contorns dels caràcters, en comptes de pòlisses .pk és cada dia més freqüent.

3.2 Macros, declaracions, entorns i definicions

Atès que el LATEX és un sistema de marcatge, tot document LATEX conté una sèrie de marques
(macros, en anglès) dins el text mateix del document. Aquestes macros permeten especificar



3 Introducció al LATEX 35

gran varietat d’aspectes que defineixen la forma de presentació del document, des de conside-
racions ortogràfiques i tipogràfiques senzilles fins a l’estructura de tot el document.

Pràcticament totes les macros del sistema LATEX s’escriuen amb caràcters ASCII i comencen
amb una barra invertida (\). Hi ha prop d’un miler de macros estàndard, però l’autor d’un
document LATEX també en pot definir de noves. Per exemple, la macro estàndard \textbf{text}
compon el seu argument text en negreta. Un dels usos de la negreta podria ser per ressaltar
una paraula. Aleshores l’autor pot definir una nova macro, \ressalt, que produeix el mateix
efecte que la macro \textbf.

La definició de la nova macro \ressalt es fa mitjançant una macro estàndard del LATEX,
\newcommand:

\newcommand{\ressalt}[1]{\textbf{#1}}

on [1] indica que la macro \ressalt té un argument i \textbf{#1} indica que l’argument
número 1 o primer (i, en aquest cas, l’únic) #1 s’ha de compondre amb negreta. Una vegada
feta aquesta definició, es pot escriure \ressalt{paraula} dins el text del document per obtenir
paraula com a resultat.

L’avantatge d’introduir noves macros dins un document LATEX és que permeten definir noms
que siguin més entenedors per a l’autor, però també que permeten modificar d’una manera fàcil
i ràpida l’efecte d’una mateixa macro en tot el document LATEX. Per exemple, quan l’autor
descobreix que el ressalt d’una paraula s’ha de fer amb lletres de forma vertical si el context
és de lletres de forma cursiva però amb lletres cursives si el context és de lletres verticals, és a
dir, precisament allò que fa la macro estàndard \emph, només ha de canviar la definició de la
macro \ressalt per la nova definició

\newcommand{\ressalt}[1]{\emph{#1}}

perquè aquest canvi s’estengui a tot el document, és a dir, a totes i cadascuna de les parts del
document LATEX en què s’havia ressaltat una paraula mitjançant la macro \ressalt.

És, doncs, una pràctica molt aconsellable definir al preàmbul del document macros per als
efectes tipogràfics principals que s’han d’aplicar al text del document, fins i tot quan aquestes
no són res més que sinònims de macros estàndard del LATEX.

La forma general de la macro \newcommand és

\newcommand{\macro}[n]{definició}

on n és el nombre d’arguments o paràmetres de la macro (9 com a màxim) i definició pot usar
els n paràmetres #1,#2, . . . ,#n.

L’activació d’una macro \newcommand dóna un error del LATEX si la macro que s’hi defineix
ja havia estat definida, o si es tracta d’una de les macros predefinides del LATEX. En aquests
casos, és possible modificar la definició de la macro existent mitjançant la macro

\renewcommand

En general, però, no és recomanable de canviar la definició d’una macro predefinida del LATEX,
llevat que se’n conegui la funcionalitat amb tot detall i que se sàpiga exactament quin ús se
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n’ha fet en el document LATEX i també quin ús se’n vol fer. Resulta convenient, doncs, canviar
el nom de la macro per un altre nom que encara no hagi estat definit.

Les macros del LATEX poden afectar tant tot el text del document com un paràgraf, una
paraula o, fins i tot, només un caràcter. Aix́ı doncs, cal un mecanisme per indicar l’àmbit
d’actuació de cada macro introdüıda en el document.

El mecanisme bàsic per indicar l’àmbit d’una macro és l’agrupació entre claus: {text}.
Per exemple, la macro \emph serveix per donar èmfasi a una part relativament petita del
document, com ara unes poques paraules, component-les amb lletres cursives si el seu context
són lletres rodones i component-les amb lletres rodones dins un context de lletres cursives. Aix́ı,
\emph paraula dóna èmfasi només al primer caràcter de paraula, mentre que \emph{paraula}

produeix paraula.
Un altre mecanisme per indicar l’àmbit d’una macro és l’ús de macros d’inici i de fi, els

anomenats entorns del LATEX. Per exemple, \begin{center} paràgraf \end{center} és un
entorn que permet alinear horitzontalment el text del paràgraf inclòs a l’entorn, centrant-lo
dins l’amplada de la caixa del document.

Finalment, hi ha certes macros del LATEX, anomenades declaracions, que tenen un efecte
global en el document, com ara \em, tot i que el seu efecte és local si són incloses dins un grup
de claus o dins un entorn.

Tota declaració té associat un entorn corresponent, el qual duu el mateix nom que la decla-
ració però sense la barra invertida. Aix́ı doncs, la declaració

{\em text}

és equivalent a l’entorn

\begin{em} text \end{em}

El fet d’escriure entorns en comptes de declaracions pot donar com a resultat un original
electrònic més fàcil de llegir, revisar i corregir, sobretot quan el text de la declaració és prou
llarg, ja que hi sol ser més fàcil de trobar els delimitadors d’un entorn que no les claus que
delimiten l’àmbit d’una declaració.

3.3 L’estructura d’un document

Tot document LATEX consisteix en dues parts ben diferenciades: el preàmbul i el cos.
El preàmbul és una col.lecció de macros que encapçalen el document, en determinen l’as-

pecte general i n’influeixen l’estil. En particular, una d’aquestes macros determina la classe de
document de què es tracta, com ara un article, un llibre, un report de recerca, etc.

El cos és el contingut del document. És a dir, el text del document conjuntament amb totes
aquelles macros addicionals que resulten necessàries per a la seva composició.

El preàmbul d’un document comença amb la macro

\documentclass[opcions]{classe}

mentre que el cos comença amb la macro
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\begin{document}

i acaba amb la macro

\end{document}

Tot allò comprès entre la macro \documentclass i la macro \begin{document} constitueix
el preàmbul. És a dir, l’estructura d’un document LATEX és la indicada al diagrama següent:

\documentclass[opcions]{classe}
...

}
preàmbul

\begin{document}
...

\end{document}


 cos

El LATEX simplement ignora tot allò que hi hagi després de la macro \end{document}.
Per facilitar la lectura del document compost resulta convenient dividir el cos del document

en caṕıtols, apartats i subapartats, tot d’acord amb l’estructura lògica del seu contingut. La
divisió del contingut del document en unitats estructurals es fa mitjançant macros del LATEX,
les quals varien en funció de la classe de document de què es tracta. Les classes estàndard de
documents LATEX són: article, report, book, letter i slides (vegeu l’apartat 3.4). En el cas dels
documents de classe article, les macros de divisió en caṕıtols i apartats són:

\section{text}
Obre un apartat que duu per t́ıtol text.

\subsection{text}
Obre un subapartat que duu per t́ıtol text.

\subsubsection{text}
Obre un subsubapartat que duu per t́ıtol text.

\paragraph{text}
Compon un paràgraf que duu per t́ıtol text.

\subparagraph{text}
Compon un subparàgraf que duu per t́ıtol text.

\appendix
Estableix la numeració d’apartats amb lletres en
comptes de nombres, per escriure un apèndix.

El LATEX selecciona automàticament l’estil i el cos de la font per compondre el t́ıtol dels
apartats i subapartats, a més d’introduir l’espaiat necessari entre el t́ıtol i la resta del text, com
també l’espaiat entre els apartats i els subapartats successius.

En el cas dels documents de classe report i book, hi ha dues macros addicionals:

\part{text}
Obre una part que duu per t́ıtol text.

\chapter{text}
Obre un caṕıtol que duu per t́ıtol text.

Els documents de classe letter i slides no admeten cap d’aquestes macros de divisió en caṕıtols
i apartats.
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El LATEX enumera automàticament els caṕıtols i apartats en què es divideix el cos d’un
document. L’esquema estàndard d’enumeració s’il.lustra mitjançant l’exemple següent:

\part{Tı́tol} Part I T́ıtol
\chapter{Tı́tol} Caṕıtol 1 T́ıtol
\section{Tı́tol} 1.1 T́ıtol
\subsection{Tı́tol} 1.1.1 T́ıtol
\subsubsection{Tı́tol} 1.1.1.1 T́ıtol

La macro \part no afecta, però, la numeració dels caṕıtols i apartats. Això permet d’incloure
articles directament com a caṕıtols d’un llibre.

Els números de caṕıtol i apartat poden aparèixer a l’encapçalament de la pàgina, segons la
classe de document i segons l’estil de la pàgina, i també poden aparèixer a l’́ındex o a la taula
de continguts del document. La macro

\tableofcontents

especifica la composició de l’́ındex d’un document de classe article, report o book. El LATEX
el compon partint dels t́ıtols de caṕıtol i apartat i dels números de pàgina corresponents, els
quals són un subproducte de la darrera composició del document, i el LATEX els obté del fitxer
auxiliar amb l’extensió .toc (table of contents). Això vol dir que cal processar el document
LATEX almenys dues vegades per obtenir un ı́ndex correcte.

La profunditat o nombre de nivells de t́ıtols de caṕıtol i apartat que surten a l’́ındex és
donada per un paràmetre del LATEX, tocdepth, el valor del qual es pot canviar mitjançant la
macro \setcounter. El nombre de nivells és, per defecte, igual a 3 per a totes les classes
estàndard de documents LATEX. Aix́ı doncs, a l’́ındex d’un document de classe book o report hi
sortiran els t́ıtols de caṕıtol, apartat i subapartat, mentre que els t́ıtols d’apartat, subapartat i
subsubapartat sortiran a l’́ındex d’un document de classe article. La macro

\setcounter{tocdepth}{2}

al preàmbul del document especifica la composició d’un ı́ndex de dos nivells.
Es poden especificar caṕıtols i apartats sense enumeració automàtica mitjançant les macros

següents, les quals duen el t́ıtol corresponent com a argument: \part*, \chapter*, \section*,
\subsection*, \subsubsection*, \paragraph* i \subparagraph*.

També és possible afegir a l’́ındex l’entrada corresponent a un caṕıtol o apartat no enumerat,
mitjançant la macro \addtocontents:

\chapter*{Agraı̈ments}

\addtocontents{toc}{Agraı̈ments}

3.4 Classes de documents

La macro \documentclass{classe} al preàmbul del document indica la classe de document de
què es tracta, on les classes estàndard de documents LATEX són les següents:
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article per a articles de revista i comunicacions en congressos

report per a reports de recerca

book per a llibres

letter per a cartes

slides per a transparències de retroprojecció

Les opcions d’una macro \documentclass[opcions]{classe} modifiquen certes caracteŕıs-
tiques de la classe de documents. Aquestes opcions han d’anar separades per comes. Les més
comunes per a les classes estàndard són les següents:

10pt, 11pt, 12pt

Fixen el cos de la pòlissa base per a tot el document. El cos per defecte és 10pt per a les
classes article, report, book i letter.

letterpaper, legalpaper, executivepaper, a4paper, a5paper, b5paper

Defineixen l’amplada de la caixa. La mida per defecte és letterpaper, mida carta, la més
usual als EUA, tot i que la mida estàndard a Europa és a4paper, és a dir, DIN A4.

landscape

Inverteix les mides de l’alçada i l’amplada de la caixa, per compondre el document en
format apäısat.

final, draft

Especifiquen si es vol obtenir o no una indicació impresa d’alguns dels problemes apareguts
durant la composició del document LATEX, com ara talls defectuosos de ĺınies en paraules.
L’opció per defecte és final per a totes les classes estàndard, és a dir, cap indicació impresa.
Altrament, l’opció draft compon una taca negra al final de totes les ĺınies en què el tall
en paraules i śıl.labes ha estat defectuós. Aquestes indicacions són molt útils per trobar
ràpidament problemes eventuals de composició en el document LATEX.

oneside, twoside

Especifiquen la disposició del text imprès dins l’amplada de la caixa, com també l’en-
capçalament i el peu de les pàgines, perquè la sortida es pugui imprimir per les dues cares
o bé només per una cara del paper. Les classes article, report i letter són, per defecte,
oneside, mentre que la classe book és twoside i la classe slides no admet l’ús de l’opció
twoside.

openright, openany

Especifiquen si els caṕıtols han de començar en pàgines senars o a la propera pàgina, tant
sigui aquesta senar o parella. Atès que els articles no s’estructuren en caṕıtols sinó en
apartats, aquesta opció no afecta la classe article. Tampoc no afecta la classe letter, atès
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que les cartes no s’estructuren en caṕıtols ni en apartats. Els caṕıtols d’un document de
classe book comencen per defecte en pàgines senars, mentre que els d’un document de
classe report poden començar tant en pàgina senar com parella.

onecolumn, twocolumn

Especifiquen la composició del document en una o en dues columnes. Si no es declara
l’opció twocolumn, el LATEX fa la composició del document en una única columna, inde-
pendentment de la classe de document de què es tracti. A més, les classes estàndard letter

i slides no admeten l’opció twocolumn.

notitlepage, titlepage

Especifiquen si es vol començar una pàgina nova després del t́ıtol del document o no.
Per defecte, amb la classe article no es comença una pàgina nova, mentre que amb les
classes book, report i slides després del t́ıtol del document comença una pàgina nova. Els
documents de classe letter no duen cap t́ıtol.

openbib

Especifica la composició de la bibliografia o de la llista de referències bibliogràfiques del
document en l’anomenat format obert del llibre (van Leunen, 1992), on les referències
bibliogràfiques es componen en paràgrafs separats i a la francesa, és a dir, amb un queixal
d’entrada a totes les ĺınies llevat de la primera ĺınia de cada referència.

leqno

Compon els números de fórmula prodüıts pels entorns matemàtics equation i eqnarray

contra el marge esquerre, en comptes de compondre’ls contra el marge dret.

fleqn

Compon les fórmules matemàtiques alineades cap a l’esquerra, a una distància fixa del
marge esquerre que és donada per la macro \mathindent, en comptes de compondre-les
centrades.

Per exemple, la macro

\documentclass[11pt,twoside,a4paper]{article}

serveix per compondre un article amb un cos base d’onze punts, amb una disposició adient a
ser imprès per les dues cares del paper de mida DIN A4.

En resum, les opcions per defecte de les classes estàndard de documents LATEX són les
següents:

Classe Opcions per defecte
article letterpaper 10pt oneside onecolumn final

report letterpaper 10pt oneside onecolumn final openany

book letterpaper 10pt twoside onecolumn final openright

letter letterpaper 10pt oneside onecolumn final

slides letterpaper final
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A part de totes aquestes opcions i classes de documents, el LATEX permet definir l’estil en
què es vol compondre l’encapçalament i el peu de cada pàgina d’un document. La macro

\pagestyle{estil}

permet especificar una combinació d’estils predefinits per a l’encapçalament i el peu de les
pàgines del document. Aquesta macro es pot escriure tant al preàmbul com al cos del document,
i pren efecte a partir de la pàgina corresponent.

Les combinacions d’estils estàndard són les següents:

plain

Deixa l’encapçalament de pàgina en blanc i col.loca el número de pàgina centrat al mig
del peu de cada pàgina. Aquest és l’estil per defecte per a totes les classes estàndard de
documents LATEX.

headings

Posa certa informació que és determinada per la classe de document, com ara el nom del
caṕıtol en el cas d’un llibre, i el número de pàgina en l’encapçalament de cada pàgina, i
deixa el peu de pàgina en blanc.

myheadings

És similar a l’estil headings però l’autor determina la informació que cal posar a l’en-
capçalament.

empty

Deixa en blanc tant l’encapçalament com el peu de cada pàgina.

Conjuntament amb els estils de pàgina plain, headings i myheadings, la macro

\pagenumbering{numeració}

permet determinar l’enumeració de les pàgines del document LATEX, on els valors estàndard de
l’argument numeració són arabic (nombres aràbics) i roman (nombres romans). Les pàgines de
materials preliminars dels llibres, per exemple, se solen numerar amb nombres romans (vegeu
l’apèndix A). Aquesta macro fixa en 1 la numeració de les pàgines, tant si es tracta de nom-
bres aràbics com de nombres romans, la qual cosa permet numerar les pàgines de materials
preliminars d’un llibre amb i, ii, iii, iv, etc. i el cos del llibre amb 1, 2, 3, 4, etc.

També és possible especificar l’estil per a una pàgina (és a dir, de la pàgina actual) del
document, mitjançant la macro

\thispagestyle{estil}

Per modificar l’estil de la primera pàgina d’un article, però, la macro \thispagestyle cal
posar-la immediatament després de la macro \maketitle, macro aquesta darrera que permet
compondre el t́ıtol, els noms dels autors i la data en què s’ha escrit o compost el document.
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3.5 Paquets de definicions

Un dels avantatges del LATEX respecte a altres sistemes de composició de textos cient́ıfics, fins
i tot respecte al TEX, és l’existència de centenars d’extensions estàndard per resoldre proble-
mes espećıfics de composició. Per exemple, per incloure gràfics i il.lustracions, per usar dife-
rents colors en el document, per incloure text d’algorismes, diagrames commutatius, fórmules
qúımiques, etc.

Aquestes extensions s’anomenen paquets i s’activen mitjançant una macro

\usepackage[opcions]{paquet}

al preàmbul del document.
El llibre (Goossens et al., 1994) conté un recull sistemàtic de gairebé tots els paquets de

domini públic existents per al LATEX, la majoria dels quals es poden aconseguir a través de la
xarxa Internet.

Alguns d’aquests paquets formen part de la distribució oficial del sistema LATEX, mentre que
n’hi d’altres que, tot i no gaudir del suport oficial del TEX Users Group, són mantinguts pels
seus autors. Entre els primers destaquen els següents, per ordre alfabètic:

alltt Defineix l’entorn alltt, el qual ressembla a l’entorn verbatim però permet incloure-hi altres
macros i entorns, ja que manté el significat normal per al LATEX dels caràcters especials
\, { i }. Per exemple, una declaració d’èmfasi \em, com ara:

Text en rodona, text

en cursiva i més text en rodona

\begin{alltt}

Text en rodona, {\em{}text

en cursiva\/} i més text en rodona

\end{alltt}

canvia la forma dels caràcters però sense canviar de famı́lia, la qual continua essent me-
canogràfica. Els tres caràcters especials es poden incloure també en un entorn alltt mit-
jançant les macros \(\backslash\), \(\{\) i \(\}\).

amsfonts Dóna accés a les pòlisses de śımbols matemàtics AMSFonts de l’American Mat-
hematical Society però sense definir macros per compondre tots aquests śımbols. Això
permet de reduir els requeriments de memòria, per exemple, en una instal.lació del LATEX
que no disposi de prou memòria per definir els més de dos-cents śımbols matemàtics
addicionals. Els śımbols matemàtics necessaris es poden definir mitjançant una macro
\DeclareMathSymbol, com ara

\DeclareMathSymbol{\blacktriangleright}{\mathrel}{AMSa}{"49}

perquè la macro \blacktriangleright compongui el śımbol matemàtic I al document
LATEX.

amsmath Permet definir macros per compondre abreviacions de śımbols operatius, a més de
simplificar l’escriptura dels punts suspensius i de permetre compondre coeficients binomi-
als, com també equacions i expressions matemàtiques que abasten més d’una ĺınia.
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amsopn Permet definir macros per compondre abreviacions de śımbols operatius.

amsthm Estén el mecanisme de definició d’enunciats del LATEX per permetre triar l’estil per
compondre cada enunciat entre una sèrie d’estils predefinits, a més de permetre la com-
posició d’enunciats no enumerats i demostracions.

amssymb Defineix macros \DeclareMathSymbol que permeten accedir a tots els caràcters de
les pòlisses de śımbols matemàtics AMSFonts de l’American Mathematical Society.

amstex L’AMS-TEX és una extensió del sistema TEX per compondre construccions matemà-
tiques complexes que dóna una sèrie de macros i entorns que simplifiquen l’escriptura
de certes construccions matemàtiques, com ara una matriu de matrius o tot una paraula
com a sub́ındex d’una fórmula, d’acord amb les normes d’estil de l’American Mathematical
Society. L’activació del paquet de definicions amstex dóna com a resultat el sistema AMS-
LATEX, un sistema que incorpora la funcionalitat de l’AMS-TEX en el sistema LATEX.

apalike Permet usar el sistema autor-data de citació bibliogràfica i l’estil bibliogràfic chicago.

array Dóna opcions addicionals per als entorns estàndard de matrius array i d’alineació en
columnes tabular, entre les quals la possibilitat d’incloure macros i declaracions en l’es-
pecificació del format de les columnes. Per exemple, una declaració de text en negreta
\>{\bfseries}l en l’especificació d’una columna alineada contra el marge esquerre és
equivalent a una declaració \bfseries a la columna corresponent de totes i cadascuna de
les files de la matriu o de la taula.

babel És l’extensió multilingüe estàndard del sistema LATEX. Permet incloure text escrit en
diferents llengües en un document LATEX, on el text es compon segons les normes orto-
gràfiques i les convencions tipogràfiques pròpies de la llengua en què s’ha escrit.

color Permet compondre el text i les fórmules matemàtiques del document LATEX en diferents
colors, segons el model cromàtic additiu rgb, el model cromàtic gray de nivells de gris, o
el model cromàtic subtractiu cmyk.

dcolumn Permet definir columnes centrades en el punt decimal en els entorns estàndard de
matrius array i d’alineació en columnes tabular.

delarray Estén el paquet array per permetre especificar de manera impĺıcita els delimitadors
d’una matriu. A més de simplificar l’escriptura d’una matriu, permet compondre matrius
els elements de les quals són també matrius, com ara



 1

2
3




 1

2
3




 1

2
3




 en comptes de





 1

2
3




 1

2
3






1
2
3







que s’obté mitjançant delimitadors de matriu expĺıcits.
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doc Permet documentar els paquets de definicions LATEX.

docstrip Conjuntament amb el paquet doc, permet escriure paquets de definicions LATEX au-
todocumentats, en la ĺınia d’allò que D. Knuth anomena programació il.lustrada (literate
programming).

enumerate Permet especificar l’estil en què es vol compondre la identificació dels elements
d’una enumeració, mitjançant un argument opcional de l’entorn enumerate. Aquest nou
argument pot incloure qualsevol de les especificacions d’estil A (lletres majúscules de
l’alfabet), a (lletres minúscules), I (nombres romans), i (nombres romans en minúscula) i
1 (nombres aràbics), les quals es corresponen amb les macros estàndard del LATEX \Alph,
\alph, \Roman, \roman i \arabic, respectivament. També pot incloure text, signes de
puntuació i, de fet, qualsevol macro del LATEX. Per exemple, l’argument Ex. 1 especifica
la identificació dels elements de l’enumeració com a Ex. 1, Ex. 2, etc.

epsfig Permet incloure fitxers gràfics EPS en un document LATEX.

fancyhdr Permet modificar l’estil en què es compon l’encapçalament i el peu de pàgina. Entre
les moltes opcions que ofereix, es poden definir tres camps d’informació (esquerre, centrat
i dret) per a l’encapçalament i també per al peu de pàgina, per a pàgines senars i per a
pàgines parelles per separat, fins i tot incloent-hi un filet com el que surt a l’encapçalament
de les pàgines d’aquest llibre.

fontenc Permet especificar la codificació dels caràcters usats en el document LATEX, com ara
OT1 (codificació de text TEX estàndard) o T1 (codificació de text TEX estesa o Cork), la
qual cobreix els caràcters accentuats i amb signes diacŕıtics. Si no s’activa aquest paquet
de definicions, la codificació per defecte és OT1.

fontsmpl Produeix un test imprès de tota una famı́lia de fonts, com ara cmr (Computer Modern
Roman), que inclou paràgrafs de text, caràcters amb signes diacŕıtics i tota mena de
macros del LATEX que n’afecten l’estil.

ftnright Permet incloure notes a peu de pàgina en un entorn multicolumna, on les notes són
compostes al peu de la darrera columna i no al peu de pàgina.

graphics Permet incloure fitxers gràfics EPS en un document LATEX.

graphpap Permet compondre una quadŕıcula sobre la qual es poden situar els objectes gràfics
d’un entorn picture.

hhline Permet definir ĺınies horitzontals en els entorns estàndard de matrius array i d’alineació
en columnes tabular que es trenquen en creuar ĺınies verticals.

hyperref Permet incloure enllaços electrònics des de qualsevol part d’un document LATEX a
qualsevol altra part del document LATEX, o bé a un altre document emmagatzemat dins
la World-Wide Web. També introdueix de manera automàtica els enllaços electrònics
més usuals, com ara els enllaços entre les referències encreuades; entre les notes a peu de
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pàgina i les referències corresponents; entre l’́ındex i els t́ıtols de part, caṕıtol i apartat;
entre les citacions bibliogràfiques i les referències bibliogràfiques corresponents; i entre les
entrades de l’́ındex alfabètic i els conceptes corresponents.

indentfirst Introdueix automàticament un queixal d’entrada a la primera ĺınia de cada caṕıtol,
apartat i subapartat.

inputenc Permet especificar la codificació particular en què s’han escrit els caràcters especials
(és a dir, els caràcters no ASCII), com ara ISO Latin-1 o Macintosh, la qual cosa manté
la portabilitat dels documents LATEX entre ordinadors diferents.

latexsym Permet usar amb el sistema LATEX alguns dels śımbols matemàtics no estàndard.
Aquests són: \mho f, \Join 1, \Box 2, \Diamond 3, \leadsto ;, \sqsubset @,
\sqsupset A, \lhd �, \unlhd �, \rhd � i \unrhd �. Els paquets amsfonts i amssymb

també permeten usar aquests śımbols matemàtics; aleshores no cal activar el paquet la-

texsym en un document en el qual ja s’ha activat el paquet amsfonts o el paquet amssymb.

layout Compon una maqueta de la pàgina actual, en la qual s’il.lustren els paràmetres que
determinen la mida de la caixa, la situació de la caixa dins la pàgina i la situació dels
paràgrafs dins la caixa.

longtable Estén l’entorn tabular amb alineacions multipàgina, on es poden definir encapçala-
ments i peus de taula diferents per a la pàgina on comença la taula, per a les pàgines on
continua i per a la pàgina on acaba la taula.

makeidx Permet incloure referències encreuades dins l’́ındex alfabètic d’un document LATEX.

multicol Defineix un entorn multicolumna on es pot canviar el nombre de columnes, una i una
altra vegada, dins la mateixa pàgina.

pb-diagram Permet compondre diagrames commutatius de gran qualitat tipogràfica.

proc Defineix la classe de documents proc, basada en la classe estàndard article, per compondre
miscel.lànies de congressos. La macro addicional \copyrightspace hi deixa un espai en
blanc al peu de la primera columna de la primera pàgina, perquè l’editorial hi pugui afegir
una proclamació de propietat intel.lectual.

psnfss Permet incloure les pòlisses PostScript comunes a moltes impressores làser en un docu-
ment LATEX.

rawfonts Emula l’obsolet sistema LATEX 2.09 quant a les macros de selecció de fonts de baix
nivell, com ara: \tenrm, \tenmi, \tensy, \tenit, \tensl, \tenbf, \tentt, \tensf,
\tenly, \tenex, etc.

showidx Compon l’etiqueta corresponent a cada entrada de l’́ındex alfabètic al marge de la
pàgina en què surt l’entrada. Serveix per verificar ràpidament si hi ha errors, omissions o
duplicacions a l’́ındex alfabètic.
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showkeys Compon l’etiqueta interna usada per fer referències encreuades i per introduir cita-
cions bibliogràfiques mitjançant les macros \label, \ref, \pageref, \cite i \bibitem.

syntonly Processa un document LATEX sense compondre’l. Serveix per verificar ràpidament la
sintaxi del document.

tabularx Estén l’entorn tabular* amb l’especificació de columnes d’amplada variable, tot cal-
culant automàticament l’amplada d’aquestes columnes en funció de l’amplada total espe-
cificada per a la taula.

theorem Permet especificar l’estil en què es volen compondre els teoremes i altres enunciats
que duen una identificació i una enumeració particular, com ara: teoremes, corol.laris,
conjectures, postulats, definicions, exemples, demostracions, proposicions, lemes, etc.

varioref Estén el mecanisme de referències encreuades del LATEX amb les macros addicionals
\vref i \vpageref, les quals són equivalents a les macros estàndard \ref i \pageref però
inclouen el nombre de pàgina només quan la referència i l’etiqueta de la macro \label

corresponent són a la mateixa pàgina.

verbatim Estén els entorns de text mecanografiat verbatim i verbatim* per permetre com-
pondre molts i molts paràgrafs de text mecanografiat. Aix́ı mateix, defineix l’entorn
comment, el qual ignora tot el text de l’original electrònic comprès entre les macros
\begin{comment} i \end{comment}, i defineix també la macro \verbatiminput, que
permet incloure text mecanografiat resident en un fitxer a part.

xr Estén el mecanisme de referències encreuades del LATEX, amb referències encreuades externes
entre documents.

A l’apèndix C hi ha instruccions detallades per aconseguir aquests i d’altres paquets i instal-
lar-los correctament.
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Caṕıtol 4

Text amb LATEX

Tant els programes de composició visual com els sistemes de composició lògica permeten alinear
horitzontalment els paràgrafs dins l’amplada de la caixa del document, o bé contra el marge
esquerre o contra el marge dret, centrat o justificat —alineat contra tots dos marges.

Hi ha quatre
maneres bàsiques
d’alinear els
paràgrafs dins
l’amplada de la
caixa.

Hi ha quatre
maneres bàsiques

d’alinear els
paràgrafs dins

l’amplada de la
caixa.

Hi ha quatre
maneres bàsiques

d’alinear els
paràgrafs dins

l’amplada de la
caixa.

Hi ha quatre ma-
neres bàsiques d’a-
linear els paràgrafs
dins l’amplada de
la caixa.

Cadascuna 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. Per
exemple, els paràgrafs es parteixen en ĺınies en funció de l’amplada de la caixa, i introdueixen
talls de ĺınia entre les paraules o enmig de les paraules de la ĺınia —és a dir, els tallen en
śıl.labes— i reparteixen entre les paraules de la ĺınia l’espai que hi sobra.

Aquest procés, que és, en tots els casos, automàtic, sol introduir massa espai entre les
paraules dels paragràfs amb els programes de composició visual, perquè els espais blancs que
s’hi introdueixen són de mida fixa: el quadrat́ı, el mig quadrat́ı i l’espai fi. En el cas del LATEX,
però, el procés de tall de paràgrafs en ĺınies i de tall de ĺınies en paraules és molt més complex i
l’ús d’espais blancs de mida variable li permet d’optimitzar la distribució dels espais de manera
global, en tot el paràgraf i no només ĺınia a ĺınia.

4.1 Regles bàsiques

Atès que la composició del text la fa el LATEX, tot d’acord amb les marques introdüıdes en
el document, l’aspecte que presenta l’original electrònic no té gaire importància. Només cal
delimitar correctament les paraules, mitjançant l’escriptura d’un o més espais, com també cal
delimitar correctament els paràgrafs, deixant una o més ĺınies en blanc o una macro \par per
indicar-ne la fi.
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En aquest sentit, un espai té el mateix efecte que cinquanta espais i tres ĺınies en blanc tenen
el mateix efecte que una ĺınia en blanc. Fins i tot qualsevol separació entre paraules l’interpreta
el LATEX com un únic espai, és a dir, com una separació entre paraules.

Un espai té el mateix efecte que cinquanta es-

pais.

Tres ĺınies en blanc tenen el mateix efecte que

una ĺınia en blanc.

Un espai té el mateix

efecte

que

cinquanta

espais.

Tres

lı́nies en blanc tenen el mateix

efecte que una lı́nia en blanc.

La manera com es componen els paràgrafs depèn de la classe de document de què es tracta.
Per exemple, en un llibre s’introdueix un queixal d’entrada a la primera ĺınia de cada paràgraf
i no s’afegeix cap interlineat addicional entre els paràgrafs.

Dins el text del document, es poden introduir marques per indicar al LATEX l’estil en què es
vol compondre una part del text o la seva funció dins el document. La part afectada del text,
però, pot ser tant tot el text del document com un paràgraf, una paraula o fins i tot només un
caràcter, segons s’ha explicat a l’apartat 3.2.

També es poden introduir en un document LATEX comentaris, que el LATEX no compon sinó
que simplement ignora. La macro % introdueix un comentari, el qual s’acaba a la fi de la ĺınia
de l’original electrònic.

Quan el LATEX troba un caràcter de percentat-

ge aleshores ignora la resta de la ĺınia.

Quan el \LaTeX\ troba un caràcter

de percentatge % revisar <----

aleshores ignora la resta de la lı́nia.

4.2 Talls de pàgines i talls de ĺınies

El LATEX incorpora un algorisme molt sofisticat de tall de pàgines en paràgrafs, de tall de
paràgrafs en ĺınies i de tall de ĺınies en paraules, que intenta trobar els millors talls possibles.
L’algorisme és tan sofisticat que quan no és possible tallar les ĺınies d’un paràgraf de manera
que compleixin amb els requeriments, el LATEX simplement deixa que la ĺınia sobresurti de
l’amplada de la caixa i dóna un missatge d’av́ıs (overfull hbox) durant el procés de compilació
del document. Això és degut normalment al fet que el LATEX no troba cap posició de tall
de paraules en śıl.labes que li permeti compondre de manera òptima tot el paràgraf que està
processant.

En aquests casos, pot resultar convenient flexibilitzar els requeriments de l’algorisme de tall
de pàgines i de tall de ĺınies. Una manera de fer-ho és mitjançant la macro \sloppy (descurat,
en anglès), la qual indica al LATEX que no cal cercar els talls òptims sinó que basta amb
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talls mitjanament bons. És important, doncs, delimitar correctament l’àmbit d’aquesta macro;
altrament, el seu abast pot arribar a ser global a tot el document i per compondre descuradament
un document no cal aprendre a usar un sistema de composició lògica tan sofisticat com el LATEX.
Una altra manera de delimitar-ne l’àmbit és mitjançant la macro \fussy (exigent, en anglès),
la qual retorna als requeriments originals de l’algorisme de tall de pàgines i de tall de ĺınies del
LATEX.

També és possible introduir un tall de ĺınia expĺıcit, mitjançant la macro \\ o bé la macro
\newline o la macro \linebreak. A més, la macro \\* produeix el tall de la ĺınia però
prohibeix el tall de la pàgina immediatament després del tall de ĺınia, mentre que la macro
\newpage introdueix un tall de pàgina expĺıcit. Les marques \clearpage i \cleardoublepage
també introdueixen un tall de pàgina expĺıcit, però componen totes les figures i les taules
pendents de composició (vegeu l’apartat 6.1). A més, la macro \cleardoublepage introdueix
una pàgina en blanc sempre que sigui necessari perquè la numeració de la pàgina següent sigui
senar.

La macro \newline introdueix un tall de ĺınia sense alinear-la contra el marge esquerre. La
macro \linebreak, però, produeix tant el tall com l’alineació de la ĺınia tallada.

Finalment, les marques \linebreak[n], \nolinebreak[n], \pagebreak[n] i la macro
\nopagebreak[n] permeten indicar la conveniència d’un tall de ĺınia o de pàgina, on n és
un d́ıgit entre zero i quatre. Aix́ı, la macro \nolinebreak[0] equival a \linebreak[0], i
\nolinebreak[4] és equivalent a \nolinebreak.

El LATEX molt sovint separa una paraula en śıl.labes per introduir un tall de ĺınia just enmig
de dues śıl.labes de la paraula. En comptes de disposar d’una llista exhaustiva de totes les
paraules d’una llengua separats en śıl.labes, però, l’algorisme de tall de ĺınies es basa en un
nombre molt més redüıt de patrons de guionat. Això permet una composició més ràpida del
document, però té el desavantatge que no sempre permet trobar totes les posicions de tall en śıl-
labes de les paraules d’una llengua. A l’apèndix C hi ha instruccions detallades per aconseguir
i instal.lar els patrons de guionat per escriure documents en català, entre d’altres llengües, amb
LATEX.

Tot i que, per raons tècniques, no és possible introduir patrons de guionat addicionals en
un document LATEX sense haver de tornar a instal.lar almenys part del sistema LATEX, es poden
introduir les posicions de tall en śıl.labes d’algunes paraules en un document mitjançant les
marques \hyphenation i \-. La macro

\hyphenation{paraula, . . ., paraula}

al preàmbul o també al cos del document, però preferentment al preàmbul, especifica el tall de
les paraules que hi ha a l’argument només en les posicions indicades amb una macro de guió
(-). Per exemple, la macro \hyphenation{menys-pre-a-ment} permet al LATEX de tallar la
paraula menyspreament entre qualsevol de les seves quatre śıl.labes, sempre que això resulti
convenient per compondre de manera òptima algun dels paràgrafs que la contenen.

Aquesta macro té efecte tant si les paraules s’escriuen amb lletres majúscules com minús-
cules, però no admet caràcters accentuats i caràcters especials. Per especificar les posicions de
tall en śıl.labes d’una paraula accentuada, cal introduir una macro \- a cada posició de tall
de la paraula cada vegada que s’escriu la paraula, en comptes de fer-ho només una vegada al
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preàmbul del document mitjançant la macro \hyphenation. Aix́ı doncs, si el LATEX no troba les
posicions de tall en śıl.labes correctes per a les paraules troleibús i esferëıdores, cal introduir-hi
marques de tall en śıl.labes, tot escrivint tro\-lei\-bús i es\-fe\-re\-ı̈\-do\-res.

4.3 Accents i caràcters especials

Un document LATEX només conté caràcters ASCII. Per escriure-hi cometes, guions, guionets,
punts suspensius, caràcters amb marques diacŕıtiques i d’altres caràcters especials, cal respectar
certes convencions pròpies del sistema LATEX.

Per escriure cometes, tant siguin aquestes simples com dobles, altes o baixes, el caràcter
" no permet distingir les cometes d’obertura de les cometes de tancament. Les cometes do-
bles d’obertura s’especifiquen amb LATEX mitjançant dos accents oberts o greus (‘‘) i les de
tancament mitjançant dos apòstrofs (’’) que ressemblen a accents tancats o aguts. Les come-
tes simples, usades principalment per fer una citació dins una altra citació o per incloure-hi
un inćıs, s’especifiquen mitjançant un únic accent obert (‘) i un únic apòstrof (’). L’exemple
següent il.lustra també una convenció que diferencia la tradició ortogràfica i tipogràfica catalana
de l’anglesa i, sobretot, de la nord-americana: la puntuació final de les citacions es col.loca fora
de les cometes, sempre que aquesta puntuació no formi part de la citació:

On diu “la tecla ‘-’ té moltes funcions”. On diu ‘‘la tecla ‘-’ té

moltes funcions’’.

Quant als guions i guionets, tots ells s’especifiquen mitjançant un o més caràcters de guió
(-) consecutius: un per al guionet (hyphen), dos per al guionet llarg (en-dash) i tres per al guió
(em-dash):

vint-i-quatre

curs 1995–96

—és a dir, un guió

vint-i-quatre \\

curs 1995--96 \\

---és a dir, un guió

En les màquines d’escriure, un punt o una coma té la mateixa amplària que qualsevol
caràcter, fet aquest reprodüıt en les pòlisses de la famı́lia mecanogràfica. En les altres famı́lies de
pòlisses, però, aquests caràcters són d’una amplària força més petita i es col.loquen molt apropats
al caràcter que els precedeix. Per tant, l’espaiat dels punts suspensius obtingut escrivint tres
punts normals, un darrere l’altre, és incorrecte i cal usar, doncs, una macro especial: la macro
de punts suspensius baixos \ldots (low dots). L’exemple següent il.lustra també una altra
convenció que diferencia la tradició ortogràfica catalana de l’anglosaxona: no s’escriu cap coma
ni cap espai davant els punts suspensius, és a dir, darrere l’últim element d’una enumeració.

Això no rutlla...

Tres, catorze, setze . . .

Això no rutlla... \\

Tres, catorze, setze\ldots

Una altra conseqüència del fet que només es poden escriure caràcters ASCII en els documents
LATEX és que cal especificar els caràcters accentuats i amb altres signes diacŕıtics mitjançant
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marques del LATEX. Tot i això, aquestes marques són molt breus i entenedores. Per obtenir
una lletra è amb accent obert cal escriure \‘e, i cal escriure \’e, és a dir, una barra invertida
seguida d’un apòstrof i la lletra que es vol accentuar, perquè l’accent sigui tancat. La dièresi
sobre la lletra ü s’escriu simplement \"u. La ç s’escriu \c{c} o bé \c c.

Per posar un accent o un signe diacŕıtic sobre una lletra i o j cal llevar abans el punt que
duen a sobre, cosa que es fa escrivint \i o \j. Aix́ı doncs, per obtenir una lletra ı́ amb accent
tancat cal escriure \’{\i} o bé \’\i , i per obtenir una lletra ı̈ amb dièresi cal escriure \"{\i}

o bé \"\i . La taula següent ens dóna totes les possibilitats en què la lletra o es pot canviar
per qualsevol altra lletra:

ò \‘{o} õ \~{o} ǒ \v{o} o̧ \c{o}

ó \’{o} ō \={o} ő \H{o} o. \d{o}

ô \^{o} ȯ \.{o} �oo \t{oo} o
¯

\b{o}

ö \"{o} ŏ \u{o}

També cal usar altres marques del LATEX per obtenir alguns caràcters que no formen part
de l’alfabet anglès:

œ \oe å \aa  l \l ¿ ?‘

Œ \OE Å \AA  L \L ¡ !‘

æ \ae ø \o ß \ss

Æ \AE Ø \O

Alguns d’aquests caràcters són, de fet, lligadures o lletres lligades, és a dir, lletres entre
les quals es redueix l’espaiat corresponent al cos i l’estil de què es tracta. És el cas de æ, Æ,
œ i Œ, i també de la lletra f davant de f, i i l, aquestes darreres lligadures motivades pel fet
que combinacions de lletres com ara ffi no són gaire agradables des del punt de vista estètic
amb pràcticament cap pòlissa de caràcters. Aix́ı doncs, el LATEX compon automàticament les
lligadures següents: ff, fi, fl, ffi i ffl. De fet, el LATEX també compon les cometes com a lligadures.

De vegades resulta necessari cancel.lar la lligadura entre dues lletres, per exemple, quan es
tracta d’una paraula composta. Això és bastant freqüent en llengües com ara l’anglès (shelfful
s’ha d’escriure shelfful) o l’alemany (cal escriure Auflage en comptes d’Auflage). En el cas de
la llengua catalana, però, les lletres ff gairebé mai no van juntes i les combinacions de lletres fi
i fl pertanyen sempre a la mateixa śıl.laba.

En qualsevol cas, el LATEX dóna un mecanisme molt simple per cancel.lar aquestes lligadures.
Només cal escriure un parell de claus entre les lletres lligades per cancel.lar la lligadura, com
ara a f{}i, que el LATEX compon com a fi. Les lligadures del LATEX són les següents:

ff ff ff f{}f

fi fi fi f{}i

fl fl fl f{}l

ffi ffi ffi f{}f{}i

ffl ffl ffl f{}f{}l

Els següents sis śımbols de puntuació especials també cal escriure’ls mitjançant marques
especials del LATEX:
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† \dag § \S c© \copyright

‡ \ddag ¶ \P £ \pounds

Per acabar amb els caràcters especials, els set caràcters ASCII següents, que tenen un signi-
ficat particular per al LATEX, es poden obtenir mitjançant marques especials del LATEX:

# \# $ \$ % \% & \& \_ { \{ } \}

Molts ordinadors permeten escriure caràcters amb signes diacŕıtics directament des del te-
clat, de vegades mitjançant una combinació o una successió de tecles. Això simplifica molt la
tasca d’escriure un original electrònic i, de fet, les implementacions dels sistemes TEX i LATEX
per a ordinadors personals i per a Macintosh solen oferir un fitxer que permet incloure aquests
caràcters especials, introdüıts directament des del teclat, en un document LATEX, com ara el
fitxer 8bitdefs.tex de l’OzTEX i el fitxer option keys del Textures per als ordinadors Macintosh.

Aquest fet s’ha estès amb el desenvolupament del paquet inputenc (input encoding) del sis-
tema LATEX 2ε, el qual permet especificar al preàmbul d’un document la codificació particular
en què s’han escrit els caràcters especials. Tot i haver-hi una codificació estàndard, la codi-
ficació ASCII, molts dels caràcters especials no hi són representats perquè aquesta codificació
només cobreix 128 caràcters. Malgrat les propostes de codificació estàndard de la Internatio-
nal Organization for Standardization i del The Unicode Consortium, que cobreixen també els
caràcters especials, la indústria dels ordinadors no acaba de posar-s’hi d’acord i hi ha, ara per
ara, diverses codificacions en ús. Aix́ı, per exemple, el codi de la ce trencada ç és 135 en un
ordinador personal amb la pàgina de codi IBM 850, però és 141 en un ordinador Macintosh, és
199 en un ordinador Unix amb l’extensió de teclat ISO Latin-1 i és 219 en un ordinador Next.

El paquet inputenc cobreix actualment les codificacions ascii (ASCII estàndard), latin1 (ISO

Latin-1), latin2 (ISO Latin-2), cp850 (pàgina de codi 850 de la IBM), cp437 (pàgina de codi 437
de la IBM), cp437de (versió alemanya de la pàgina de codi 437 de la IBM), applemac (pàgina de
codi dels ordinadors Macintosh), next (pàgina de codi dels ordinadors Next) i ansinew (pàgina
de codi ANSI dels ordinadors personals amb sistema operatiu Windows 3.1).

Per exemple, per incloure caràcters especials en un document LATEX escrit amb un ordinador
Macintosh només cal posar la macro

\usepackage[applemac]{inputenc}

al preàmbul del document.
El gran avantatge d’aquests paquets és que, en fer possible el procés per qualsevol imple-

mentació del sistema LATEX dels documents amb caràcters especials, mantenen la portabilitat
dels documents LATEX entre ordinadors diferents. Cal tenir present, però, que hi pot haver
problemes per editar un document que ha estat escrit amb un altre ordinador usant una altra
codificació dels caràcters especials.

4.4 El sistema Babel

El sistema Babel és l’extensió multilingüe estàndard del sistema LATEX i ha estat desenvolupat
i implementat per J. Braams en el paquet de definicions babel.



4 Text amb LATEX 53

És una extensió multilingüe de les classes estàndard de documents LATEX, en el sentit que
permet compondre textos escrits en llengües altres que l’anglès, a més de donar suport a la
composició de textos multilingües, com ara un diccionari o també un text cient́ıfic escrit en una
llengua però que inclou incisos o citacions escrites en altres llengües.

El paquet babel s’activa mitjançant la macro

\usepackage[opcions]{babel}

al preàmbul del document, on opcions és una llista de les llengües en què es vol escriure el
document, amb els noms de les llengües separats per comes. Per exemple, la macro

\usepackage[catalan]{babel}

activa l’opció català, mentre que la macro

\usepackage[spanish,catalan]{babel}

activa les opcions castellà i català, però amb la darrera opció (català, en aquest cas) la llengua
per defecte.

Aquestes opcions es diuen opcions locals, perquè només afecten el paquet babel. Una altra
possibilitat és activar el paquet babel després d’haver inclòs opcions globals al document, com
ara:

\documentclass[catalan]{article}

\usepackage{babel}

La definició d’opcions globals en un document en comptes d’opcions locals en un paquet de
definicions té l’avantatge que permet que tot paquet activat al preàmbul del document pugui
reconèixer, en principi, les opcions globals que hi han estat definides. Fins i tot en el cas que
un paquet de definicions no reconegui una o més de les opcions globals del document, aquest
fet no afecta el funcionament correcte del paquet de definicions.

El paquet babel dóna suport, a hores d’ara, a les llengües següents, a més de l’anglès nord-
americà que, per cert, és la llengua per defecte dels documents LATEX: alemany (german), anglès
britànic (english), bretó (breton), castellà (spanish), català (catalan), croat (croatian), danès
(danish), escocès (scottish), eslovac (slovak), eslovè (slovanian), esperanto (esperanto), estonià
(estonian), finès (finnish), francès (french), gallec (galician), hongarès (hungarian), irlandès (irish),
italià (italian), llengües indonèsies (bahasa), neerlandès (dutch), noruec (norwegian), polonès
(polish), portuguès (portuguese), romanès (romanian), serbi (lower sorbian i upper sorbian), suec
(swedish), turc (turkish) i txec (czeck).

El suport bàsic que dóna el paquet babel a totes les llengües és el següent. D’una banda,
ofereix un mecanisme general per introduir incisos o citacions escrites en una altra llengua. La
macro

\foreignlanguage{llengua}{text}

compon text segons les convencions ortogràfiques i tipogràfiques de la llengua inclosa com a
paràmetre de la macro. Per exemple, la manera correcta d’escriure en català el nom i els
cognoms de l’autor d’aquest llibre és
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Gabriel

\foreignlanguage{spanish}{Valiente}

\foreignlanguage{italian}{Feruglio}

perquè el cognom Valiente és d’origen espanyol i Feruglio és d’origen italià. Aix́ı s’obtenen les
posicions correctes de tall en śıl.labes, Va-lien-te i Fe-ru-glio, en comptes de les posicions de tall
en śıl.labes Va-li-en-te i Fe-ru-gli-o que s’obtenen segons les normes ortogràfiques de la llengua
catalana. Aquesta consideració pot resultar molt útil a l’hora d’escriure noms estrangers, com
ara cognoms d’autors nord-americans o alemanys, la separació en śıl.labes dels quals segons les
normes ortogràfiques d’aquestes llengües difereix considerablement de la separació en śıl.labes
que s’obté segons les normes ortogràfiques catalanes.

Quan el text escrit en una altra llengua és molt més extens que només unes poques paraules,
com ara tot un paràgraf o fins i tot un apartat, pot resultar convenient d’especificar la llengua
en què es compon aquesta part del document. La macro

\selectlanguage{llengua}

canvia temporàniament la llengua en què es compon el document, és a dir, aquest canvi roman
efectiu fins a la pròxima macro \selectlanguage.

A més, hi ha la possibilitat de compondre un text o un altre segons quina sigui la llengua
en què es compon una part del document. La macro

\iflanguage{llengua}{text afirmatiu}{text negatiu}

compon el text afirmatiu si la llengua en què es compon la part del document on s’ha introdüıt
la macro és la indicada com a paràmetre de la macro, altrament hi compon el text negatiu. Per
exemple,

\iflanguage{catalan}{Resum}{Abstract}

compon la traducció catalana Resum de la paraula anglesa Abstract només si s’ha activat l’opció
catalan del paquet de definicions babel.

D’altra banda, el suport addicional que dóna el paquet babel a cada llengua depèn de la
llengua de què es tracta. En el cas de la llengua catalana, l’opció catalan del paquet babel

ha estat desenvolupada per J. Braams i G. Badenes i dóna suport a les principals normes
ortogràfiques i convencions tipogràfiques catalanes.

Aquest suport consisteix, d’una banda, en una sèrie de marques per produir la ela geminada,
les cometes baixes o franceses (guillemets), per introduir guionets i posicions de tall de paraules
en śıl.labes que no anul.len el tall en śıl.labes de la resta de la paraula, aix́ı com marques
alternatives per escriure caràcters amb signes diacŕıtics.

Per compondre la ela geminada només cal escriure la macro \L.L per a majúscules i la
macro \l.l per a minúscules, com ara a a\l.lot. Aquesta és, potser, la manera més natural
d’escriure una ela geminada amb LATEX, a l’hora que implementa les propostes tipogràfiques de
composició de la ela geminada de (Valiente i Fuster, 1993), en la seva darrera revisió (Valiente,
1995). Segons aquestes propostes:
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La ela geminada s’ha de compondre com un d́ıgraf (amb un diacŕıtic) format per la
juxtaposició de tres caràcters: una lletra ela, un punt volat i una altra lletra ela. El
punt volat ha d’estar situat enmig de les eles i equidistant dels pals de les dues eles.
A fi de facilitar-ne la lectura, el punt volat de la ela geminada ha d’estar centrat a
la meitat de l’alçada de les majúscules. Alguns autors consideren que en el procés
de lectura se segueix aquesta ĺınia de l’alçada de les minúscules i, de fet, en les més
de mil paraules que s’escriuen amb ela geminada, aquesta va sempre entre vocals,
la qual cosa reforça aquesta proposta. També, i per no trencar la continüıtat de la
paraula, entre les dues eles hi ha d’haver la mateixa separació que hi ha normalment
entre dues eles que no portessin entremig cap punt de geminació.

Les dues taules següents il.lustren la implementació en l’opció catalan del paquet babel de la
proposta tipogràfica per a la ela geminada, per a romana (rm), negreta (bf), cursiva (it), rodona
inclinada (sl), versaleta (sc), lineal (sf) i mecanogràfica (tt).

Cos rm bf it sl sc sf tt

\tiny L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L

\scriptsize L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L

\footnotesize L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L

\small L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L

\normalsize L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L

\large L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L

\Large L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L
\LARGE L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L
\huge L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L
\Huge L.L L.L L.L L.L L.L L.L L.L

Cos rm bf it sl sc sf tt

\tiny l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l

\scriptsize l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l

\footnotesize l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l

\small l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l

\normalsize l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l

\large l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l

\Large l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l
\LARGE l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l
\huge l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l
\Huge l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l

Només cal tenir en compte que aquesta macro anul.la les marques \L i \l que permeten
compondre la ela polonesa,  L i  l. Si es vol compondre una ela polonesa amb l’opció catalan del
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paquet babel, cal escriure la macro \Lslash per a la ela polonesa majúscula i la macro \lslash

per a la ela polonesa minúscula.
Les cometes dobles poden ser altes o baixes, és a dir, angleses o franceses. Mentre que

les cometes altes (“ i ”) són gairebé l’estàndard en la tipografia dels päısos anglosaxons, les
cometes baixes (� i �) tenen el seu lloc en la tradició ortogràfica catalana i resolen molt bé
alguns problemes tipogràfics de contacte de signes, com ara quan s’apostrofen paraules incloses
entre cometes. Malauradament, però, les cometes baixes s’han vist reemplaçades moltes vegades
per les cometes altes, possiblement a causa de dificultats tècniques per compondre-les amb els
sistemes de composició mecànica d’origen anglosaxó. Amb l’opció catalan del paquet babel, les
cometes baixes s’obtenen mitjançant les marques addicionals "< i ">.

Aquesta opció també permet introduir guionets i posicions de tall d’una paraula en śıl.labes,
equivalents als guionets i les posicions de tall del LATEX però que no anul.len el tall en śıl.labes
de la resta de la paraula. La macro per a les posicions de tall en śıl.labes és la mateixa que
la macro corresponent del LATEX, \-, mentre que la macro per al guionet és "-. A més, la
macro addicional "| cancel.la una lligadura, a més d’introduir una posició de tall en śıl.labes, i
permet escriure, per exemple, f"|i en comptes de f{}i. Finalment, les marques alternatives
per escriure caràcters amb signes diacŕıtics són "i i "u per a la dièresi, a més de "c per a la ce
trencada.

En resum, les marques addicionals que dóna l’opció catalan del paquet babel són les següents:

\L.L L.L
\l.l l.l
"i ı̈
"u ü
"c ç
"< �

"> �

\- posició de tall que no anul.la el tall en śıl.labes de la resta de la paraula
"- guionet que no anul.la el tall en śıl.labes de la resta de la paraula
"| cancel.la una lligadura

D’altra banda, l’opció catalan dóna traduccions d’algunes marques del LATEX que surten de
manera automàtica als documents, com ara Bibliografia al t́ıtol d’una bibliografia en comptes
de Bibliography. També compon la data en què es processa o es compon el document LATEX
(mitjançant la macro \date) en el format correcte, com ara 11 de setembre de 1995 en comptes
de September 11, 1995. Les traduccions són les següents:
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macro anglès català
\abstractname Abstract Resum
\alsoname see also vegeu també
\appendixname Appendix Apèndix
\bibname Bibliography Bibliografia
\ccname cc Còpies a
\chaptername Chapter Caṕıtol
\contentsname Contents Índex
\enclname encl Adjunt
\figurename Figure Figura
\headtoname To A
\indexname Index Índex alfabètic
\listfigurename List of Figures Índex de figures
\listtablename List of Tables Índex de taules
\pagename Page Pàgina
\partname Part Part
\prefacename Preface Pròleg
\seename see vegeu
\refname References Referències
\tablename Table Taula
\proofname Proof Demostració

4.5 Pòlisses i fonts de caràcters de text

El LATEX tria la font de caràcters i el cos més apropiat en cada cas, en funció de la classe
de document i de la seva estructura lògica (caṕıtols, apartats, etc.). Aix́ı doncs, hi ha en tot
moment una font seleccionada i un cos fix, anomenades font base i cos base, respectivament.

De fet, les fonts s’especifiquen amb LATEX com a combinació de tres components: la forma,
la sèrie i la famı́lia de la font. La forma pot ser rodona, cursiva, rodona inclinada o versaleta,
mentre que la sèrie pot ser normal o negreta i la famı́lia pot ser romana, lineal o mecanogràfica.
Les marques i declaracions següents permeten canviar la font en què es compon una part del
document.

Marca Declaració Exemple
\textup{text} \upshape text Rodona
\textit{text} \itshape text Cursiva
\textsl{text} \slshape text Rodona inclinada

\textsc{text} \scshape text Versals i versaletes

\textmd{text} \mdseries text Normal
\textbf{text} \bfseries text Negreta
\textrm{text} \rmfamily text Romana
\textsf{text} \sffamily text Lineal

\texttt{text} \ttfamily text Mecanogràfica
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Cal notar que cap text compost amb la famı́lia mecanogràfica, és a dir, compost amb les
marques \texttt o \ttfamily, no es pot tallar en śıl.labes, llevat que s’hi introdueixin posicions
de tall expĺıcites mitjançant marques \-.

Aquestes marques i declaracions es poden combinar per seleccionar una gran varietat de
fonts. No totes les combinacions de forma, sèrie i famı́lia, però, són disponibles a tota imple-
mentació del sistema LATEX. Quan s’especifica una font que no és disponible, el LATEX dóna un
missatge d’av́ıs (LATEX Font Warning) i la substitueix automàticament per la font que més se
li assembla d’entre totes les que hi ha disponibles.

Aix́ı, per exemple, de les 24 combinacions possibles següents només 10 no són disponibles
en la distribució estàndard del sistema LATEX.

Forma Sèrie Famı́lia Exemple
Rodona Normal Romana Exemple

Lineal Exemple

Mecanogràfica Exemple

Negreta Romana Exemple
Lineal Exemple

Mecanogràfica —
Cursiva Normal Romana Exemple

Lineal —
Mecanogràfica Exemple

Negreta Romana Exemple

Lineal —
Mecanogràfica —

Rodona inclinada Normal Romana Exemple

Lineal Exemple

Mecanogràfica Exemple

Negreta Romana Exemple

Lineal —
Mecanogràfica —

Versaleta Normal Romana Exemple

Lineal —
Mecanogràfica Exemple

Negreta Romana —
Lineal —
Mecanogràfica —

Les marques següents, d’altra banda, permeten canviar el cos de la font en què es compon
una part del document. També canvien l’interlineat, sempre que tinguin efecte abans de la fi
del paràgraf, és a dir, sempre que no es torni a canviar el cos base dins el mateix paràgraf del
document LATEX.
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Marca Exemple
\tiny el cos més petit de tots

\scriptsize cos encara molt més petit

\footnotesize cos molt més petit

\small cos petit

\normalsize cos normal
\large cos gros
\Large cos més gros

\LARGE cos molt més gros

\huge cos encara molt més gros

\Huge el cos més gros de tots

4.6 Espaiat de textos

Tot i que cada classe de document LATEX té una maqueta associada, la qual defineix la caixa
del document, l’interlineat, l’espaiat entre paraules, entre paràgrafs i entre caṕıtols i apartats,
a més de moltes altres coses, de vegades pot resultar necessari o convenient de modificar algun
d’aquests aspectes.

Quant a l’espaiat entre paraules, el LATEX hi introdueix més o menys espai, és a dir, espais
de mida variable, per compondre un paràgraf de forma òptima: per exemple, per aconseguir un
alineat perfecte del text del document contra els marges esquerre i dret. L’espai que introdueix
quan acaba una frase és sensiblement més àmpli que el que introdueix entre dues paraules, per
fer més llegible el text compost.

Ara bé, el LATEX pressuposa que les frases acaben amb punt, signe d’interrogació o signe
d’exclamació, però també que tot punt o signe d’interrogació o d’exclamació indica la fi d’una
frase, llevat del cas d’un punt darrere una lletra majúscula, perquè aquest sol ser el cas de les
abreviacions. Tota excepció a aquestes regles s’ha d’especificar mitjançant marques del LATEX.

La macro \ (és a dir, una barra invertida davant un espai) introdueix un espai de mida
fixa, mentre que la macro de titlla (~) introdueix un espai de mida fixa a l’hora que prohibeix
el tall de la ĺınia. A més, la macro \@ davant un punt especifica que aquest punt no correspon
a la fi de la frase:

Vegeu el Cap. 11.

Vegeu el Cap. 11.

Vegeu el Cap. 11.

LATEX o WYSIWYG. Aquesta és la qüestió.

LATEX o WYSIWYG. Aquesta és la qüestió.

Vegeu el Cap. 11. \\

Vegeu el Cap.\ 11. \\

Vegeu el Cap.~11. \\

\LaTeX\ o WYSIWYG. Aquesta

és la qüestió.\\

\LaTeX\ o WYSIWYG\@. Aquesta

és la qüestió.
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Quant a l’espaiat entre ĺınies, la macro

\renewcommand{\baselinestretch}{factor}

permet canviar l’interlineat, on factor és un nombre enter o real, per defecte igual a 1. Aix́ı
doncs, \renewcommand{\baselinestretch}{1,5} al preàmbul o al cos del document n’especifi-
ca la composició a espai i mig, mentre que \renewcommand{\baselinestretch}{2} n’especifica
la composició a doble espai. Aquesta macro, però, no té un efecte immediat sinó que s’ha d’es-
criure una macro de canvi de cos de la font base, com ara:

\renewcommand{\baselinestretch}{1,25}

\normalsize

Tant l’espaiat dels paràgrafs com el queixal d’entrada de cada paràgraf es poden modificar
mitjançant marques del LATEX. Les marques

\setlength{\parindent}{mida}
\setlength{\parskip}{mida flexible}

al preàmbul del document especifiquen la mida del queixal d’entrada dels paràgrafs i l’espaiat
entre paràgrafs, respectivament, on mida és una mida expressada en qualsevol de les unitats
de mesura que usa el LATEX: punts Didot, ćıceros, punts pica, piques, cent́ımetres, mil.ĺımetres,
polzades, punts arrodonits (big points), punts escalars (scaled points), quadratins (un quadrat́ı
és, aproximadament, l’amplada d’una lletra M en el cos base) i espais modulars (un espai
modular és, aproximadament, l’alçada d’una lletra x en el cos base); i mida flexible és una mida
variable, és a dir, una mida que pot eixamplar-se i encongir-se perquè el LATEX pugui compondre
el text de manera òptima. Les unitats de mesura del LATEX s’expressen de la manera següent:

dd punt Didot (1157 dd = 1238 pt)
cc ćıcero (1 cc = 12 dd)
pt punt pica
pc pica (1 pc = 12 pt)
cm cent́ımetre (2,54 cm = 1 in)
mm mil.ĺımetre (10 mm = 1 cm)
in polzada (1 in = 72,27 pt)
bp punt arrodonit (72 bp = 1 in)
sp punt escalar (65536 sp = 1 pt)
em quadrat́ı
ex espai modular

Les dues darreres són unitats relatives al cos base, mentre que totes les altres són unitats
de mesura absolutes.

Aix́ı doncs, la macro \setlength{\parindent}{0pt} elimina el queixal d’entrada dels
paràgrafs, mentre que la macro \setlength{\parskip}{1em plus 0,5em minus 0,2em} aug-
menta l’espaiat entre paràgrafs, el qual podrà variar entre 0,8 quadratins i 1,5 quadratins.

És possible també introduir un queixal d’entrada en un paràgraf en particular, mitjançant
la macro
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\indent

a l’inici del paràgraf. Òbviament, això serà efectiu sempre que la mida del queixal d’entrada
no hagués estat especificada com un valor igual a zero mitjançant la macro \parindent. Per
introduir un queixal d’entrada en el primer paràgraf de cada caṕıtol i apartat, però, basta
activar el paquet de definicions indentfirst.

Aix́ı mateix, es pot eliminar el queixal d’entrada en un paràgraf en particular, mitjançant
la macro

\noindent

al principi del paràgraf. Això sol ser necessari quan el cos del document no comença amb
cap t́ıtol de caṕıtol o apartat i, per tant, el LATEX no elimina el queixal d’entrada del primer
paràgraf.

El LATEX determina de manera automàtica l’espaiat més adient entre paraules i paràgrafs.
Tot i això, de vegades pot resultar més convenient d’afegir espais en un document LATEX, tant
espai entre paraules (espaiat horitzontal) com espai entre paràgrafs (espaiat vertical). La macro

\hspace{mida}

introdueix un espai horitzontal de llargària igual a mida. El LATEX elimina l’espai horitzontal
afegit, però, quan aquest cau al començament o a la fi d’una ĺınia. En aquest cas, cal introduir
la macro \hspace* en comptes de \hspace.

Aquest és un espai de cinc quadra-

tins.

Aquest\hspace{5em}és un espai

de cinc quadratins.

També es pot afegir espai entre dos paràgrafs. La macro

\vspace{mida}

introdueix un espai vertical de llargària igual a mida. Normalment aquesta macro s’escriu entre
dues ĺınies en blanc, perquè altrament la macro \vspace no té efecte al lloc on s’escriu sinó a la
fi del paràgraf. El LATEX també elimina l’espai vertical afegit quan aquest cau al començament
o a la fi d’una pàgina. En aquest cas, cal escriure la macro \vspace* en comptes de \vspace.

Aix́ı mateix, es pot afegir espai vertical entre dues ĺınies d’un paràgraf. La macro

\\[mida]

talla la ĺınia i introdueix un espai vertical de llargària igual a mida abans de la ĺınia següent.
A més, les classes estàndard de documents LATEX defineixen tres mides estàndard d’espaiat

vertical, les quals s’introdueixen mitjançant les marques

\smallskip

\medskip

\bigskip
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La llargària de l’espai vertical que introdueixen aquestes marques varia segons la classe de
documents LATEX de què es tracta, però en les classes estàndard de documents LATEX l’espai
\smallskip és de 3 punts, l’espai \medskip és de 6 punts i l’espai \bigskip és de 12 punts,
aproximadament.

Tots aquests són espais horitzontals i verticals de mida fixa. Es pot introduir també espaiat
de mida variable, mitjançant la macro

\stretch{factor}

on n és un nombre enter o real que especifica la proporció en la qual l’espai pot eixamplar-se
fins a omplir tot l’espai que resta a la ĺınia o a la pàgina. L’espaiat de mida variable és molt
útil per alinear text, tant horitzontalment com verticalment.

x x x x\hspace{\stretch{1}}

x\hspace{\stretch{2}}x

Per alinear verticalment el text cal escriure la macro \stretch conjuntament amb les mar-
ques \vspace i \pagebreak. Per exemple, es pot centrar un paràgraf en una pàgina posant
la macro \vspace*{\stretch{1}} abans del paràgraf i les marques \vspace*{\stretch{1}}

i \pagebreak després del paràgraf, i es pot compondre un paràgraf a final de pàgina posant la
macro \vspace{\stretch{1}} abans del paràgraf i la macro \pagebreak després del paràgraf.

Finalment, la macro

\hfill

introdueix un espai horitzontal de mida variable, el qual pot eixamplar-se des d’una mida nul.la
fins a omplir tot l’espai que resta a la ĺınia, mentre que la macro

\vfill

introdueix un tall de paràgraf i un espai vertical de mida variable, el qual pot eixamplar-se des
d’una mida nul.la fins a omplir tot l’espai que resta a la pàgina. La macro \hfill és equivalent
a la macro \hspace{\fill}, mentre que la macro \vfill equival a una ĺınia en blanc seguida
d’una macro \vspace{\fill}.

4.7 Entorns de text

El LATEX incorpora una sèrie d’entorns de text estàndard, els quals resolen alguns problemes
espećıfics de composició de textos. Els més importants són els que permeten compondre incisos,
citacions i poemes (quote, quotation i verse), enumeracions (itemize, enumerate, description i list),
text alineat horitzontalment (flushleft, flushright, center, tabular i tabbing) i text mecanografiat
(verbatim), aix́ı com les anomenades minipàgines (minipage).

Els entorns s’especifiquen mitjançant un parell de marques

\begin{nom} text \end{nom}
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on nom és el nom de l’entorn. Per exemple, l’entorn itemize, que es descriu més avall, permet
compondre enumeracions o llistes els elements de les quals es disposen formant un paràgraf a
part i són identificats mitjançant rodonetes:

Segons l’objecte particular del seu estudi, la

matemàtica es divideix en:

• Geometria

• Àlgebra

• Anàlisi matemàtica

• Topologia

• Teoria de conjunts

• Teoria dels nombres

• Càlcul de probabilitats

• Càlcul numèric

Segons l’objecte particular del seu

estudi, la matemàtica es divideix en:

\begin{itemize}

\item Geometria

\item Àlgebra

\item Anàlisi matemàtica

\item Topologia

\item Teoria de conjunts

\item Teoria dels nombres

\item Càlcul de probabilitats

\item Càlcul numèric

\end{itemize}

També se’n poden definir de nous, mitjançant la macro

\newenvironment{nom}{obertura}{tancament}

on nom és el nom del nou entorn i obertura i tancament són sèries de marques que s’activen
a l’inici i a la fi de l’entorn. Els entorns nous se solen definir en termes d’altres entorns ja
existents, com ara l’entorn itemize, de tal manera que les marques obertura obren aquests
entorns i les marques tancament els tanquen, a més d’introduir-hi altres efectes com ara el
ressalt dels elements de l’enumeració:

La interpenetració entre branques ha fet que

hom pugui englobar la matemàtica en tres

camps:

• l’ àlgebra o matemàtica del discret i dels

procediments finits,

• l’anàlisi o tractament de l’infinit i del

continu (damunt la noció del ĺımit),

• la topologia o estudi de la continüıtat.

La interpenetració entre branques ha

fet que hom pugui englobar la matemàtica en

tres camps: \newenvironment{enumeracio}

{\begin{itemize}\em}

{\end{itemize}} \begin{enumeracio}

\item l’\emph{àlgebra} o matemàtica del

discret i dels procediments finits,

\item l’\emph{anàlisi} o tractament de

l’infinit i del continu (damunt la

noció del lı́mit),

\item la \emph{topologia} o estudi de

la continuı̈tat. \end{enumeracio}

Els entorns poden incloure d’altres entorns, i aix́ı successivament, sempre que es mantingui
l’ordre en què s’obren i es tanquen els diferents entorns. Per exemple,

\begin{itemize} ... \begin{em} ... \end{em} ... \end{itemize}

és correcte, mentre que
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\begin{itemize} ... \begin{em} ... \end{itemize} ... \end{em}

no ho és, perquè s’ha tancat l’entorn itemize abans d’haver tancat l’entorn em.
Els nous entorns també poden tenir arguments. La seva definició es fa en aquest cas mit-

jançant la macro

\newenvironment{nom}[n]{obertura}{tancament}

on n és el nombre d’arguments. Els paràmetres #1,#2, . . . ,#n només poden aparèixer a la
sèrie de marques obertura. Per exemple:

La interpenetració entre branques ha fet que

hom pugui englobar la matemàtica en tres

camps:

Àlgebra o matemàtica del discret

i dels procediments finits.

Anàlisi o tractament de l’infinit i

del continu (damunt la noció del

ĺımit).

Topologia o estudi de la conti-

nüıtat.

La interpenetració entre branques ha

fet que hom pugui englobar la

matemàtica en tres camps:

\newenvironment{element}[1]

{\begin{quote}\emph{#1}}

{\end{quote}}

\begin{element}{Àlgebra} o matemàtica

del discret i dels procediments

finits. \end{element}

\begin{element}{Anàlisi} o tractament

de l’infinit i del continu (damunt la

noció del lı́mit). \end{element}

\begin{element}{Topologia} o estudi

de la continuı̈tat. \end{element}

L’activació d’una macro \newenvironment dóna un error del LATEX si l’entorn ja havia
estat definit, o si es tracta d’un dels entorns estàndard del LATEX. En aquests casos, és possible
modificar la definició de l’entorn existent, mitjançant la macro

\renewenvironment

En general, però, no és recomanable de canviar la definició d’un entorn estàndard del LATEX,
llevat que se’n conegui la funcionalitat amb tot detall i que se sàpiga exactament quin ús se
n’ha fet en el document LATEX i també quin ús se’n vol fer. Resulta convenient, doncs, canviar
el nom de l’entorn per un altre nom que encara no hagi estat definit.

Composició d’incisos, citacions i poemes

Quan s’ha de ressaltar tot un paràgraf de text, la macro \emph deixa de ser convenient i és
recomanable de compondre’l en un entorn d’inćıs o quote. Per exemple:

Els autors del llibre Ortotipografia afirmen que

Per governar-se en el món de les

lletres ara ja no basta la vella

urbanitat ortogràfica: la galàxia

Gutenberg, més senyora que mai,

imposa l’ortotipografia.

Els autors del llibre \emph{Ortotipografia}

afirmen que \begin{quote}

Per governar-se en el món de les lletres

ara ja no basta la vella urbanitat

ortogràfica: la galàxia Gutenberg, més

senyora que mai, imposa

l’orto\emph{tipo}grafia. \end{quote}
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Quan el text en què es vol fer el ressalt consisteix en una sèrie de paràgrafs, però, resulta
convenient compondre’l en un entorn de citació o quotation. Per exemple:

Els autors del llibre Ortotipografia afirmen a la

contraportada que

A principis del segon mil.lenni

abans de Crist, un lapicida fenici

provëıt d’escarpa i martell en te-

nia prou amb els vint-i-dos signes

de l’alfabet que acabava d’inven-

tar per expressar tot el que neces-

sitava dir.

Quatre mil anys després, un

teclista assegut davant de la pan-

talla de l’ordinador necessita uns

cent cinquanta signes per com-

pondre el text d’una publicació

impresa de caràcter general.

Els autors del llibre

\emph{Ortotipografia} afirmen a la

contraportada que \begin{quotation}

A principis del segon mi\l.lenni abans

de Crist, un lapicida fenici proveı̈t

d’escarpa i martell en tenia prou amb

els vint-i-dos signes de l’alfabet que

acabava d’inventar per expressar tot

el que necessitava dir. \par

Quatre mil anys després, un teclista

assegut davant de la pantalla de

l’ordinador necessita uns cent

cinquanta signes per compondre el text

d’una publicació impresa de caràcter

general. \end{quotation}

A part d’incisos i citacions, es pot compondre text en entorns de poemes o verse. Tot i
que el fet d’escriure poemes pot semblar una cosa no gaire habitual a la comunitat acadèmico-
cient́ıfica, hi ha molts professors i investigadors que són alhora escriptors, com és el cas de la
professora Cèlia Riba que, al gener de 1985, va escriure el poema següent:

Aix́ı com plou damunt el mar en calma

caient la gota amb plor de fina agulla

que esquinça l’aigua i la claror despulla,

em pren a mi sotmès sota el reialme

del camı́ inesperat, quan de la balma

he eixit sense saber on la mar mulla

la riba nova allà on l’oreig s’encalma,

i rodo bojament, i el temps s’esfulla.

El meu camı́ m’emmena vers racons

desconeguts dels ulls, desvetllant móns

del nou i estrany, cercant enllà l’eixida

de l’amarga rutina que em reté

envescat i enxarxat a aquest quefer

que alguns, solemnement, en diuen vida.

Cèlia Riba

\begin{verse}

Aixı́ com plou damunt el mar en calma \\

caient la gota amb plor de fina agulla \\

que esquinça l’aigua i la claror despulla,

\\ em pren a mi sotmès sota el reialme

\par del camı́ inesperat, quan de la balma

\\ he eixit sense saber on la mar mulla \\

la riba nova allà on l’oreig s’encalma, \\

i rodo bojament, i el temps s’esfulla.

\par El meu camı́ m’emmena vers racons \\

desconeguts dels ulls, desvetllant móns \\

del nou i estrany, cercant enllà l’eixida

\par de l’amarga rutina que em reté \\

envescat i enxarxat a aquest quefer \\

que alguns, solemnement, en diuen vida.

\par \rightline{\emph{Cèlia Riba}}

\end{verse}
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Composició d’enumeracions

Es poden compondre enumeracions o llistes els elements de les quals es disposen formant un
paràgraf a part, mitjançant els entorns itemize, enumerate, description i list. Dins aquests entorns,
cada element de l’enumeració ha d’anar precedit de la macro \item.

En el cas de l’entorn itemize, els elements de l’enumeració són identificats mitjançant una
rodoneta, però mitjançant un guionet llarg en negreta si es tracta d’una enumeració d’enumera-
cions, mitjançant un asterisc en el cas d’una enumeració els elements de la qual són enumeracions
d’elements que són, al seu torn, enumeracions, i mitjançant un punt volat (\cdot) en el cas
d’enumeracions d’enumeracions d’enumeracions d’enumeracions; és a dir, per a enumeracions
de primer nivell, de segon nivell, de tercer nivell i de quart nivell, respectivament:

• Introducció al LATEX

• Text amb LATEX

– Regles bàsiques

– Entorns de text

∗ Incisos, citacions i poemes

· quote

· quotation

· verse

∗ Enumeracions

∗ Text alineat horitzontalment

∗ Text mecanografiat

\begin{itemize}

\item Introducció al \LaTeX

\item Text amb \LaTeX \begin{itemize}

\item Regles bàsiques

\item Entorns de text \begin{itemize}

\item Incisos, citacions i poemes

\begin{itemize} \item \textsf{quote}

\item \textsf{quotation}

\item \textsf{verse} \end{itemize}

\item Enumeracions

\item Text alineat horitzontalment

\item Text mecanografiat \end{itemize}

\end{itemize} \end{itemize}

En el cas de l’entorn enumerate, els elements de l’enumeració són identificats mitjançant
nombres àrabs, mitjançant lletres minúscules incloses entre parèntesis, mitjançant nombres
romans en minúscula o bé mitjançant lletres majúscules, segons es tracti d’enumeracions de
primer nivell, segon, tercer o quart, respectivament:

1. Introducció al LATEX

2. Text amb LATEX

(a) Regles bàsiques

(b) Entorns de text

i. Incisos, citacions i poemes

A. quote

B. quotation

C. verse

ii. Enumeracions

iii. Text alineat horitzontalment

iv. Text mecanografiat

\begin{enumerate}

\item Introducció al \LaTeX

\item Text amb \LaTeX \begin{enumerate}

\item Regles bàsiques

\item Entorns de text \begin{enumerate}

\item Incisos, citacions i poemes

\begin{enumerate} \item \textsf{quote}

\item \textsf{quotation}

\item \textsf{verse} \end{enumerate}

\item Enumeracions

\item Text alineat horitzontalment

\item Text mecanografiat

\end{enumerate} \end{enumerate}

\end{enumerate}
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El LATEX admet fins a un màxim de quatre nivells d’enumeracions, els quals no han de ser
necessàriament tots entorns itemize, tots enumerate, tots description o tots entorns list:

1. Composició de textos cient́ıfics

2. Preparació electrònica d’originals

• Programes de composició visual

• Processadors de textos cient́ıfics

• Rudiments de tipografia

\begin{enumerate}

\item Composició de textos cientı́fics

\item Preparació electrònica

d’originals \begin{itemize}

\item Programes de composició visual

\item Processadors de textos cientı́fics

\item Rudiments de tipografia

\end{itemize} \end{enumerate}

Tant en l’entorn itemize com en l’entorn enumerate, la identificació estàndard dels elements
de l’enumeració es pot canviar mitjançant un argument opcional de la macro \item, que dóna
la identificació de l’element de l’enumeració:

\item [etiqueta] element

Aquesta etiqueta pot ser, de fet, qualsevol macro que permeti identificar l’element i distingir-
lo de la resta dels elements de l’enumeració:

(1) Introducció al LATEX

(2) Text amb LATEX

(3) Matemàtiques amb LATEX

(4) Figures i taules amb LATEX

(5) Gràfics amb LATEX

\begin{itemize}

\item [(1)] Introducció al \LaTeX

\item [(2)] Text amb \LaTeX

\item [(3)] Matemàtiques amb \LaTeX

\item [(4)] Figures i taules amb \LaTeX

\item [(5)] Gràfics amb \LaTeX

\end{itemize}

També es pot canviar la identificació estàndard de tots els elements d’una enumeració,
mitjançant les marques

\renewcommand{\labelitemi}{identificació}
\renewcommand{\labelitemii}{identificació}
\renewcommand{\labelitemiii}{identificació}
\renewcommand{\labelitemiv}{identificació}

per a les enumeracions de primer nivell, segon, tercer i quart, respectivament, d’un entorn
itemize. Per exemple:

– Introducció al LATEX

– Text amb LATEX

– Matemàtiques amb LATEX

– Figures i taules amb LATEX

– Gràfics amb LATEX

\renewcommand{\labelitemi}{\textbf{--}}

\begin{itemize} \item Introducció al \LaTeX

\item Text amb \LaTeX

\item Matemàtiques amb \LaTeX

\item Figures i taules amb \LaTeX

\item Gràfics amb \LaTeX \end{itemize}
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En el cas de l’entorn description, els elements de l’enumeració han d’incloure necessàriament
el paràmetre etiqueta. Aquesta etiqueta o identificació dels elements es compon automàticament
en negreta:

La interpenetració entre branques ha fet que

hom pugui englobar la matemàtica en tres

camps:

Àlgebra Matemàtica del discret i dels proce-

diments finits.

Anàlisi Tractament de l’infinit i del continu

(damunt la noció del ĺımit).

Topologia Estudi de la continüıtat.

La interpenetració entre branques ha

fet que hom pugui englobar la

matemàtica en tres camps:

\begin{description}

\item [Àlgebra] Matemàtica del discret

i dels procediments finits.

\item [Anàlisi] Tractament de l’infinit

i del continu (damunt la noció

del lı́mit). \item [Topologia] Estudi

de la continuı̈tat. \end{description}

L’entorn list és una generalització dels altres entorns d’enumeració. De fet, molts dels entorns
del LATEX han estat programats pel seu autor com a variacions de l’entorn list.

Una enumeració s’entén, en general, com una llista els elements de la qual es disposen
formant un paràgraf a part, amb una separació addicional respecte als marges esquerre i dret,
i són identificats mitjançant una etiqueta. Eventualment, aquestes etiquetes poden ser buides
i la separació addicional respecte als marges pot ser nul.la.

Aquest entorn té dos arguments. El primer argument és el text que s’ha d’usar com a
etiqueta de tot element de l’enumeració que no dugui l’argument opcional d’identificació a la
macro \item corresponent. El segon argument consisteix en declaracions que determinen el
format de l’enumeració.

Per poder enumerar automàticament els elements de l’enumeració, el segon argument de
l’entorn list pot incloure un comptador, és a dir, una variable el valor de la qual és inicialitzat al
començament de l’entorn i és incrementat en una unitat just abans de cada macro \item que
no dugui l’argument opcional d’identificació de l’element.

A més dels comptadors estàndard del LATEX (part, chapter, section, subsection, subsubsection,
paragraph, subparagraph, page, equation, figure, table, footnote, mpfootnote, enumi, enumii,
enumiii i enumiv), se’n poden definir de nous mitjançant la macro \newcounter{comptador}.
Els nous comptadors es poden usar al segon argument de l’entorn list mitjançant la macro
\usecounter{comptador}:

Els axiomes d’Armstrong per a la inferència

de dependències funcionals en bases de dades

relacionals són els següents:

A–I Reflexivitat

A–II Extensibilitat

A–III Pseudotransitivitat

Els axiomes d’Armstrong per a la

inferència de dependències funcionals

en bases de dades relacionals

són els següents: \newcounter{axioma}

\begin{list}{A--\Roman{axioma}}

{\usecounter{axioma}

\setlength{\labelwidth}{15mm}}

\item Reflexivitat \item Extensibilitat

\item Pseudotransitivitat \end{list}
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Hi ha també una forma molt simplificada de l’entorn list, l’entorn trivlist, que no admet
cap argument i que simplement anul.la l’amplada de l’etiqueta d’identificació dels elements de
l’enumeració, com també anul.la la separació addicional respecte als marges esquerre i dret.

Aquest entorn pot ser d’alguna utilitat per definir entorns d’enumeració d’un únic element,
sense cap identificació. Per exemple, l’entorn

\begin{center} text \end{center}

és equivalent a

\begin{trivlist} \centering \item text \end{trivlist}

Composició de text alineat horitzontalment

La manera estàndard d’alinear els paràgrafs dins l’amplada de la caixa d’un document LATEX
és justificats o alineats contra els dos marges. Les altres tres maneres bàsiques d’alinear el text
del document es poden efectuar mitjançant els entorns i les declaracions següents:

Entorn Declaració Efecte
flushleft \raggedright Text alineat contra el marge esquerre
flushright \raggedleft Text alineat contra el marge dret
center \centering Text centrat entre els dos marges

Els exemples següents il.lustren l’ús d’aquests entorns.

Hi ha quatre maneres bàsiques d’alinear els

paràgrafs dins l’amplada de la caixa: (a)

alineat contra el marge esquerre, (b) alineat

contra el marge dret, (c) centrat entre els dos

marges i (d) justificat o alineat contra tots

dos marges.

\begin{flushleft}

Hi ha quatre maneres bà\-si\-ques

d’alinear els pa\-rà\-grafs dins

l’amplada de la caixa: (a) alineat

contra el marge esquerre, (b) alineat

contra el marge dret, (c) centrat entre

els dos marges i (d) justificat o

alineat contra tots dos marges.

\end{flushleft}

Hi ha quatre maneres bàsiques d’alinear els

paràgrafs dins l’amplada de la caixa: (a)

alineat contra el marge esquerre, (b) alineat

contra el marge dret, (c) centrat entre els dos

marges i (d) justificat o alineat contra tots

dos marges.

\begin{flushright}

Hi ha quatre maneres bà\-si\-ques

d’alinear els pa\-rà\-grafs dins

l’amplada de la caixa: (a) alineat

contra el marge esquerre, (b) alineat

contra el marge dret, (c) centrat entre

els dos marges i (d) justificat o

alineat contra tots dos marges.

\end{flushright}
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Hi ha quatre maneres bàsiques d’alinear els

paràgrafs dins l’amplada de la caixa: (a)

alineat contra el marge esquerre, (b) alineat

contra el marge dret, (c) centrat entre els dos

marges i (d) justificat o alineat contra tots

dos marges.

\begin{center}

Hi ha quatre maneres bà\-si\-ques

d’alinear els pa\-rà\-grafs dins

l’amplada de la caixa: (a) alineat

contra el marge esquerre, (b) alineat

contra el marge dret, (c) centrat entre

els dos marges i (d) justificat o

alineat contra tots dos marges.

\end{center}

A part d’aquestes tres formes bàsiques d’alineació horitzontal, l’entorn tabular permet la
composició de taules de text alineat en columnes, separades opcionalment per ĺınies horitzontals
i verticals. El LATEX determina automàticament l’amplada de cada columna.

En una variant de l’entorn tabular, l’entorn tabular*, s’ha d’especificar l’amplada total que
es vol per a la taula. El LATEX determina en aquest cas l’amplada de cada columna i l’espaiat
entre columnes necessari per omplir exactament l’amplada total especificada.

L’entorn tabular requereix un argument, el qual especifica el format de la taula. Hi ha
d’haver una entrada per a cada columna de la taula. Les entrades admeses són l per a una
columna de text alineat contra el marge esquerre, r per a una columna de text alineat contra
el marge dret, c per a una columna de text centrat i p{amplada} per a una columna que conté
un paràgraf de text de l’amplada indicada.

A més, les entrades de barra vertical | indiquen la inclusió de ĺınies verticals entre columnes,
i una entrada de la forma

*{n}{format}

és equivalent a n còpies de l’especificació format, la qual pot incloure, al seu torn, una altra
especificació *{n}{format}. Això permet escriure, per exemple, una especificació de sis colum-
nes centrades de la forma *6c en comptes de cccccc, i una especificació de dotze columnes
centrades com *{12}c en comptes de cccccccccccc. D’altra banda, una entrada de la forma

@{text}

insereix text a cada fila de la taula, tot suprimint l’espaiat addicional que el LATEX normalment
insereix entre les columnes d’una taula.

Aquest entorn admet també una opció d’alineació vertical de la taula, coincidint amb l’ali-
neació vertical de la primera fila (t, top), coincidint amb l’alineació vertical de la darrera fila (b,
bottom) de la taula, o bé centrada verticalment (c, center), que és l’opció per defecte. Aquestes
opcions, de fet, no tenen cap sentit quan la taula es compon en un paràgraf a part, és a dir,
només tenen sentit quan la taula es compon dins un paràgraf. Aix́ı doncs, la forma genèrica
d’aquests entorns és

\begin{tabular}[alineació]{format}
files
\end{tabular}

per a l’entorn tabular i
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\begin{tabular*}{amplada}[alineació]{format}
files
\end{tabular*}

per a l’entorn tabular*.
Dins l’entorn tabular, el caràcter & indica el salt a la columna següent, dues barres invertides

\\ indiquen el començament d’una nova ĺınia o fila de la taula, la macro \hline insereix una
ĺınia horitzontal que abasta tota l’amplada de la taula, la macro \cline{m-n} insereix una
ĺınia horitzontal que s’estén des de la columna m fins a la columna n, on 1 és la primera columna
comptant des de l’esquerra, i la macro \vline insereix una ĺınia vertical que abasta tota l’alçada
de la fila.

No cal posar dues barres invertides \\ a la darrera ĺınia o fila d’una taula, llevat que es
vulgui inserir una ĺınia horitzontal a la fi de la taula. El següent és un exemple d’una taula
molt senzilla:

Assignatura Crèdits Dept.

Introducció a la In-

tel.ligència Artificial

4,5 LSI

Tècniques i Mètodes

d’Intel.ligència Artifi-

cial

4,5 LSI

Enginyeria del Soft-

ware: Especificació

6 LSI

Enginyeria del Soft-

ware: Disseny I

6 LSI

Enginyeria del Soft-

ware: Disseny II

6 LSI

Conceptes Bàsics de

Xarxes de Computa-

dors

4,5 AC

Sistemes de Trans-

port de Dades

4,5 AC

\begin{tabular}{p{30mm}rc}

Assignatura & Crèdits & Dept. \\ \hline

Introducció a la Inte\l.ligència

Artificial & 4,5 & LSI \\

Tècniques i Mètodes d’Inte\l.ligència

Artificial & 4,5 & LSI \\

Enginyeria del Software: Especificació

& 6 & LSI \\

Enginyeria del Software: Disseny I

& 6 & LSI \\

Enginyeria del Software: Disseny II

& 6 & LSI \\

Conceptes Bàsics de Xarxes de

Computadors & 4,5 & AC \\

Sistemes de Transport de Dades

& 4,5 & AC

\end{tabular}

L’alineació vertical de les entrades de la primera columna de la taula de l’exemple anterior no
és, però, la més adient en aquest cas. El LATEX compon el text corresponent a una especificació
de columna p{amplada} com un paràgraf l’alineació vertical del qual coincideix amb l’alineació
vertical de la primera ĺınia del paràgraf, mentre que en aquest exemple l’alineació amb la darrera
ĺınia del paràgraf seria més convenient, ja que la informació continguda a l’entrada continua a
les columnes següents de la taula.

Això es pot resoldre mitjançant l’activació del paquet de definicions array, que dóna moltes
opcions addicionals per a l’entorn tabular, entre les quals b{amplada}, que especifica la com-
posició d’un paràgraf l’alineació vertical del qual coincideix amb l’alineació vertical de la seva
darrera ĺınia:
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Assignatura Crèdits Dept.

Introducció a la In-

tel.ligència Artificial 4,5 LSI

Tècniques i Mètodes

d’Intel.ligència Artifi-

cial 4,5 LSI

\begin{tabular}{b{30mm}rc}

Assignatura & Crèdits & Dept. \\ \hline

Introducció a la Inte\l.ligència

Artificial & 4,5 & LSI \\

Tècniques i Mètodes d’Inte\l.ligència

Artificial & 4,5 & LSI

\end{tabular}

Les entrades de la segona columna de la taula de l’exemple, però, de fet haurien d’estar
alineades a la coma decimal, en comptes de l’alineació a l’esquerra o a la dreta. El paquet de
definicions dcolumn dóna l’opció addicional d’alinear columnes a la coma decimal en l’entorn
tabular, com també en l’entorn de matemàtiques array, fins i tot quan es barregen nombres
enters i nombres amb xifres decimals en les files d’una taula. L’especificació de columna

D{punt}{coma}{decimals}

indica la composició d’una columna de nombres alineats a la coma decimal, on punt és el caràcter
usat a l’original electrònic per separar les xifres enteres de les xifres decimals (normalment una
coma, però un punt en la tradició anglosaxona), coma és el caràcter usat al document LATEX
compost per separar xifres enteres de decimals (és a dir, una coma) i decimals és el nombre
màxim de xifres decimals admeses en la columna, on un valor negatiu especifica que la columna
pot incloure qualsevol nombre de xifres decimals.

Aix́ı doncs, l’especificació D{.}{,}{-1} indica la composició d’una columna de nombres amb
qualsevol quantitat de xifres decimals, alineats a la coma decimal i escrits amb punt decimal
però compostos amb coma decimal, mentre que l’especificació D{,}{,}{1} indica la composició
d’una columna de nombres que duen una xifra decimal o no en duen cap:

Assignatura Crèdits Dept.

Introducció a la In-

tel.ligència Artificial 4,5 LSI

Tècniques i Mètodes

d’Intel.ligència Artifi-

cial 4,5 LSI

Compiladors I 4,5 LSI

Compiladors II 4,5 LSI

Enginyeria del Soft-

ware: Especificació 6 LSI

Enginyeria del Soft-

ware: Disseny I 6 LSI

Enginyeria del Soft-

ware: Disseny II 6 LSI

\begin{tabular}{b{30mm}D{,}{,}{1}c}

Assignatura &

\multicolumn{1}{r}{Crèdits}

& Dept. \\ \hline Introducció a la

Inte\l.ligència Artificial & 4,5 & LSI \\

Tècniques i Mètodes d’Inte\l.ligència

Artificial & 4,5 & LSI \\

Compiladors I & 4,5 & LSI \\

Compiladors II & 4,5 & LSI \\

Enginyeria del Software: Especificació

& 6 & LSI \\

Enginyeria del Software: Disseny I

& 6 & LSI \\

Enginyeria del Software: Disseny II

& 6 & LSI \end{tabular}

Una taula més complexa inclou, per exemple, ĺınies horitzontals i verticals que delimiten
amb més claredat les files i les columnes:
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n n2 n3 n4 n5

1 1 1 1 1

2 4 8 16 32

3 9 27 81 243

4 16 64 256 1024

5 25 125 625 3125

6 36 216 1296 7776

7 49 343 2401 16807

8 64 512 4096 32768

9 81 729 6561 59046

10 100 1000 10000 100000

\begin{tabular}{|r|r|r|r|r|} \hline

$n$ & $n^2$ & $n^3$ & $n^4$ & $n^5$ \\

\hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\

2 & 4 & 8 & 16 & 32 \\

3 & 9 & 27 & 81 & 243 \\

4 & 16 & 64 & 256 & 1024 \\

5 & 25 & 125 & 625 & 3125 \\

6 & 36 & 216 & 1296 & 7776 \\

7 & 49 & 343 & 2401 & 16807 \\

8 & 64 & 512 & 4096 & 32768 \\

9 & 81 & 729 & 6561 & 59046 \\

10 & 100 & 1000 & 10000 & 100000 \\

\hline \end{tabular}

Una delimitació més clara, encara, es pot aconseguir de vegades mitjançant dues ĺınies
horitzontals o dues ĺınies verticals successives:

n n2 n3 n4 n5

1 1 1 1 1

2 4 8 16 32

3 9 27 81 243

4 16 64 256 1024

5 25 125 625 3125

6 36 216 1296 7776

7 49 343 2401 16807

8 64 512 4096 32768

9 81 729 6561 59046

10 100 1000 10000 100000

\begin{tabular}{|r|r|r|r|r|} \hline

$n$ & $n^2$ & $n^3$ & $n^4$ & $n^5$ \\

\hline \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\

2 & 4 & 8 & 16 & 32 \\

3 & 9 & 27 & 81 & 243 \\

4 & 16 & 64 & 256 & 1024 \\

5 & 25 & 125 & 625 & 3125 \\

\hline \hline

6 & 36 & 216 & 1296 & 7776 \\

7 & 49 & 343 & 2401 & 16807 \\

8 & 64 & 512 & 4096 & 32768 \\

9 & 81 & 729 & 6561 & 59046 \\

10 & 100 & 1000 & 10000 & 100000 \\

\hline \end{tabular}

També es poden incloure entrades que abasten més d’una columna de la taula, mitjançant
la macro

\multicolumn{n}{alineació}{text}

on n és el nombre de columnes que abasta l’entrada, alineació és una de les especificacions de
columna l, r, c o p{amplada} i text és el text que s’ha de compondre. Aquestes entrades són
molt útils a l’hora d’alinear l’encapçalament d’una sèrie de columnes d’una taula, com ara:
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Sistemes de mesura tipogràfica

Didot pica TEX i LATEX

punt Didot punt pica dd cm

ćıcero pica cc mm

pt in

pc sp

bp

\begin{tabular}{|c|c|cc|} \hline

\multicolumn{4}{|c|}{Sistemes de mesura

tipogr\a‘afica} \\ \hline

Didot & pica & \multicolumn{2}{c|}{\TeX\

i \LaTeX} \\ \hline

punt Didot & punt pica & dd & cm \\

c\a’{\i}cero & pica & cc & mm \\

& & pt & in \\ & & pc & sp \\

& & bp & \\ \hline \end{tabular}

Les marques \multicolumn també resulten molt útils per canviar l’especificació d’una en-
trada de la taula, per exemple, per canviar-ne l’alineació horitzontal o perquè inclogui o deixi
d’incloure una ĺınia vertical:

posició unitats desenes centenes milers

1 I X C M

2 II XX CC MM

3 III XXX CCC MMM

4 IV XL CD

5 V L D

6 VI LX DC

7 VII LXX DCC

8 VIII LXXX DCCC

9 IX XC CM

\begin{tabular}{|r|lll|l|} \hline

posici\a’o & unitats & desenes

& \multicolumn{1}{l}{centenes}

& milers \\ \hline 1 & I & X &

\multicolumn{1}{l}{C} & M \\

2 & II & XX &

\multicolumn{1}{l}{CC} & MM \\

3 & III & XXX & \multicolumn{1}{l}{CCC}

& MMM \\ \cline{5-5}

4 & IV & XL & CD \\ 5 & V & L & D \\

6 & VI & LX & DC \\

7 & VII & LXX & DCC \\

8 & VIII & LXXX & DCCC \\

9 & IX & XC & CM \\

\cline{1-4} \end{tabular}

Una altra manera d’alinear el text en columnes és mitjançant l’entorn tabbing, entorn que
ressembla al tabulador de les màquines d’escriure. En l’entorn tabbing, l’alineació del text
en columnes s’especifica fixant posicions de tabulació (és a dir, fixant l’espaiat automàtic del
tabulador) i fent un salt fins a la propera posició de tabulació (és a dir, detenint el carro a la
pròxima columna del tabulador).

Hi ha dues maneres d’especificar les posicions de tabulació en un entorn tabbing: en una
ĺınia del text que s’ha de compondre en columnes o bé, de manera expĺıcita, fixant l’espaiat
fins a la propera posició de tabulació. En qualsevol cas, dins l’entorn tabbing, una macro \=

fixa una posició de tabulació, una macro \< indica un salt fins a la posició de tabulació prèvia,
una macro \> indica un salt fins a la propera posició de tabulació, una macro \- fixa el marge
esquerre una posició de tabulació cap a l’esquerra i una macro \+ fixa el marge esquerre una
posició de tabulació cap a la dreta. Les ĺınies de la taula han d’anar separades per marques de
final de ĺınia \\.

Cal tenir present que el LATEX redefineix algunes de les marques estàndard per produir signes
diacŕıtics, \‘, \’ i \=, dins els entorns tabbing, a més de redefinir-hi la macro \- que indica
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normalment una posició de tall en śıl.labes. Aquests signes diacŕıtics es poden compondre dins
un entorn tabbing mitjançant les marques \a‘, \a’ i \a=, mentre que no cal indicar-hi cap
posició de tall en śıl.labes, atès que les files d’una taula composta amb l’entorn tabbing mai no
es tallen.

Aix́ı doncs, les posicions de tabulació es poden especificar a les files mateixes de la taula:

funció fib(n: enter): enter

si n=0 aleshores

retorna(0)

sinó

si n=1 aleshores

retorna(1)

sinó

retorna(fib(n-1)+fib(n-2))

fsi

fsi

ffunció

\begin{tabbing} \textbf{funci\a’o}

\= fib(n: enter): enter \\

\> \textbf{si} \= n=0 \textbf{aleshores} \\

\> \> retorna(0) \\ \> \textbf{sin\a’o} \\

\> \> \textbf{si} \= n=1

\textbf{aleshores} \\ \> \>

\> retorna(1) \\ \> \> \textbf{sin\a’o} \\

\> \> \> retorna(fib(n-1)+fib(n-2)) \\

\> \> \textbf{fsi} \\ \> \textbf{fsi} \\

\textbf{ffunci\a’o} \end{tabbing}

També es poden especificar de manera expĺıcita, on la macro \kill manté les posicions de
tabulació però no compon la fila on s’ha inclòs aquesta macro:

funció fib(n: enter): enter

si n=0 aleshores

retorna(0)

sinó

si n=1 aleshores

retorna(1)

sinó

retorna(fib(n-1)+fib(n-2))

fsi

fsi

ffunció

\begin{tabbing}

\quad\=\quad\=\quad\=\quad\= \kill

\textbf{funci\a’o} fib(n: enter): enter \\

\> \textbf{si} n=0 \textbf{aleshores} \\

\> \> retorna(0) \\ \> \textbf{sin\a’o} \\

\> \> \textbf{si} n=1 \textbf{aleshores} \\

\> \> \> retorna(1) \\

\> \> \textbf{sin\a’o} \\

\> \> \> retorna(fib(n-1)+fib(n-2)) \\

\> \> \textbf{fsi} \\ \> \textbf{fsi} \\

\textbf{ffunci\a’o} \end{tabbing}

L’espaiat davant les marques \= forma part de la separació entre les posicions de tabulació
corresponents:

x x x

x x x
\begin{tabbing}

xxx\=xxx\=xxx\= \kill

x \> x \> x \\

xxx \=xxx \=xxx \= \kill

x \> x \> x

\end{tabbing}
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Composició de text mecanografiat

Moltes vegades cal incloure text mecanografiat en un document LATEX, per exemple, per indicar,
en un manual d’instruccions, tot allò que l’usuari d’un programa d’ordinador ha d’escriure amb
el teclat. Tot i que els caràcters de la famı́lia mecanogràfica ressemblen al text mecanografiat,
l’activació de la declaració \ttfamily no anul.la l’efecte de l’algorisme del LATEX de tall de
paràgrafs en ĺınies i, per tant, la simulació del text mecanografiat no és del tot fidel.

L’entorn verbatim resol aquest problema en reproduir fidelment tots els espais i tots els talls
de ĺınia del text mecanografiat. A més, els caràcters especials, com ara \ i {, són compostos
com a caràcters ASCII normals dins un entorn verbatim, amb la qual cosa cap de les marques
del LATEX excepte \end{verbatim} no hi pot ser activada.

Aix́ı doncs, l’espaiat del text compost dins un entorn verbatim és exactament l’espaiat donat
a l’original electrònic:

function fib(n: integer): integer;

begin

if n=0 then

fib := 0

else if n=1 then

fib := 1

else

fib := fib(n - 1) + fib(n - 2);

end;

\begin{verbatim}

function fib(n: integer): integer;

begin

if n=0 then

fib := 0

else if n=1 then

fib := 1

else

fib := fib(n - 1) + fib(n - 2);

end;

\end{verbatim}

L’entorn verbatim* dóna, a més, una indicació visual dels espais inclosos a l’original elec-
trònic:

function fib(n: integer): integer;

begin

if n=0 then

    fib := 0

else if n=1 then

    fib := 1

else

    fib := fib(n - 1) + fib(n - 2);

end;

\begin{verbatim*}

function fib(n: integer): integer;

begin

if n=0 then

fib := 0

else if n=1 then

fib := 1

else

fib := fib(n - 1) + fib(n - 2);

end;

\end{verbatim*}

Per incloure text mecanografiat dins un paràgraf del document LATEX, però, cal emprar les
marques \verb i \verb* en comptes dels entorns verbatim i verbatim*.

L’argument d’una macro \verb o \verb* ha d’anar delimitat per dos caràcters idèntics
qualsevol, llevat d’espais, lletres o asteriscs, en comptes de les claus que delimiten normalment
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els arguments d’una macro. Això permet de triar com a delimitador qualsevol caràcter que no
hagi estat inclòs en el text mecanografiat, com ara:

La macro \newenvironment permet definir

nous entorns, mentre que \renewenvironment

serveix per redefinir-ne un d’existent.

La macro \verb|\newenvironment|^^capermet

definir nous entorns, mentre que

\verb+\renewenvironment+ serveix per

redefinir-ne un d’existent.

Pràcticament tots els exemples en aquest llibre inclouen text compost dins un entorn ver-

batim.
Atès que els caràcters especials perden el seu significat normal dins un entorn verbatim o

verbatim*, com també dins l’argument d’una macro \verb o \verb*, aquests entorns i marques
no es poden usar dins els arguments d’altres marques. Tot i això, es poden incloure dins altres
entorns.

Composició de minipàgines

De vegades, pot ser necessari compondre un paràgraf de text d’una amplada diferent de l’am-
plada normal de la caixa, per exemple, per incloure’l en un gràfic o com a entrada d’una taula.
Aquests paràgrafs s’anomenen minipàgines i es componen amb LATEX mitjançant l’entorn

\begin{minipage}[alineació]{amplada}
text
\end{minipage}

o bé mitjançant la macro

\parbox[alineació]{amplada}{text}

L’argument opcional alineació determina l’alineació vertical de la minipàgina, coincidint
amb l’alineació vertical de la seva primera ĺınia (t, top), coincidint amb l’alineació vertical de la
seva darrera ĺınia (b, bottom), o bé centrada verticalment (c, center), que és l’opció per defecte:

Aquest és

un paràgraf

alineat ver-

ticalment

amb la seva

primera ĺınia

Aquest és un

paràgraf cen-

trat vertical-

ment

Aquest és

un paràgraf

alineat ver-

ticalment

amb la seva

darrera ĺınia

\parbox[b]{2cm}{Aquest és un paràgraf

alineat verticalment amb la seva

primera lı́nia}

\parbox{2cm}{Aquest és un paràgraf

centrat verticalment}

\parbox[t]{2cm}{Aquest és un paràgraf

alineat verticalment amb la seva

darrera lı́nia}
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4.8 Referències encreuades

Una de les raons per enumerar les diferents parts en què es divideix un document LATEX, com
ara els caṕıtols i els apartats, és poder adreçar el lector cap a una certa part del document
mitjançant allò que s’anomena referències encreuades. Una altra raó és distingir els diferents
elements en què s’ha estructurat el treball escrit, tot i que, en aquest sentit, l’enumeració no seria
estrictament necessària i la identificació dels caṕıtols i les seccions mitjançant t́ıtols apropiats
podria ser suficient per distingir-los.

Una referència encreuada inclou, doncs, la identificació d’una part del document, com ara:
“Vegeu l’apartat 4.8 a la pàgina 78 per a més detalls”, però també se solen incloure referències
encreuades cap a figures, taules i teoremes en els treballs cient́ıfics.

Tot i que les referències encreuades es poden escriure de manera expĺıcita a l’original elec-
trònic, com ara:

Vegeu l’apartat 4.8 a la pàgina 69 per a més detalls,

això comporta el desavantatge que una modificació eventual de l’estructura o del contingut del
document, com ara l’afegit d’un nou apartat o la inclusió de més paràgrafs dins un apartat, pot
fer que les referències 4.8 i 69 varïın i, per tant, que s’hagin de modificar a l’original electrònic.

El LATEX té un mecanisme automàtic per incloure referències encreuades, amb el qual no cal
escriure referències expĺıcites a l’original electrònic sinó que les referències encreuades s’especi-
fiquen mitjançant marques. El LATEX reemplaça en el document compost tota macro inclosa a
l’original electrònic de la forma

\ref{etiqueta}

per la referència a la part corresponent del document compost, com ara el nombre de caṕıtol,
apartat, figura, taula o teorema on s’ha inclòs una macro

\label{etiqueta}

amb la mateixa etiqueta, mentre que la macro

\pageref{etiqueta}

compon el nombre de pàgina del document LATEX corresponent a la macro \label{etiqueta}
de l’original electrònic.

Una macro \ref es tradueix en el nombre de caṕıtol o apartat on pertany la macro \label

corresponent quan aquesta és dins un paràgraf normal de text, mentre que \ref dóna com
a resultat la inclusió del nombre de l’element corresponent quan la macro \label és dins un
entorn d’enumeració:

Vegeu l’apartat 4.8 a la pàgina 78. Vegeu l’apartat~\ref{encreuades} a

la pàgina~\pageref{encreuades}.

El LATEX obté les referències necessàries del fitxer auxiliar amb extensió .aux, el qual és un
subproducte de la darrera composició del document. Això vol dir que cal processar el document
LATEX almenys dues vegades per obtenir les referències encreuades correctes.
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4.9 Notes marginals i a peu de pàgina

Les notes marginals són un recurs usat molt sovint per ressaltar conceptes que es tracten al cos
del text, mentre que les notes a peu de pàgina són un recurs per inserir informació d’importància
secundària respecte a allò que es tracta al cos del text, en particular per citar les fonts d’una
informació o per remetre el lector a d’altres parts del mateix text.

La macro

\marginpar{text}

insereix una nota marginal, on l’argument text es compon en un paràgraf a part però situat
al marge de la resta del text: al marge dret en el cas de la impressió a una cara del paper
(amb l’opció estàndard oneside), al marge esquerre de les pàgines parelles i al marge dret de
les pàgines senars en el cas de la impressió per les dues cares del paper (amb l’opció estàndard
twoside), i al marge més proper quan el document es compon en dues columnes (amb l’opció
estàndard twocolumn).

El desavantatge principal de les notes marginals és el fet que fan minvar la part disponible
de l’amplada de la caixa per compondre el cos del text, amb la qual cosa el document LATEX
és compost en més i més pàgines. Consegüentment, el cost i, per tant, el preu de la publicació
s’encareixen i, aleshores, moltes editorials no admeten l’ús de notes marginals, entre les quals
Edicions UPC. És per aquesta raó que no se’n fa ús en aquest llibre.

Quant a les notes a peu de pàgina, la macro

\footnote[núm]{text}

insereix l’argument text com a nota a peu de pàgina, on l’argument opcional núm és la numeració
de la nota. El LATEX enumera automàticament les notes a peu de pàgina en una sèrie única,
mitjançant nombres, amb totes les classes estàndard de documents LATEX, llevat de les notes
a peu d’una minipàgina com la de l’exemple següent, la qual s’enumera mitjançant lletres de
l’alfabet:

Les notes a peu de pàginaa poden incloure ci-

tacions bibliogràfiques.

aVegeu (Lamport, 1994, p. 17)

Les notes a peu de pàgina\footnote{Vegeu~%

\cite[p.~17]{lamport}} poden incloure

citacions bibliogràfiques.

A més, amb totes les classes estàndard de documents LATEX les notes a peu de pàgina incloses
dins els arguments de les marques \title, \author i \date es representen mitjançant els nou
śımbols següents: ∗, †, ‡, §, ¶, ‖, ∗∗, †† i ‡‡.

Segons les normes d’estil d’algunes editorials, la filiació dels autors d’un treball cient́ıfic s’ha
de posar en notes a peu de pàgina. Quan dos autors o més pertanyen a una mateixa institució,
però, la inclusió d’una macro \footnote idèntica per a cada autor origina la composició de
dues notes o més a peu de pàgina idèntiques.

En aquests casos, és convenient especificar la numeració i el text de cada nota a peu de
pàgina per separat. La macro
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\footnotemark[núm]

introdueix la referència núm a una nota a peu de pàgina però sense compondre la nota a peu
de pàgina, mentre que la macro

\footnotetext[núm]{text}

insereix l’argument text com a nota a peu de pàgina, amb la numeració núm, però sense introduir
la referència núm dins el document LATEX compost. L’exemple següent n’il.lustra l’ús.

A Partial Algebras Approach

to Graph Transformation

R. Alberich∗ P. Burmeister† F. Rosselló∗

G. Valiente∗ B. Wojdy lo‡

∗Mathematics and Computer Science De-

partment, University of the Balearic Islands,

Spain
†Fachbereich Mathematik, Arbeitsgruppe

Allgemeine Algebra und Diskrete Mathematik,

Technische Hochschule Darmstadt, Germany
‡Department of Mathematics, Kopernikus

University, Toruń, Poland

\title{A Partial Algebras Approach

to Graph Transformation}

\author{R. Alberich\thanks{Mathematics and

Computer Science Department, University

of the Balearic Islands, Spain} \and

P. Burmeister\thanks{Fachbereich

Mathematik, Arbeitsgruppe Allgemeine

Algebra und Diskrete Mathematik,

Technische Hochschule Darmstadt,

Germany} \and

F. Rossell\’o\footnotemark[1] \and

G. Valiente\footnotemark[1] \and

B. Wojdy\l o\thanks{Department of

Mathematics, Kopernikus University,

Toru\’n, Poland}}

No hi ha d’haver cap espai davant les marques \footnote i \footnotemark; altrament, el
text compost resta separat de la numeració de la nota, com ara a

Les notes a peu de pàgina 1

en comptes de

Les notes a peu de pàgina1
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