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En aquest annex presento el codi GREP i l’acompanyo d’unes
receptes que han d’ajudar els interessats a veure el codi en funcionament. Al tema 11 d’Editar amb InDesign de Mac es pot llegir
una primera aproximació al sistema i a la seva utilització dins les
cerques i reemplaçaments i els estils intercalats. La combinació del
tema 11 i aquest annex hauria de constituir un bon recurs per a qui
no hagi entrat mai en contacte amb aquest llenguatge formal o hi
tingui poca experiència.
InDesign no utilitza una versió pròpia de GREP, sinó que, com
diu Peter Kahrel al seu llibre, GREP in InDesign, referenciat al
tema 11, agafa prestada la biblioteca d’expressions regulars de Boost,
versió 5.1.3, que es pot consultar a la xarxa: https://www.boost.
org/doc/libs/1_68_0/libs/regex/doc/html/boost_regex/
syntax/perl_syntax.html. Ho anoto aquí per a qui vulgui entrar
més a fons en el tema.
També és útil el document «The InDesignSecrets Guide to
Special Characters in Adobe InDesign», que es pot obtenir a la
pàgina «Updated Guide to InDesign’s Special Characters»
(https://indesignsecrets.com/updated-guide-to-indesignsspecial-characters.php) si prèviament el visitant s’ha donat d’alta
al lloc web d’InDesignSecrets, encara que sigui en la versió gratuïta.

Notes prèvies
Hi ha certes coses de GREP en general i en InDesign en particular
que s’han de tenir en compte:

tt El giny de cerques i reemplaçaments permet aplicar estils de

paràgraf i de caràcter i paràmetres simples de paràgraf i de
caràcter (vegeu l’apartat «Grups o subexpressions», pàg. 20,
fig. 8). Ara bé, mitjançant estils intercalats solament és possible aplicar estils de caràcter.
El
tt codi GREP, per omissió, discrimina entre majúscules i
minúscules (vegeu l’apartat «Mode de caixa activada o desactivada», pàg. 27).
tt En general, un patró GREP comença a capturar text a partir
del punt on hi ha el cursor. Per tant, en alguns casos pot
interessar desactivar el cursor fent clic en un lloc sense caixa
de text o tenint activa l’eina de selecció.
tt Quan una intervenció sobre el text sigui complicada i requereixi dues o més receptes consecutives, es pot utilitzar l’script
ChainGREP, esmentat al tema 11, per reunir-les totes en una
sola ordre.

Caràcters reservats, literalització
El codi GREP utilitza els caràcters de l’escriptura per indicar determinades característiques de les cadenes que formen el text (fig. 1).
(Tant les expressions regulars com els llenguatges de programació
demostren que la millor manera de processar l’escriptura és mitEditar amb InDesign de Mac
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jançant l’escriptura.) Els caràcters que tenen algun rol en el codi
—diguem que estan «reservats»— són els de la taula següent.
Caràcters reservats per al codi
*

?

+

[

.

\

()

{}

$

^

|

Els tres primers caràcters ( * ? + ) són quantificadors. Vegeu més
avall l’apartat «Repetició, quantificadors».
El claudàtor de tancament ( ] ) esdevé rellevant solament quan va
en conjunció amb el claudàtor d’obertura. Per això no surt a la
taula.
Si un caràcter està reservat, no significa que no pugui ser processat dins una expressió GREP. El que s’ha de fer és «literalitzar-lo» (en anglès, escape). L’acció de literalització consisteix senzillament a posar-hi al davant una barra inversa. La taula anterior,
degudament literalitzada, quedaria com segueix.
Caràcters del codi literalitzats
\*

\?

\+

\[

\.

\\

\( \)

\{ \}

\$

\^

\|

Per exemple, el segment ⸢5G⸣ és identificat tal qual, 5G ; en canvi,
per capturar-lo entre parèntesis, ⸢(5G)⸣, hauríem de fer \(5G\) .
El comportament de tots aquests caràcters de codi es pot descriure de la manera següent. (A partir d’ara, indico amb cometes
altes el significat d’una determinada expressió GREP.)
Codi

Descripció

Exemple

[]

Delimiten un repertori:
(vegeu l’apartat «Repertoris
o classes»).

Ex.: fal[çs] “segment ⸢fal⸣
seguit de ⸢ç⸣ o ⸢s⸣, és a
dir, ⸢falç⸣ o ⸢fals⸣”.

.

Representa qualsevol caràc- Ex.: hist.ria “⸢història⸣, ⸢histoter (amb alguna limitació;
ria⸣, ⸢histèria⸣, ⸢histöria⸣,
⸢hist§ria⸣, ⸢hist€ria⸣, etc.”
vegeu l’apartat següent).

Fig. 1. L’aplicació de GREP consisteix a
interpretar qualsevol regularitat que hi
hagi en el text per transsportar-la apropiadament a una expressió formal. La
tasca és més fàcil quan el text té característiques que el fan «processable». El de
la imatge (extret de la Gramàtica essencial
de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans, https://geiec.iec.cat/
gramatica.asp) té expressions fonètiques
entre barres inclinades o entre claudàtors. El destacat de color l’executa un
patró GREP dins un estil intercalat.
Editar amb InDesign de Mac
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()

\

Delimiten grups referencia- Ex.: "(\d{4})" “qualsevol
bles dins la mateixa expres- segment de quatre xifres
sió o en el reemplaçament
entre cometes dobles de
(vegeu l’apartat «Grups
qualsevol tipus”. Les cometes
o subexpressions»).
no entren dins el grup.
Literalitza els caràcters que
tenen un rol en el codi.

Ex.: \. “un punt”, \| “una barra
vertical”.

Seguida d’una xifra de l’1
al 9 ( \1 , \2…), identifica un
grup dins la mateixa expressió.

Ex.: (\u)\1 “una majúscula
seguida de la mateixa majúscula”. Identifica ⸢UU⸣, ⸢ŁŁ⸣,
etc.

Ex.: \p{Sc}\d “qualsevol
Després de \p , enclouen
símbol monetari seguit d’una
certes propietats Unicode
xifra”. Identifica ⸢¥4, ¢7, £8,
(vegeu l’apartat «Unicode»).
$3, ₺0⸣, etc.
{}

Després de \x, enclouen
punts de codi de Unicode.

Ex.: \x{2014} “caràcter del
guió llarg, u+2014”.

Quan segueixen un altre
Ex.: \l{2,5} “qualsevol lletra
codi, enclouen la quantificaminúscula, entre dues i cinc
ció (vegeu l’apartat «Repetivegades”.
ció, quantificadors»).
$

Identifica un grup en el
camp de reemplaçament.

Ex.: $1 “el primer grup definit
en el patró de cerca”.

Fora de les classes o reperto- Ex.: ^Per “qualsevol segris, indica posició d e
ment ⸢Per⸣ en posició d’inici
començament del paràgraf. de paràgraf”.
^

|

A l’interior d’una classe o
repertori, significa negació
(vegeu l’apartat «Repertoris
o classes»).

Ex.: [^"] “qualsevol caràcter
que no sigui unes cometes
dobles”.

Alternativa, una cosa o
l’altra.

Ex.: e(b|B)ook “⸢ebook⸣
o ⸢eBook⸣”.

El caràcter ^ s’anomenava caret en ASCII. En canvi, al catàleg
Unicode el caret és el diacrític circumflex baix (⸢ ‸ ⸣, u+2038). En els
nostres teclats, l’hem de fer com si escrivíssim un accent circumflex en una paraula en francès però sense cap vocal de base.
Quan hi hagi una alternativa, ( | ), i en general en qualsevol
recepta, s’ha de tenir en compte l’ordre en què s’executa el processament, que és alfabètic. Per tant, si féssim una cerca GREP de les
paraules info i informació, l’expressió info|informació no funcionaria,
perquè detectaria ⸢info⸣ i s’aturaria (fig. 2). Hauríem de fer
informació|info .

Fig. 2. Vet aquí l’efecte de l’ordre alfabètic
amb què s’executen les expressions GREP.
El patró és (i|I)nfo|informaci[[=o=]], i
solament captura ⸢info⸣ i ⸢Info⸣.
Editar amb InDesign de Mac
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Conjunts de caràcters
Els codis que comento a continuació representen grups de caràcters a partir de determinats criteris.
Codi

Descripció i exemple

.

Qualsevol caràcter tret dels caràcters de salts, com \n i \r , i
les xifres de crida de nota (vegeu l’apartat «Caràcters de
salts», dins de «Codis d’un sol caràcter»).
Exemple: ".. “qualsevol caràcter de cometes seguit de dos
caràcters qualssevol”.

"

Un caràcter de cometes dobles de qualsevol tipus.
Exemple: ^" “un caràcter de cometes dobles en posició
d’inici de paràgraf”.

'

Un caràcter de cometa simple de qualsevol tipus (també
l’apòstrof).
Exemple: '\u “un caràcter de cometa simple seguit d’una
majúscula”.

\d

Qualsevol dígit o xifra, és a dir, del 0 al 9. Representa els
numerals en totes les escriptures (xinesa, àrab, hebrea,
khmer…). Equival a [[:digit:]] i de vegades a \p{digit} . (Vegeu
el comentari després de la taula.)
Exemple: \d{2} “qualsevol seqüència de dues xifres”. Identifica ⸢35⸣, ⸢79⸣, ⸢01⸣, ⸢10⸣, ⸢00⸣, etc.

\D

Qualsevol caràcter que no sigui representat per \d . Equival
a [^[:digit:]] .
Exemple: \d\D\d{3} “una xifra, seguida d’un caràcter que no
sigui una xifra, seguit de tres xifres”. Identifica tant ⸢1.984⸣,
com ⸢1 984⸣, ⸢1,984⸣, ⸢1_984⸣, ⸢1€984⸣, ⸢1^984⸣, etc.

\w

Qualsevol caràcter de paraula, concepte que inclou majúscules, minúscules, xifres i ratlla baixa. Equival a [[:word:]] i de
vegades a \p{word} .
Exemple: \b\w{2} “dos caràcters de paraula en posició d’inici
de paraula”.

\W

Qualsevol caràcter que no sigui representat per \w . Equival
a [^[:word:]] .
Exemple: \W\w “un caràcter que no sigui de paraula seguit
d’un caràcter de paraula”. Identifica segments com ⸢§3⸣, ⸢–3⸣,
⸢+3⸣, ⸢“3⸣, etc.

Fig. 3. Quan es diu que \w representa,
entre altres coses, les majúscules i
minúscules, s’entén que són totes,
també la o barrada del bokmål, una de
les dues varietats escrites del noruec, i
igualment les lletres ciríl·liques, hebrees i d’altres escriptures. El patró en
aquesta imatge és un senzill \w+ . Sobre
el codi + , vegeu «Repetició, quantificadors». Sobre les limitacions de \w ,
vegeu «Trucs per al català».
Editar amb InDesign de Mac
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\u

Qualsevol lletra majúscula (la u prové de l’anglès uppercase,
que significa ‘caixa alta’). Equival a [[:upper:]] i de vegades a
\p{upper} .
Exemple: \u\. “qualsevol majúscula seguida d’un punt”.
Identifica ⸢M.⸣, ⸢Ł.⸣, ⸢Ó.⸣, ⸢Ω.⸣, etc.

\U

Qualsevol caràcter que no sigui representat per \u . Equival
a [^[:upper:]] .
Exemple: \u\U “una majúscula i un caràcter que no sigui una
majúscula”. Identifica ⸢M.⸣, ⸢M€⸣, ⸢M—⸣, ⸢Mi⸣, ⸢M9⸣, etc.

\l

Qualsevol lletra minúscula (la l prové de l’anglès lowercase, que
significa ‘caixa baixa’). Equival a [[:lower:]] i de vegades a
\p{lower} .
Exemple: \u\l “una lletra majúscula seguida d’una de minúscula”.

\L

Qualsevol caràcter que no sigui representat per \l . Equival
a [^[:lower:]] .
Exemple: \l\L “una minúscula i un caràcter que no sigui una
minúscula”. Identifica ⸢mH⸣, ⸢m—⸣, ⸢m}⸣, ⸢m³⸣, ⸢m”⸣, etc.

Qualsevol instància d’un determinat caràcter de base,
com ⸢a⸣, i els seus precompostos, ⸢à, â, ã, ä, å, ą, ă⸣… (vegeu
l’apartat següent, «Caràcters amb diacrítics de combinació»,
[[=a=]]
i la recepta 2).
Exemple: s[[=o=]]ciocultural Identifica ⸢sociocultural⸣,
⸢sòciocultural⸣, ⸢söciocultural⸣, ⸢sõciocultural⸣, etc.
\X

Identifica qualsevol punt de codi (incloent-hi \n i \r ). Vegeu
la característica especial que té a l’apartat següent, «Caràcters
amb diacrítics de combinació».

El codi \d i l’equivalent [[:digit:]] reconeixen les xifres de text
general, no superíndexs, subíndexs i fraccions. Malgrat això, s’ha
de recordar que el format OpenType s’aplica sobre xifres de text
general, i per tant, els superíndexs i subíndexs i les xifres de fraccions compostes mitjançant propietats OpenType sí que són capturats per una expressió GREP amb \d (fig. 4).
Per repassar les nocions de caràcter precompost i combinat en
Unicode, llegiu l’apartat 5.1.4 del tema 11 («Formes precompostes
i combinades», pàg. 5, fig. 5).
El codi del punt, . , és el gran comodí, però ja hem dit que no
captura ni els salts de ratlla ni les xifres de crida de nota. Per veure
com se’n pot treure profit per identificar paràgrafs, vegeu l’apartat
«Localitzadors».
El codi \w sembla molt potent, però en una llengua com el
català, en què s’utilitzen guionets, apòstrofs i punts volats (per ex.,
cancel·lar-s’hi), acaba resultant limitat. Vegeu «Trucs per al català».
Fig. 4. Mostra de fraccions directes i fraccions OpenType. L’expressió GREP que acoloreix les
OpenType és [\d/]{3,}, que equival a [[:digit:]/]{3,} . Vegeu
[[:digit:]] a l’apartat «Classes
Posix» i {3,} a «Repetició, quantificadors».
Editar amb InDesign de Mac
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Caràcters amb diacrítics de combinació
Els programes que utilitzem per escriure solen inserir els caràcters
precompostos, encara que en els teclats fem la pulsació del diacrític
i la lletra per separat. Per això, en els textos hi tenim gairebé
sempre formes com ⸢ê⸣, que és un sol punt de codi (u+00ea), i no
el combinat ⸢e◌̂⸣.
A l’hora d’elaborar els patrons, els caràcters precompostos són
els més fàcilment tractables: els codis \w , \l i \u i els del tipus
[[=a=]] els identifiquen com el que són, caràcters únics. En canvi,
quan es tracta de combinats de lletra de base i diacrític, el codi \w
captura els dos components per separat, primer la lletra i després el
diacrític; per la seva banda, els codis \l i \u i els del tipus [[=a=]]
capturen solament la lletra de base i ignoren el diacrític.
En aquesta qüestió, és interessant el codi \X , que captura el conjunt de base i diacrític. El problema és que processa tot el material
textual, fins i tot els tres caràcters que el punt ( . ) no engoleix: \n , \r
i la xifra de crida de nota.
Vegeu un cas pràctic de correcció d’accents preveient el problema dels caràcters combinats en la recepta 2.

Els espais
A continuació, els codis que representen conjunts d’espais.
Codi

Descripció i exemple

\s

Qualsevol caràcter d’espai (vegeu el comentari a sota). Equival
a [[:space:]] i de vegades a \p{space} .
Exemple: \s\r “un espai seguit d’un retorn de carro”.

\S

Qualsevol caràcter que no sigui representat per \s . Equival a
[^[:space:]] .
Exemple: [[:punct:]]\S “un signe de puntuació i qualsevol
caràcter que no sigui un espai”. Identifica segments com ⸢¿A⸣,
⸢¿a⸣, ⸢—a⸣, ⸢“a⸣, ⸢‘a⸣…

\h

Qualsevol espai o tabulador. Equival a [[:blank:]] i de vegades
a \p{blank} .
Exemple: ^\h+[[:punct:]]?\w “En posició d’inici de paràgraf,
espais o tabuladors, un o més, seguits d’un signe de puntuació
o cap i un caràcter de paraula”.

\H

Qualsevol caràcter que no sigui representat per \h . Equival a
[^[:blank:]] .

\v

Qualsevol espai vertical, és a dir, qualsevol caràcter de tall de
línia: salt de paràgraf, salt de línia forçat, salt de pàgina, salt
de columna, salt de marc (frame break).
Exemple: \h+\v “espais horitzontals, una vegada o més,
seguits d’un espai vertical”.

\V

Qualsevol caràcter que no sigui representat per \v (fig. 5).

La clau per entendre els espais és saber que en el codi GREP
n’hi ha d’horitzontals ( \h ), que són els espais entre paraules (els
«normals») i els tabuladors, i de verticals ( \v ), que són els caràcters
de tall de línia. El codi \s representa tant els uns com els altres.
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Efectivament: els codis \n i \r estan inclosos dins de \s . Per tant,
moltes vegades convé utilitzar \h en comptes de \s per donar
precisió a l’expressió GREP.
Vegeu més avall l’apartat «Caràcters de salts» i també, a «Classes
Posix», les possibilitats que ofereixen [[:blank:]] i [[:space:]] . Sobre
els codis per als diferents tipus d’espais, vegeu més avall «Els
diferents espais».

Codis d’un sol caràcter
Els codis següents representen un caràcter únic.
Codi

Descripció

Codi

Descripció

~2

Símbol de copyright, ⸢©⸣.

~r

Símbol de registrat, ⸢®⸣.

~d

Símbol de marca, ⸢™⸣.

\~

Vírgula, ⸢~⸣.

Caràcters de salts
Aquests són els caràcters que fan un trencament vertical del text.
Els més importants són el salt de línia forçat i el retorn de carro,
que ja formaven part de la pàgina de codis ASCII: el primer s’anomena line feed (lf, u+000a, codi \n ); el segon, carriage
return (cr, u+000d, codi \r ).
Codi

Descripció

Codi Descripció

\n

Salt de línia forçat.

~R

Salt de marc.

\r

Retorn de carro.

~P

Salt de pàgina.

~b

Retorn de carro estàndard.

~L

Salt de pàgina imparella.

~k

Salt de línia discrecional.

~E

Salt de pàgina parella.

~M

Salt de columna.

^k

Salt de línia condicional.

El tercer codi, ~b , equival al segon, \r . He escrit l’expressió retorn
de carro estàndard perquè és la traducció de l’anglès standard carriage
return, però no he pogut aclarir el significat de standard en aquest
terme.
Desconec la funcionalitat del caràcter de salt de línia condicional, ^k , i tampoc sé com es pot introduir en els textos, perquè no
surt en el menú Type > Insert Break Character.

Fig. 5. Exemple del codi \V.
Seleccionem tots els paràgrafs
començats per guió llarg:
\x{2014}[\V]+ . Sobre el codi
\x{2014} , vegeu «Unicode»;
sobre el codi + , vegeu «Repetició, quantificadors».
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En relació amb el salt de línia discrecional, per saber com se’n
pot treure profit, hi ha dos articles del lloc web InDesignSecrets
que es poden consultar: «Discretionary Line Breaks» (https://
indesignsecrets.com/discretionary-line-breaks.php) i
—aquest, amb vídeo inclòs— «InDesign How-to Video: Using
Discretionary Line Breaks» (https://indesignsecrets.com/
video-using-discretionary-line-breaks.php).

Els diferents espais
L’espai normal és el caràcter u+0020 i es pot identificar mitjançant
el codi \x{20} (vegeu l’apartat «Unicode»).
Incloc al principi d’aquesta taula dos tabuladors que no surten al
menú Type > Insert White Space, però que en termes de GREP
formen part del conjunt dels espais (fig. 6 i 7).
Codi

Descripció

\t

Tabulador horitzontal.

~y

Tabulador de justificació a la dreta (right indent tab).

~m

Quadratí.

~>

Mig quadratí.

~S

Espai dur o de no-separació.

~s

Espai dur o de no-separació d’amplada fixa.

~<

Espai fi.

~|

Espai ultrafí.

~3

Terç de quadratí.

~4

Quart de quadratí.

~%

Sisè de quadratí.

~/

Espai de xifra.

~.

Espai de puntuació.

~f

Espai d’alineació (flush space)

Fig. 6. En aquesta imatge es destaquen solament
els espais durs i fins, així com un cas d’espai ultrafí
(segona línia, dins els claudàtors, després de la ce).
El patró és [~S~<~|] . Si hagués utilitzat els codis \h
o \s , sortirien destacats tots els espais, també els
normals.
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El darrer, flush space (en espanyol, espacio de alineación), s’utilitza
rarament. Quan el paràgraf té una justificació total, de manera que
la darrera línia també s’alinea per la dreta, l’espai d’alineació, col·locat al final de tot del paràgraf, omple l’espai blanc per la dreta i així
evita la distorsió de l’espaiat intern de la línia. Té un efecte semblant al del tabulador de justificació a la dreta.
Tant \h com [[:blank:]] i \p{blank} representen tots aquests
espais horitzontals tret del tabulador de justificació a la dreta.
Un ús real de la major part d’aquests codis és una recepta que
InDesign proporciona de sèrie, anomenada Dash to En-dash i que es
pot parafrasejar de la manera següent: “Cerca totes les instàncies
de guionets que tinguin un espai o més a banda i banda, o bé un
espai o més a l’esquerra, o bé un espai o més a la dreta, i reemplaça’ls per un guió mitjà”. La recepta és aquesta:
Cerca (tallat en dos blocs, però tot seguit en l’original):
[~m~>~f~|~S~s~<~/~.~3~4~%]+-[~m~>~f~|~S~s~<~/~.~3~4~%]+|
[~m~>~f~|~S~s~<~/~.~3~4~%]+-|-[~m~>~f~|~S~s~<~/~.~3~4~%]+
Reempl.: \s–\s

Si substituïm els repertoris d’espais per \h , podrem observar
millor l’estructura del patró de cerca: \h+-\h+|\h+-|-\h+ .
Per tant, es tracta del següent:

tt Un espai o més, guionet i un espai o més: \h+-\h+ .
ttAlternativa: | .
tt Un espai o més i un guionet: \h+- .
ttAlternativa: | .
tt Un guionet i un espai o més: -\h+ .
La diferència entre \h i el desplegament de codis dels espais és
que \h també representa els tabuladors. Com que podria passar que
tinguéssim algun guionet abans o després d’un tabulador, és millor
cenyir-se al model de recepta proposat per InDesign.

Fig. 7. El guionet discrecional és difícil
de reconèixer en el mode de visualització
normal d’InDesign. Tots els cercles de la
imatge són punts on n’hi ha un. El que
talla la paraula longitud és més reconeixible, però els altres passen desapercebuts.
Fins i tot n’hi ha un que està impedint la
partició total d’una paraula: el que hi ha
al principi de vinyetes. Per això és tan
interessant fer una «neteja» de guionets
tous tot just després d’importar un text
de Word.
Editar amb InDesign de Mac
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Guions i guionets
En una expressió GREP, el guionet normal s’escriu directament
(vegeu, però, l’apartat «Repertoris o classes»). Si per exemple
volem identificar una expressió com ara ⸢1987-89⸣, el patró pot
incloure el guionet tal qual: \d{4}-\d{2} .
Codi

Descripció

Codi

Descripció

~_

Guió llarg

~~

Guionet dur o de no-separació

~=

Guió mitjà

~-

Guionet tou o discrecional

Per identificar tots els guionets directes, discrecionals i durs
que hi pugui haver en un document de Word, podríem escriure
l’expressió [-~-~~] (fig. 5). (Sobre l’ús dels claudàtors, vegeu l’apartat
«Repertoris o classes».)
Vegeu una manera d’identificar el guionet tou o discrecional a la
taula de l’apartat «Unicode».

Cometes
Més amunt, a l’apartat «Conjunts de caràcters», hem vist els
codis " i ' , que identifiquen les cometes dobles i simples de qualsevol tipus. Poden fer molt servei en una expressió com ['"] , que
significa “cometes simples o dobles de qualsevol tipus”. (Una altra
vegada, vegeu l’apartat «Repertoris o classes».) A continuació, els
codis dels diferents tipus de cometes.
Codi

Descripció

~"

Cometes dobles rectes o de màquina d’escriure, ⸢"⸣.

~'

Cometa simple recta o de màquina d’escriure, ⸢'⸣.

~{

Cometes tipogràfiques altes d’obertura, ⸢“⸣.

~}

Cometes tipogràfiques altes de tancament, ⸢”⸣.

~[

Cometa tipogràfica alta d’obertura, ⸢‘⸣.

~]

Cometa tipogràfica alta de tancament, ⸢’⸣.

El patró esmentat abans, ["'] , representa també les cometes
baixes, simples i dobles (⸢« », ‹ ›⸣) i les cometes dobles alemanyes
d’obertura (⸢„⸣).
Altres maneres d’identificar cometes les podeu veure a l’apartat
«Unicode».

Altres signes de puntuació
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Codi

Descripció

Codi

Descripció

~7

Calderó, ⸢¶⸣.

~e

Tres punts, ⸢…⸣.

~8

Pic negre, ⸢•⸣.

~6

Símbol de paràgraf, ⸢§⸣.
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Variables i elements compositius
InDesign té uns quants «caràcters» que es visualitzen quan el
mode de pantalla és el normal ( View > Screen Mode > Normal)
i fins i tot es poden seleccionar (mireu l’article referenciat al
principi titulat «Updated Guide to InDesign’s Special Characters»).
Els anomenats marcadors i els que anomeno elements compositius
també es visualitzen; les variables, en canvi, no són un caràcter,
sinó uns camps de text.
A continuació, els tres grups de codis que responen en sentit
ampli a la idea de «variable».

Variables de text
Les variables són un recurs d’automatització que vaig tocar molt
breument al tema 11 («Variables de text», pàg. 7-8). El menú Type >
Text Variables > Insert Variable no mostra tantes opcions.
Codi

Descripció

~v

Qualsevol variable (any variable).

~Y

Encapçalament de pàgina (estil de paràgraf) (running header,
paragraph style).

~Z

Encapçalament de pàgina (estil de caràcter) (running header,
character style).

~u

Text personalitzat (custom text).

~T

Número de la darrera pàgina (last page number).

~H

Número de capítol (chapter number) (fig. 8).

~O

Data de creació del fitxer (creation date).

~o

Data de modificació del fitxer (modification date).

~D

Data de la darrera impressió, el darrer empaquetament o la
darrera exportació a PDF (output date).

~l

Nom del fitxer (file name).

~J

Metadades de peu d’imatge (metadata caption).

Fig. 8. En aquest exemple, l’expressió «Capítol 1» no és teclejada, sinó la variable Chapter
Number ( Type > Text

Variables > Insert Variable
> Chapter Number). Per forma-

tar-la, n’hi ha prou amb un estil
de caràcter i un estil GREP que
l’apliqui mitjançant el codi ~H .

Editar amb InDesign de Mac
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Marcadors
Al desplegable de l’arrova del camp de cerca del mode GREP hi ha
l’opció Markers; per això anomeno aquests codis marcadors, malgrat
que no són altra cosa que un grup específic de variables.
Codi

Descripció

~#

Qualsevol número de pàgina (any page number).

~N

Número de pàgina actual (current page number).

~X

Número de la pàgina següent (next page number).

~V

Número de la pàgina anterior (previous page number).

~x

Marcador de secció (section marker).

~a

Marcador d’objecte ancorat (anchored object marker).

~F

Marcador de crida de nota a peu de pàgina (footnote reference
marker).

~U

Marcador de crida de nota al final de l’article (endnote
reference marker).

~I

Marcador d’índex (index marker) (fig. 9).

Fig. 9. En una obra en què s’hagi
creat un índex analític, es poden
fer cerques dels termes dins el
text mitjançant el codi de marcador d’índex, ~I , que es troba al
desplegable de l’arrova, secció
Markers, opció Index Marker.

Elements compositius
Llisto uns quants codis més. En dic compositius perquè em sembla
que responen bé a la noció de composició del text (fig. 10).

Editar amb InDesign de Mac
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Codi

Descripció

~i

Sagnat francès fins aquí (indent to here).

~j

Anul·lador de lligadures (non-joiner).

~h

Final d’estil intercalat (end nested style here).

Aquests tres caràcters s’insereixen en el text pel menú Type >
Insert Special Character > Other, que inclou el tabulador de
justificació a la dreta, ja vist a l’apartat dels espais.

Unicode
De vegades és útil inserir un caràcter en un patró no directament,
sinó mitjançant el seu punt de codi Unicode. La base d’aquest patró
és \x{ } . A l’interior de les claus s’hi insereixen els quatre dígits del
punt de codi desitjat. En els Macs, el punt de codi es pot obtenir
mitjançant el panell Emoji &Symbols del Finder: Edit > Emoji &
Symbols. Vegeu-ne uns quants exemples.
Exemple

Descripció

Unicode

\x{201C}

Cometes tipogràfiques altes
d’obertura, ⸢“⸣.

u+201c left double
quotation mark

\x{0024}

Símbol del dòlar, ⸢$⸣.

u+0024 dollar sign

\x{2009}

Espai fi.

u+2009 thin space

\x{205C}

Creu puntejada, ⸢⁜⸣.

u+205c dotted cross

\x{2030}

Tant per mil, ⸢‰⸣.

u+2030 per mille sign

\x{00AD}

Guionet tou o discrecional.

u+00ad soft hyphen

El lector deu recordar que a l’apartat dels espais he esmentat el
codi \x{20} , que representa l’espai normal. Quan un codi Unicode
té zeros per l’esquerra, aquests es poden ignorar en l’expressió. Per
tant, la A majúscula amb ogonek, ⸢Ą⸣, és representable tant per
\x{0104} com per \x{104} . Hi ha codis, com \x{20} , que es poden
expressar sense claus, \x20 ; no és el cas de \x{104} .
Una altra manera d’invocar un punt de codi Unicode és mitjançant el patró \N{ } , en què s’inclou el nom de qualsevol caràcter tal

Fig. 10. Exemple d’utilització del
codi de final d’estil intercalat, ~h . Està situat al final del
mot paraula. La lletra capitular té
un estil de caràcter normal, no
intercalat.
Editar amb InDesign de Mac
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com apareix a l’estàndard. En conseqüència, la A majúscula amb
ogonek és representable per \N{LATIN CAPITAL LETTER A WITH
OGONEK} o \N{latin capital letter a with ogonek} . De la mateixa
manera, l’interrobang, ⸢‽⸣, pot ser \N{INTERROBANG} o
\N{interrobang} .
Sobre un altre ús dels punts de codi de Unicode, vegeu més avall
l’apartat «Abast a partir de punts de codi de Unicode».

Propietats
D’això que explico ara, els materials en diuen propietats (properties) i
tenen el codi \p{ } . Peter Kahrel les anomena Unicode character classes,
i suposo que ho fa perquè parteixen de la mateixa idea de base que
les classes, que tracto a l’apartat següent. En l’estàndard Unicode,
la major part d’aquestes propietats són categories. A continuació en
dono unes quantes.
Propietat

Descripció

Codis

alnum

Tot caràcter alfanumèric (lletra
o xifra).

\p{alnum}

alpha

Tot caràcter alfabètic.

\p{alpha}

blank

Tot espai que no sigui trencador
de línia.

\p{blank}

d, digit

Tota xifra decimal (de 0 a 9).

\p{d}, \pd, \p{digit}

graph

Tot caràcter que tingui aspecte
gràfic (no invisible).

\p{graph}

l, lower

Tota lletra minúscula.

\p{l}, \pl, \p{lower}

letter

Tota lletra.

\p{letter}

punct

Tot signe de puntuació.

\p{punct}

s, space

Tot caràcter d’espai.

\p{s}, \ps, \p{space}

u, upper

Tota lletra majúscula.

\p{u}, \pu, \p{upper}

w, word

Tot caràcter de paraula (lletres,
xifres i ratlla baixa).

\p{w}, \pw, \p{word}

Les dues primeres propietats, \p{alnum} i \p{alpha}, igual com
\w , queden curtes a l’hora de processar el català. Vegeu més endavant «Trucs per al català».
Tots aquests codis es poden revertir al seu contrari mitjançant la
fórmula \P{ } , és a dir, es pot expressar la idea de «qualsevol caràcter que no sigui…». (Recordeu que fèiem el mateix per a codis com
\d , \w i \h ). Exemples: \Ps , \P{space} , \P{word} …
Per a qualsevol patró que hagi d’identificar espais, és millor
\p{blank} que no \p{space} , per la mateixa raó que dèiem que \h era
més precís que \s .
El codi \p{punct} , igual com [[:punct:]] (vegeu «Classes Posix»),
representa tot un seguit de caràcters que Unicode té catalogats com
a puntuació: ⸢_ . , ; : @ # % & * \ / ? ! « “ ‘ « " ’ ” » { } [ ] ( )⸣ i altres.
No, en canvi, la barra vertical, ⸢|⸣, considerada símbol matemàtic
(categoria «Symbol, Math»).
Editar amb InDesign de Mac
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La llista estricta i completa del que Unicode anomena categories
és consultable a «Unicode Character Categories» (http://www.
fileformat.info/info/unicode/category/index.htm). N’hi ha
unes quantes que es poden utilitzar com es veu en la taula següent.
Categoria

Codis

[Ll] Letter, Lowercase
[Lu] Letter, Uppercase
Totes les categories Letter

\p{Ll}, \p{lowercase_letter}
\p{Lu}, \p{uppercase_letter}
\p{L*}

[Mn] Mark, Nonspacing

\p{Mn}

[Nd] Number, Decimal Digit
[Nl] Number, Letter
Totes les categories Number

\p{Nd}, \p{decimaldigit_number}
\p{Nl}, \p{letter_number}
\p{N*}

[Pd] Punctuation, Dash
[Pe] Punctuation, Close
[Po] Punctuation, Other
[Ps] Punctuation, Open
Totes les categories Punctuation

\p{Pd}, \p{dash_punctuation}
\p{Pe}, \p{close_punctuation}
\p{Po}, \p{other_punctuation}
\p{Ps}, \p{open_punctuation}
\p{P*}

[Sc] Symbol, Currency
[Sm] Symbol, Math
[So] Symbol, Other
Totes les categories Symbol

\p{Sc}, \p{currency_symbol}
\p{Sm}, \p{math_symbol}
\p{So}, \p{other_symbol}
\p{S*}

[Zs] Separator, Space

\p{Zs}, \p{space_separator}

La categoria Mark, Nonspacing la tenen assignada els signes
diacrítics de combinació. La categoria Number, Letter és la de les
xifres que tenen forma de lletra, com els numerals romans de
Unicode i les xifres de les escriptures gregues antigues.
El codi \p{Zs} o \p{space_separator} és útil perquè actua com
\p{blank} : captura els espais sense incloure-hi ni el retorn de carro
ni el salt de línia.
Les categories Puntuation, Open i Puntuation, Close són empipadores, perquè les tenen assignades els signes d’obertura i tancament
de parèntesis, claudàtors i claus, mentre que la interrogació i l’exclamació, que també són parelles d’obertura i tancament, tenen
assignada Punctuation, Other.
La categoria \p{Sm} o \p{math_symbol} pot servir per identificar
els operadors matemàtics. Per altra banda, a la categoria «Symbol,
Other» hi ha els signes de copyright, registrat i marca registrada.

Repertoris o classes
El terme repertori serveix d’alternativa a conjunt, que podria crear
confusió, i de traducció de l’anglès class, però s’ha de recordar que
en els materials en anglès es parla de conjunts (character sets) que
inclouen classes (character classes i equivalence classes).
Aquests repertoris, emmarcats per claudàtors, [ ] , serveixen per
assenyalar tant caràcters isolats com sèries i s’utilitzen molt per la
seva versatilitat i eficiència (fig. 11). Al seu interior hi actuen unes
regles diferents de les habituals:
Editar amb InDesign de Mac
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tt El punt deixa de ser un codi i esdevé un punt literal.
tt El guionet, si va al principi o al final d’un repertori, funciona

com a caràcter literal, mentre que, si va en una posició intermèdia, passa a significar «abast» (en anglès, range), és a
dir, “de … a … ” .
tt El circumflex (no el caràcter que fa d’accent, sinó el que
s’utilitza independentment, ^ , codi Unicode u+005e circumflex accent) significa “exclusió del que segueix”.
tt S’hi poden utilitzar els codis amb barra inversa ( \w , \t , etc.)
i els codis de punts de codi de Unicode ( \x{ } ), així com també
els codis propis d’InDesign que comencen amb vírgula ( ~s,
~S… ).
Totes aquestes particularitats queden demostrades a la taula que
hi ha a continuació. En les línies que segueixen, s’arriba a comprendre que Peter Kahrel anomeni aquests repertoris o classes homemade wildcards, expressió que traduiria més o menys per «comodins
fets a mida».
Codi

Descripció

[*†‡]

“Un asterisc, una creu o una doble creu”.

[01]

“Les xifres ⸢0⸣ o ⸢1⸣”.

[A-Z]

“Qualsevol lletra majúscula, sense diacrítics”.

[0-9]

“Qualsevol xifra, del 0 al 9”.

[a-gA-G]

“Qualsevol lletra de la ⸢a⸣ a la ⸢g⸣, majúscula o minúscula, sense diacrítics”.

[-ag]

“Un guionet, una ⸢a⸣ o una ⸢g⸣, sense diacrítics”. El patró
equivalent és [ag-] . En aquestes formulacions és on el
guionet funciona com a caràcter literal.

[.?]

“Un punt o un interrogant”.

[~s~S]

“Un espai dur o un espai dur d’amplada fixa”.

[^\w]

“Qualsevol caràcter que no sigui un de paraula”.

[^\n\r]

“Qualsevol caràcter que no sigui un salt de línia o un
retorn de carro”.

[\x{7b}\x{7d}] “⸢{⸣ o ⸢}⸣”.

Els codis del tipus de [a-z] i [A-Z] , com indico, identifiquen
solament lletres de base, sense signes diacrítics. Per exemple si tinc
el text ⸢alçària⸣ i faig la cerca [a-z]+ (fig. 11), que vol dir “totes les

Fig. 11. Aquí hi tenim el mateix
text de la figura 2. Ara està destacat el resultat d’una classe:
[a-z]+ “lletres minúscules sense
diacrítics, una o més”.
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minúscules, una vegada o més, sense diacrítics”, el giny captura ⸢al⸣
i s’atura, perquè la ⸢ç⸣ no és una lletra de base. Si faig clic al botó
Find Next, el giny salta ⸢çà⸣ i captura ⸢ria⸣. És per aquesta raó que
InDesign proposa [\l\u] , “qualsevol majúscula o minúscula”, que sí
que identifiquen caràcters amb diacrítics.
Un exemple pràctic de repertori o classe seria [\d.,]+ , que significa “segments de xifres, comes i punts en qualsevol ordre, una sola
ocurrència o més”. Captura: ⸢7⸣, ⸢07⸣, ⸢7,2⸣, ⸢07,2⸣, ⸢3,248⸣, ⸢13.500,25⸣,
⸢13,500.25⸣… Però passa una cosa: a l’interior de les classes hi ha en
realitat una alternativa, és a dir, estem expressant “una xifra, un
punt o una coma, una vegada o més”. Perquè no capturi punts o
comes aïllats, haurem de complicar una mica la formulació:
\d[\d.,]* . Ara estem expressant “una xifra, i tot seguit zero ocurrències o més de xifra, punt o coma”.
Recordeu sempre que els patrons no són gairebé mai perfectes:
l’expressió també representa cadenes com ⸢2.⸣ i ⸢02,⸣.
Una característica importantíssima dels repertoris o classes
enunciada més amunt és que s’hi pot fer una negació, això és, una
expressió del tipus “qualsevol cosa que no sigui…”, com es veu a
[^\w] i [^\n\r] . Més exemples a continuació.
Codi

Descripció

[^:]

“Qualsevol cosa que no sigui els dos punts”.

[^>]

“Qualsevol cosa que no sigui l’angle de tancament”.

Abast a partir de punts de codi de Unicode
Els repertoris o classes fan possible que combinem els punts de
codi de Unicode i el guionet d’abast, de tal manera que es poden fer
patrons de sèries de caràcters. Una manera de conèixer determinades sèries dels blocs de Unicode és anant a la pàgina «Code Charts»
(https://www.unicode.org/charts/ ) (fig. 12).
Per exemple, l’expressió per al bloc bàsic de caràcters de l’escriptura grega seria [\x{0370}-\x{03FF}] . Si l’ampliem perquè inclogui
els blocs «Greek Extended» i «Ancient Greek Numbers», l’expressió esdevé [\x{0370}-\x{03FF}\x{1F00}-\x{1FFF}\x{10140}-\x{1018F}] .
Podríem anar una mica més enllà i afegir-hi puntuació i espais

Fig. 12. Fragment de la pàgina «Code charts» del lloc
web de Unicode. Si passem el ratolí per sobre de
«Greek», emergeix la indicació 0370-03ff, que és la
sèrie de punts de codi u+0370 a u+03ff. Si fem el
mateix amb «Greek Extended» i «Ancient Greek
Numbers», tindrem tots els caràcters de l’escriptura
grega formalitzats a Unicode.
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mitjançant uns codis que veurem a l’apartat següent, així:
[\x{0370}-\x{03FF}\x{1F00}-\x{1FFF}\x{10140}-\x{1018F}[:blank:]
[:punct:]] .

Classes Posix
Els codis Posix (portable operating system interface x) (fig. 13) serveixen
per identificar text a partir de determinades propietats, d’una
manera molt semblant al que vèiem en relació amb Unicode. Tenen
dues formes: [[: :]] , que s’anomenen en anglès character classes, i
[[= =]] , anomenats equivalence classes. Són els següents.
Codis

Descripció

[[:alnum:]]

“Tot caràcter alfanumèric (lletra o xifra)”.

[[:alpha:]]

“Tot caràcter alfabètic”.

[[:digit:]], [[:d:]]

“Tota xifra decimal”.

[[:upper:]], [[:u:]]

“Tota lletra majúscula”.

[[:lower:]], [[:l:]]

“Tota lletra minúscula”.

[[:blank:]]

“Tot espai que no sigui trencador de línia”.

[[:punct:]]

“Tot signe de puntuació”.

[[:space:]], [[:s:]]

“Tot caràcter d’espai, també trencador de línia”.

[[:word:]], [[:w:]]

“Tot caràcter de paraula (lletres, xifres i ratlla
baixa)”.

[[=a=]]

“Qualsevol variant d’un determinat caràcter de
base. Per exemple, ⸢a à á â ã ä å⸣”.

Fig. 13. Vista del desplegable de
l’arrova de la finestra de cerques
i reemplaçaments i de l’apartat
«Posix». Noteu que hi falta
[[:blank:]] .
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Com hem vist en les propietats Unicode, les classes [[:alnum:]]
i [[:alpha:]] tenen la mateixa limitació que \w. Vegeu «Trucs per al
català».
Hi ha un tercer tipus de classes Posix, els collating elements o
elements d’ordenació, que no comentaré. Al desplegable de l’arrova
hi ha un altre codi de character class, [[:xdigit:]] , que no comento
perquè no hi trobo utilitat.
Són molt importants les classes d’equivalència, perquè capturen
tant les lletres de base com les que tenen diacrítics. Per exemple,
per capturar tant ⸢Besiers⸣ com ⸢Bésiers⸣, podem fer B[[=e=]]siers
(recordeu, però, el que s’ha dit a «Caràcters amb diacrítics de
combinació»). Segons Peter Kahrel, aquestes classes tenen la propietat de no discriminar entre majúscules i minúscules, però a mi no
em funciona així. Si faig [[=z=]] , identifico ⸢z ź ž ż⸣; si faig [[=Z=]] ,
identifico ⸢Z Ź Ž Ż⸣.
Recordeu que hem dit que \p{punct} representa signes de puntuació en un sentit molt ampli; [[:punct:]] funciona de la mateixa
manera.
Pel que fa als espais, tenim [[:space:]] o [[:s:]] i [[:blank:]] , que
funcionen igual que \p{space} i \p{blank} i igual que \h i \s .
Sobre les classes [[:word:]] i [[:w:]], vegeu «Trucs per al català».

Fig. 14. Les expressions regulars, per descomptat, són útils fora d’InDesign. A
l’esquerra es veu una taula que he convertit a format CSV, que després he obert amb
TextSoap, a sota. Com que els camps estan
definits per " i separats per punt i coma,
puc fer una expressió (sota la casella Expression) que capturi una columna específica (al cos central, en color blau).
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Versatilitat de les classes
Una característica important dels repertoris o classes és que permeten fer certs jocs. Suposem que volem rastrejar les expressions
d’hores, minuts i segons amb dos punts: ⸢20:30⸣, ⸢8:17⸣, ⸢15:56:32⸣ i
similars. Podem utilitzar la classe de xifres així: [[:d:]:]+ , que equival a [\d:]+ . Però, com he dit quan parlava de [\d.,]+ , hi ha la pega
que a l’interior de les classes s’expressa una alternativa. Estem
dient, literalment, “una xifra o un signe de dos punts, una vegada
o més”, i per tant el patró capturarà també els dos punts quan vagin
sols. Per superar aquesta falta de precisió, hem de millorar el patró:
[[:d:]][[:d:]:]{2,} . Ara estem dient “una xifra i a continuació una xifra
o dos punts, dues vegades o més”. Vegeu més endavant «Repetició,
quantificadors».
Aquesta vegada el patró tampoc és perfecte, perquè reconeix
cadenes com ⸢0805⸣ i ⸢08:⸣. Si sabéssim que les expressions són
sempre del tipus ⸢00:00⸣ o ⸢00:00:00⸣, podríem fer un patró més
específic.

Grups o subexpressions
La delimitació de grups serveix per definir segments a l’interior
d’un patró. Els materials de consulta, d’aquesta funcionalitat en
diuen referencing, perquè consisteix a crear un segment dins l’expressió al qual es pot remetre mitjançant un número. S’utilitzen
molt en el camp de reemplaçament. Posem, per exemple, que
indiquem “grup 2” en el reemplaçament: estem declarant que el
grup 2 ha de quedar tal com ha sigut trobat en la cerca. Però també
fan la funció referenciadora en els patrons d’estils intercalats.
Codi

Descripció

Exemple

()

Creació d’un grup (marking subexpression).

B(e|é)(s|z)iers “dins la paraula
⸢Besiers⸣, alternativa entre ⸢e⸣ i ⸢é⸣,
i entre ⸢s⸣ i ⸢z⸣”.

(?: )

(?:Autora:\s)(Linn Parker) “text
Identificació d’un grup
⸢Autora: Linn Parker⸣”. El segment
sense capturar-lo
⸢Autora: ⸣ no és referenciat, mentre
(non-marking subexpression)
que ⸢Linn Parker⸣ sí.

Els codis d’una remissió a un grup es fan amb barra quan van a
dins la mateixa expressió ( \1 , \2 , etc.) i amb el dòlar quan es fan al
camp de reemplaçament ( $0 , $1 , $2 , etc.) (fig. 15).
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Codi

Descripció

Exemple

\1, \2 , etc.

Identificació d’un grup a l’interior
del patró mateix (back reference).

Vegeu la recepta 1.

$0, $1, $2 ,
etc.

Identificació d’un grup en el camp
de reemplaçament.

Vegeu l’exemple a
continuació.
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Per exemple, per substituir les cometes dobles baixes per les
altes, podríem fer una cosa així:
Cerca: «([\w[:blank:][:punct:]·'-]+?)» “segments de text (caràcters
de paraula, espais, signes de puntuació, punts volats, apòstrofs i
guionets) entre cometes dobles baixes”. Per entendre el segment ·'- ,
vegeu «Trucs per al català».
Reempl.: "$1" “substitució de les cometes de qualsevol tipus
per les dobles altes”. Si tenim seleccionada la casella Use Typographer’s Quotes (InDesign > Preferences > Type) i les cometes altes
al desplegable Double Quotes (InDesign > Preferences > Dictio
nary), InDesign les aplica automàticament.
I ara, un exemple propi del món de la correcció. Suposem que
volem canviar els relatius del tipus amb el qual, amb la qual… a la
forma equivalent amb què. La recepta seria:
Cerca: (amb\h)(el qual|els quals|la qual|les quals)
Reempl.: $1què

Repetició, quantificadors
Els codis següents serveixen per definir el nombre d’ocurrències
(o repeticions) d’un caràcter o cadena de caràcters.

Fig. 15. Exemple d’ús del codi

$0 en el camp de reemplaça-

ment: cerquem la paraula ⸢InDesign⸣ i hi apliquen solament el
paràmetre d’idioma anglès
britànic.
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Codi

Descripció

Exemple

?

Zero vegades o una (one
allowed).

socio-?cultural “⸢socio‑cultural⸣
o ⸢sociocultural⸣”.

*

Zero vegades o més (unlimited allowed, none required).

uix*! “⸢ui!⸣, ⸢uix!⸣, ⸢uixx!⸣,
⸢uixxx!⸣…”

+

Una vegada o més (unlimited uix+! “⸢uix!⸣, ⸢uixx!⸣, ⸢uixxx!⸣…
allowed, one required).
(no ⸢ui!⸣)”.

{3}

Exactament tres ocurrències.

0,\d{3} “zero i coma seguits de
tres xifres”.

{2,}

Com a mínim dues ocurrències.

0,\d{2,} “zero i coma seguits de
com a mínim dues xifres”.

{2,4}

Entre dues i quatre ocurrències.

0,\d{2,4} “zero i coma seguits de
dues, tres o quatre xifres”.

El codi * és necessari de vegades, però sovint no recomanable.
Si es demana al programa que capturi alguna cosa començant des
de zero —és a dir, preveient que no aparegui—, pot passar que es
processin moltes dades. Es recomana utilitzar + en comptes de *
sempre que sigui possible.
Una de les receptes que dona InDesign de sèrie és l’anomenada
Multiple Space to Single Space, és a dir, “substitueix diversos espais per
un de sol”. La fórmula és la següent:

Fig. 16. Exemple de quantificador àvid. Al
text de la dreta hi ha tres fragments entre
cometes. El patró és «[\w[:blank:][:punct:]·'-]+» ,
i captura des de les primeres cometes d’obertura fins a les últimes de tancament. Expressat
amb el quantificador mandrós, el patró queda
així: «[\w[:blank:][:punct:]·'-]+»? .
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Cerca: [~m~>~f~|~S~s~<~/~.~3~4~% ]{2,}
Reempl.: \s
La part entre claudàtors és un repertori o classe, que ja hem vist,
i conté els codis de tots els tipus d’espais; a continuació hi ha el
quantificador de “dues vegades o més”: {2,} .

Quantificadors «mandrosos»
Els tres primers quantificadors ( ? * + ) són una mica més complexos
que no el que hem explicat aquí. De vegades necessiten ser restringits. En anglès els anomenen amb una paraula plàstica, greedy, que
podríem traduir per «àvids». Si s’utilitzen sense un mecanisme de
restricció, passa el que es veu a la figura 16. El recurs que existeix
per evitar aquest comportament és els anomenats, amb una altra
expressió plàstica, lazy quantifiers, o quantificadors «mandrosos»,
que capturen la quantitat més petita possible d’ocurrències de
l’element afectat. Senzillament, s’afegeix un interrogant al final de
cada codi.
Codi

Descripció

??

Zero vegades o una, quantitat menor. Aquest codi és vàlid,
però no té cap sentit utilitzar-lo.

*?

Zero vegades o més, quantitat menor.

+?

Una vegada o més, quantitat menor.

{2,}?

Com a mínim dues ocurrències, quantitat menor.

{2,4}?

Entre dues i quatre ocurrències, quantitat menor.

Localitzadors
Els localitzadors determinen un lloc o posició en el text que es
processa. S’ha de tenir en compte que no identifiquen cap caràcter,
sinó que solament apunten a una posició. En les cerques i reemplaçaments, s’especifica la localització solament en el camp de cerca.
Els dos primers codis s’anomenen en anglès anchors; els quatre
següents, word boundaries; els dos darrers, buffer boundaries.
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Codi

Descripció

Exemple

^

Inici de paràgraf.

^La “segment ⸢La⸣ a principi de paràgraf”.

$

Final de paràgraf.

\t$ “un tabulador a final de paràgraf”.

\<

Començament de
paraula.

\<pol “paraula ⸢pol⸣ o inici de paraula
⸢pol⸣”. Ex.: ⸢pol⸣, ⸢pol⸣ímer, ⸢pol⸣ifacètic.

\>

Final de paraula.

col\> “paraula ⸢col⸣ o final de paraula ⸢col⸣”.
Ex.: ⸢col⸣, dís⸢col⸣, proto⸢col⸣.

\b

Límit de paraula.

\bdos “paraula ⸢dos⸣ o inici de paraula
⸢dos⸣”. Ex.: ⸢dos⸣, ⸢dos⸣ifico, ⸢dos⸣sier.
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\B

\bpenj\B “segment ⸢penj⸣ a l’inici d’una
Qualsevol cosa que
paraula més llarga”. Ex.: ⸢penj⸣o, ⸢penj⸣a,
no sigui \b .
⸢penj⸣at, ⸢penj⸣aràs, ⸢penj⸣aria…

\A

Inici d’article.

\z

Final d’article.

\ALaura\hOliva “segment ⸢Laura Oliva⸣ en

inici absolut de text”.

Laura\hOliva\z “segment ⸢Laura Oliva⸣ en
final absolut de text”.

El terme article en els dos darrers codis respon a un concepte
propi d’InDesign. Un article (story, en anglès) és qualsevol text en
un marc o més que flueixi tot seguit. Per tant, si un text ocupa uns
quants marcs de text i aquests estan tots vinculats formant una
seqüència, tenim un sol article.
Una fórmula senzilla que identifica paràgrafs (sense seleccionar
els caràcters de salt de línia o salt de paràgraf) és ^.+$ , que equival
a ^\X+$ —si no hi ha notes a peu de pàgina, que ja sabem que el
comodí del punt i \X les processen malament.
Els dos darrers codis de la taula, \A i \z , falten al desplegable de
l’arrova (fig. 17), però és bo conèixer-los. L’expressió \A\X+\z captura un article (story) sencer.
La posició de final de paràgraf, $ , en realitat, no és un autèntic
«final», perquè no discrimina entre el salt de línia ( \n ) i el retorn
de carro ( \r ).
Una de les receptes que hi ha de sèrie en InDesign és Remove
Trailing Whitespace, que serveix per esborrar els espais sobrers a
final de paràgraf i té la forma \s+$ . Jo faria més aviat \h+$ , per la
raó que he explicat més amunt (apartat «Els espais»).
En les meves proves, en algunes ocasions, els codis \< i \> , i \b ,
no han funcionat del tot com a equivalents, però no és problema: si
un no funciona, s’utilitza l’altre.

Fig. 17. El desplegable de l’arrova, a l’apartat
Locations, no inclou els codis \A i \z, de principi i final d’article, que tanmateix val la pena
conèixer.
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Els localitzadors són considerats recomanables per una raó
d’eficiència, que vol dir que s’han d’utilitzar, de vegades, encara que
no sigui estrictament necessari. Si el giny GREP té més eines per
capturar segments —més condicions, més especificitat—, s’ha
d’esforçar menys a processar el text, i per tant s’estalvien recursos
de processador i energia.

Coincidència endavant i enrere
Els codis de coincidència i no-coincidència endavant i enrere
(termes que proposo i que corresponen bé als anglesos look-ahead i
look-behind) actuen com els localitzadors: no representen cap segment de text. Detecten la presència d’un determinat text per
l’esquerra o la dreta, en sentit afirmatiu o negatiu (fig. 18).
Codi

Descripció

Exemple

(?<= )

Coincidència enrere
(positive look-behind).

(?<! )

No-coincidència enrere (?<!d')[\w·'-]+ “paraules que no
(negative look-behind).
tinguin al davant la contracció ⸢d’⸣”.

(?= )

Coincidència endavant
(positive look-ahead).

\d+(?=USD) “xifres (una o més)

(?! )

No-coincidència
endavant (negative
look-ahead).

\d{1,3}(?!cm) “segments de xifres
(d’una a tres) que no tinguin per la
dreta el símbol ⸢cm⸣”.

\K

Coincidència enrere
(positive look-behind).

Figura\h\K\d Equival a la primera
expressió d’aquesta taula. Vegeu la
recepta 9.

(?<=Figura\h)\d “qualsevol xifra

precedida de la paraula ⸢Figura⸣ i un
espai”. Identifica solament la xifra.

seguides de la sigla USD”.

En les coincidències i no-coincidències enrere normals (els
dos primers patrons) no es poden utilitzar les longituds variables,
és a dir, codis com * , + , {3} o {3,} . Per tant, no podem buscar cadenes com ⸢3 cm⸣, ⸢18 cm⸣ i ⸢412 cm⸣, això és, “segments del símbol ⸢cm⸣
que tinguin per davant d’una a tres xifres i un espai”. El patró
(?<=\d{1,3}\h)cm no funciona. En canvi, sí que podem declarar
longituds amb l’últim codi de la taula, \K : \d{1,3}\h\Kcm .
Les coincidències i no-coincidències enrere es poden acumular
en forma d’alternatives. Si, per exemple, volem capturar les paraules després de l’apostrofació en casos com l’oratge, d’estirar, t’endossa,
s’oculta, n’hereta, ho podem fer mitjançant una seqüència d’alternatives: ((?<=d')|(?<=l')|(?<=n')|(?<=s')|(?<=t'))\w+ .

Direcció: Laura Oliva.

Fotografia: Helena Crous.

Banda sonora: Pompeu Rodergues.
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Fig. 18. Per compondre en negreta els noms
en aquesta imatge, mitjançant un estil GREP,
he fet l’expressió següent: (?<=:\h)[^.]+\. , que
significa “coincidència enrere amb dos punts
i un espai, i a continuació qualsevol cosa que
no sigui un punt (una vegada o més) i tot
seguit un punt literal”.
Annex. El codi GREP

Els modes
Mode de caixa activada o desactivada
Ho hem vist al començament: per omissió, les expressions regulars
discriminen entre majúscules i minúscules. Per tant, no és el
mateix l’expressió UNESCO que Unesco o unesco . (S’ha de recordar
que les versaletes són minúscules; per això s’ha de preveure que en
alguna situació hi pugui haver el text ⸢unesco⸣, que en realitat és
⸢unesco⸣.)
Dels dos modes, GREP en diu case-sensitive on i case-sensitive off,
que tradueixo per modes de caixa activada i desactivada, aprofitant
que en català i espanyol tenim les expressions caixa alta i caixa baixa
per referir-nos a majúscules i minúscules.
Codi

Definició

(?-i)

Mode de caixa activada. (No cal inserir-lo, perquè és el mode
per defecte.)

(?i)

Mode de caixa desactivada. Ex.: (?i)unesco “segment ⸢unesco⸣
en qualsevol varietat de majúscules i minúscules”.

El mode de caixa desactivada pot ser útil en la definició d’estils
GREP, que identifiquen text per formatar-lo però no el modifiquen.
En canvi, en cerques i reemplaçaments, sempre necessitem definir
com volem que sigui el text final. Per exemple, sabem que el símbol de megahertz és MHz, i no cap altra cosa. Per tant, podem fer
això:
Cerca: (?i)mhz
Reempl.: MHz
El patró de cerca captura tant la forma correcta com les incorrectes ⸢mhz, Mhz, MHZ⸣, etc.
La mateixa caixa desactivada ens pot ser útil quan deixem buit
el camp de reemplaçament (o hi utilitzem $0 ; vegeu més avall «Els
reemplaçaments») per fer un canvi de format sense manipular el
text.
Aquests dos codis poden ser introduïts a l’interior d’una expressió. Si volem detectar tant ⸢UNESCO⸣ com ⸢Unesco⸣, podem fer
U(?i)nesco .
Posem-ne un exemple més desenvolupat. Suposem que volem
identificar cadenes com ⸢3 MHz⸣, ⸢3 W ⸣, ⸢3 cm⸣, ⸢3 dm³⸣, ⸢3 l⸣, etc. El
patró podria ser \d\h(?i)[a-z0-9]{1,3} . No capturaríem ⸢3 dm³⸣,
perquè el codi [0-9] no representa les xifres volades (vegeu el codi
\d a «Conjunts de caràcters»), però sí totes les altres.

Modes de línia única i multilínia
Hi ha quatre modes de tractament de línia, que tradueixo com es
veu a la taula següent:
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Codi

Definició

(?s)

Unilínia activat (single-line on).

(?-s)

Unilínia desactivat (single-line off).

(?m)

Multilínia activat (multiline on).

(?-m)

Multilínia desactivat (multiline off).

En resum, els codis d’unilínia tenen a veure amb el comportament dels caràcters de tall de línia, anomenats terminadors de línia
( \r , \n , ~M …). Al seu torn, els de multilínia afecten ^ i $ . Com que
són eines per fer un processament profund del text i no les he
hagut d’utilitzar mai, no m’hi estendré.

Trucs per al català
Al tema 11 («Els límits de paraula», fig. 11, pàg. 15) vaig donar com a
exemple l’expressió \b[\w'-]+\b , que enriqueix el codi \w afegint-hi
apòstrofs i guionets ( '- ). Es tractava de destacar totes les paraules
gràfiques, és a dir, les expressions separades per espais i excloent-ne caràcters com signes de puntuació i signes complementaris.
Doncs bé, per a textos en català, encara s’hi ha d’afegir el punt
volat, així, \b[\w·'-]+\b , i aleshores l’expressió identifica bé la
paraula que he avançat a la pàgina 6: ⸢cancel·lar-s’hi⸣ (fig. 19). Podeu
veure una aplicació pràctica d’aquest truc a la recepta 1.
Un altre exemple: si necessitéssim identificar tots els segments
de text entre cometes baixes, podríem combinar \w , \h , [[:punct:]] i
els nostrats ·'- així: «[\w\h[:punct:]·'-]+?» “qualsevol caràcter de
paraula, qualsevol espai que no faci salt de línia, qualsevol signe de
puntuació, un punt volat, cometes simples de qualsevol tipus o un
guionet, una vegada o més amb resultat mínim, amb cometes
baixes per l’esquerra i per la dreta”. El lector que ja estigui una mica
entrenat sabrà que es pot fer un patró més curt: «[^»]+?» , “cometes
baixes d’obertura, cometes baixes de tancament i al mig qualsevol
cosa que no sigui unes cometes baixes de tancament, una vegada o
més”. El problema és que ens passarien desapercebuts casos problemàtics, com ara que hi hagués un retorn entremig de les cometes.
Fig. 19. Mostra del funcionament del patró [\w]+ millorat
perquè reconegui el punt volat,
l’apòstrof i el guionet. (Per als
fans de la tipografia de detall,
he abaixat la línia de base de
l’apòstrof perquè s’alineï amb
les versaletes.)

Els reemplaçaments
El camp de reemplaçament té un desplegable de l’arrova propi que
conté la major part dels codis que hi ha al de cerca. Tanmateix,
molts codis que són caràcters únics s’hi poden escriure literalment.
Per exemple, per substituir un guió mitjà per un guió llarg, en el
reemplaçament podria haver-hi el codi ~_ o el guió llarg literal,
⸢—⸣. Altres qüestions sobre el camp de reemplaçament són:

tt El punt ( . ) i l’asterisc ( * ) són caràcters literals, no de codi.
tt L’espai s’hi pot introduir mitjançant el codi \s (però no \h ) o
teclejant un espai normal.
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tt El salt de línia i el retorn de carro s’han d’expressar mitjançant \n i \r .
tt Hi funcionen les expressions del tipus \x{20} i \x{0020} .

A continuació, els codis propis del camp de reemplaçament.
Codi

Descripció

$0

Tot el text trobat.

$1, $2… $9

Cada un dels grups marcats en el patró de cerca.

~c

Contingut del porta-retalls, formatat (clipboard contents,
formatted).

~C

Contingut del porta-retalls, no formatat (clipboard contents,
unformatted).

Així com els estils GREP no serveixen per aplicar estils de
paràgraf, el giny de cerca i reemplaçament sí que dona aquesta
possibilitat. A la finestra de cerques i reemplaçaments, a l’apartat
Change Format (fig. 15), es pot escollir un estil de paràgraf.
Els dos codis de contingut del porta-retalls ( ~c , ~C ) serveixen
per fer l’operació que explica amb detall Anne-Marie Concepcion,
d’InDesignSecrets, a «Find Text, Change to Graphic» (https://
indesignsecrets.com/find-text-change-to-graphic.php). Consisteix a copiar un objecte (una caixa amb alguna imatge) perquè
entri al porta-retalls i després el puguem inserir a partir d’alguna
expressió textual predeterminada (fig. 20).

Fig. 20. En un text com una cartellera de teatre, hi
podem tenir expressions simbòliques com les que es
veuen aquí: [DUR] “durada”, [LL] “lloc”, [TEL] “telèfon”, [PR] “preu”, [HR] “horari”. També hem de tenir
les imatges que les han de substituir. Quan el text ja
estigui editat, es pot fer una passada de cerques i
reemplaçaments per substituir tots aquests codis per
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les imatges corresponents. S’ha de fer un per un:
copiem la imatge perquè s’incorpori al porta-retalls
i fem l’acció de cerca-i-reemplaça. Al camp de cerca
es pot utilitzar el codi de literalitat, explicat en
aquesta mateixa pàgina, així: \Q[DUR]\E . Al camp de
reemplaçament no hi ha d’haver res més que el codi
de Clipboard Contents, Formatted: ~c .
Annex. El codi GREP

Ajudes
Hi ha tres addicions a les expressions que són útils per facilitar-ne
la lectura i manipulació.

Espais permesos
Introduint el codi (?x) al principi de l’expressió, es permeten espais
al seu interior. Per exemple, el patró de l’estil GREP de la figura 15
podria quedar així: (?x) «[\w \h [:punct:] ·'-]+» .

Inserció de comentaris
Els comentaris, que tant poden servir per a nosaltres mateixos com
per a altres persones a qui passem una expressió, s’insereixen dins
del codi (?# ) . El patró de la mateixa figura 15 podria quedar així:
«[\w\h(?# blancs horitzontals)[:punct:]·'-]+?(?# quantificador
mandrós)» .

Literalitat
Es pot emmarcar una part d’una expressió entre \Q i \E per indicar que es tracta d’un segment literal (fig. 20). Suposem que volem
capturar un segment estrany de xifres que tingui un asterisc i un
punt, ⸢3.25*7⸣. Podríem fer \Q3.25*7\E . I igualment podríem cercar
un segment com ⸢{3}⸣ fent \Q{3}\E .

Receptes
A continuació dono un seguit de receptes que han de servir per
posar en pràctica el que hem vist. Crec que algunes són útils per a
feines reals de maquetació de documents. Les del primer grup són
de cerca-i-reemplaça, i les del segon, d’estils intercalats.

Receptes de cerca i reemplaçament
Recepta 1
Es tracta de detectar les paraules repetides (consecutives, s’entén)
que hi pugui haver en un text. InDesign ja té una preferència que
avisa d’aquestes situacions: Preferences > Spelling > Dynamic
Spelling > casella Enable Dynamic Spelling > secció Underline Colour >
Repeated Words. La recepta que proposo és una millora de la que
publica InDesignSecrets, de Ravi Kiran: «Find and Remove Repeated Words Using GREP» (https://indesignsecrets.com/findremove-repeated-words-grep.php).
Text d’exemple: Van pal·liar-s’hi pal·liar-s’hi els efectes de…
Cerca: \b([\w·'-]+)([[:punct:]]?)\h\1\b
Reempl.: $1$2
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tt El segment ([\w·'-]+) és el grup recuperat més a la dreta per

\1 dins la mateixa expressió. La proposta de l’article esmentat
fa solament (\w+) , que no preveu tres caràcters necessaris en
català: ·'- . (Vegeu «Trucs per al català».)
tt Necessitem el fragment ([[:punct:]]?) perquè després de la

primera aparició de la paraula podria haver-hi algun signe de
puntuació. L’article esmentat tampoc preveu aquesta situació.
El fet que sigui un grup ens permet recuperar aquest signe, si
existeix, en el camp de reemplaçament mitjançant $2 .
tt Per força, després de la primera paraula hi ha d’haver un
espai: \h .
tt Els límits de paraula, \b , són necessaris per evitar resultats
indesitjats, els anomenats falsos positius. Serien situacions com
per exemple ⸢Tres es van quedar⸣ i ⸢La calba del delegat⸣.
tt Com que la base del patró, ([\w·'-]+) , «digereix» tant majúscules com minúscules, no ens fa cap falta el mode de caixa
desactivada.

Recepta 2
Suposem que volem corregir tots els casos de l’expressió ⸢prêt-àporter⸣ mal accentuats.
Cerca (proposta 1): pr\Xt-\X-porter
Cerca (proposta 2): pr[eéèê]\x{0302}?t-[aáàâ]\x{0300}?-porter
Reempl.: prêt-à-porter

tt Les lletres accentuades solen ser caràcters precompostos,

però pot passar que es copiï text d’un document fet ves a
saber amb quin programa i que de resultes d’això tinguem
lletres de base i diacrítics de combinació en el document. El
codi \X de la primera proposta (vegeu «Caràcters amb diacrítics de combinació») és útil perquè captura (a part de qual
sevol caràcter) els conjunts de lletra de base i diacrític de
combinació. Amb altres paraules, si canviéssim \X per \w ,
només capturaríem ⸢ê, à⸣ precompostos.
tt El segon patró de cerca és una manera més concisa de fer la
mateixa operació. En comptes de capturar qualsevol caràcter
fent ús de \X , podem preveure unes quantes accentuacions
( [eéèê] i [aáàâ] ) i preveure els dos diacrítics de combinació
mitjançant el seu punt de codi Unicode ( \x{0302} i \x{0300} ).
Com
passa habitualment, estem processant solament la
tt
paraula en minúscula. Podríem preveure una P inicial majúscula dins la mateixa expressió: (p|P) . El reemplaçament,
aleshores, hauria de començar no amb p, sinó amb $1 . Per al
cas del text tot en majúscules, haurem de fer una fórmula
nova.

Recepta 3
Volem cercar tots els casos de símbol de moneda seguit de xifres,
que poden tenir punts o comes a l’interior, i aplicar-hi un estil de
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caràcter de xifres modernes. Mostres: ⸢$7⸣, ⸢€37⸣, ⸢£7,2⸣, ⸢¥47,20⸣,
⸢₹3,248⸣, ⸢₺13.500,25⸣, ⸢₽13,500.25⸣… (L’ordre del símbol de moneda
precedint les xifres és un criteri d’editatge de l’anglès.) Extrec
aquest exemple del llibre de Peter Kahrel i el modifico una mica.
Cerca: [£$¥\x{20A0}-\x{20CF}0-9.,]{2,}
Reempl.: $0 (o el camp buit) i aplicació de l’estil de caràcter a
l’àrea Change Format.

tt El codi \x{20A0}-\x{20CF} és la sèrie de punts de codi del bloc
«Currency symbols» de Unicode.

tt Els símbols de lliura, dòlar i ien ( £$¥ ) s’han d’especificar

a part, perquè no entren en la sèrie esmentada. Això passa
perquè Unicode no sempre codifica els signes per tongades
completes.
tt El segment 0-9., captura les xifres, els punts i les comes.
tt El quantificador {2,} fa que els segments hagin de tenir pel
cap baix dos signes, llargada que quadra amb una expressió
mínima del tipus ⸢€5⸣. Si utilitzéssim + , passaria que l’expressió identificaria comes i punts sols.

Recepta 4
Es tracta de substituir les paraules ⸢centímetre, centímetres⸣ pel
símbol ⸢cm⸣ quan hi hagi al davant expressions del tipus de ⸢00,00⸣
o similars. Exemples: ⸢34,12 centímetres, 15,4 centímetres, 7 centímetres, 0,12 centímetres, 1 centímetre⸣.
Cerca: (\d?\d,?\d?\d?)\scentímetres?
Reempl.: $1~<cm

tt El primer segment, \d?\d , està format per una xifra opcional

( \d? ) i una xifra necessària ( \d ). Ha d’identificar tant ⸢23⸣
com ⸢3⸣.
ttA continuació ve una seqüència de coma, xifra i xifra, totes
tres opcionals: ,?\d?\d? .
tt La paraula ⸢centímetre⸣ pot ser singular o plural, i per tant la
essa final ha de ser opcional: s? .
tt En el reemplaçament, el codi $1 replica l’únic grup que hi ha
en la cerca.
tt Entremig de la xifra i el símbol, en comptes d’un espai normal, hi introdueixo un espai fi: ~< , que de passada exerceix la
funció d’espai de no-separació.
Finalment,
en el reemplaçament, el símbol ⸢cm⸣ es tecleja tal
tt
qual.

Receptes d’estils GREP
El que fan les receptes d’estils GREP és aplicar estils de caràcter en
viu. És bo recordar que s’hereten, és a dir, un estil de paràgraf basat
en un altre executa els estils GREP del primer. En la meva experiència, per refinar la composició i automatitzar certes formatacions,
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els estils de caràcter més necessaris són quatre: un d’exclusiu per a
la no-separació i després els habituals de cursiva, versaleta i xifres
modernes o antigues. Els estils de cursiva solen tenir associat un
idioma específic.

Recepta 5.
Sigles seguides d’igual en bibliografies
En textos acadèmics, és possible que es referenciïn algunes obres
mitjançant una sigla, sobretot perquè l’autoria no és persona, sinó
organisme o empresa. En comptes de fer una remissió com ⸢(University of Chicago Press, 2003)⸣, és més sintètic fer ⸢(ucp, 2003)⸣ o
⸢(UCP, 2003)⸣. Aleshores, la bibliografia ha d’incloure aquesta sigla
allà on toqui en l’ordre alfabètic i separar-la amb un igual (fig. 21).
Aquest estil GREP es defineix dins un estil de paràgraf específic
per a les entrades de bibliografia.
Enunciat: “Qualsevol segment de lletres minúscules o xifres en
posició d’inici de paràgraf que coincideixi per la dreta amb un
espai i un signe d’igual”.
Acció: Aplica un estil de caràcter de lletra versaleta i xifres antigues
o alineades a versaleta.
Patró: ^[\l\d]+(?=\h=)

tt Codi ^ : posició d’inici de paràgraf.
tt Codi [\l\d]+ : minúscules o xifres, una o més.
tt Codi (?=\h=) : coincidència endavant amb un espai horitzontal i un signe d’igual.

Fig. 21. Exemple d’una bibliografia que té obres citades per la seva sigla. A sota, el text abans de formatar-lo mitjançant l’estil GREP. Les sigles
han de ser minúscules, perquè en aquest cas volem utilitzar la versaleta.

Editar amb InDesign de Mac

33

Annex. El codi GREP

Recepta 6.
No-separació de noms d’usuari de Twitter
Volem capturar tots els identificadors dels usuaris de Twitter que
hi hagi en un text i aplicar-hi un estil de caràcter de no-separació.
Sabem que aquests identificadors poden constar de majúscules i
minúscules (sense diacrítics) i de xifres; també hi és vàlida la ratlla
baixa (fig. 22).
Enunciat: “Qualsevol expressió que comenci amb el símbol de
l’arrova i contingui majúscules, minúscules o ratlles baixes, amb
límit de paraula per la dreta”.
Acció. Aplica l’estil de caràcter de no-separació.
Patró: @\w+\b

tt Codi @ : caràcter literal de l’arrova. Es pot utilitzar el seu

punt de codi Unicode, \x{0040} o \x{40} .
Codi
\w+ : lletres, xifres i barra baixa, una vegada o més.
tt
També s’hauria pogut fer [a-zA-Z0-9_]+ o [\l\u0-9_]+ .
tt Codi \b : no és estrictament necessari, però afegeix precisió
al patró i estalvia processament de dades.

Recepta 7.
No-separació dels guions llargs o mitjans del text
que enclouen
Els guions llargs i mitjans, en la funció de marcadors d’incisos,
no s’utilitzen igual en català i espanyol que en francès i anglès. En
aquestes dues darreres llengües no han d’adherir-se al text que
enclouen. Suposo que és per això que els programes de processament de text no tenen definit cap impediment perquè no se separin del text que han de delimitar. Una altra vegada, necessitem un
estil de caràcter que tingui només el paràmetre de no-separació.
Un patró servirà per al guió d’obertura i un altre per al de tancament (fig. 23 i 24).
Enunciat 1: “Un guió llarg o un de mitjà d’0bertura que tingui per la
dreta dos caràcters quue no siguin espais o \n o \r i coincideixi per
l’esquerra amb un espai”.
Acció: Aplica l’estil de caràcter de no-separació.
Patró 1: (?<=\h)(~_|~=)\S\S

Fig. 22. Exemple de nom d’usuari de Twitter en què l’arrova ha
quedat separada del nom a final
de ratlla.
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tt Codi (?<=\h) : coincidència enrere amb \h , qualsevol espai

horitzontal.
tt Codi (~_|~=) : grup que conté una alternativa de guió llarg,
~_ , o guió mitjà, ~= . Funciona igualment amb les expressions
dels punts de codi: (\x{2013}|\x{2014}) .
tt Codi \S\S: dues vegades qualsevol caràcter que no sigui un
espai horitzontal o \n i \r .
Enunciat 2: “Un guió llarg o un de mitjà de tancament, que tingui
per l’esquerra dos caràcters que no siguin espais, ni \n , ni \r, i
tingui per la dreta possibles signes de puntuació, una possible crida
de nota i coincidència endavant amb un espai horitzontal”.
Acció: Aplica l’estil de caràcter de no-separació.
Patró 2: \S\S(~_|~=)[[:punct:]]*~F?(?=\h)

tt Codi \S\S : dos caràcters que no són ni un espai ni \n i \r .
tt Codi (~_|~=) : grup que conté una alternativa de guió llarg,

~_ , o guió mitjà, ~= . També fent (\x{2013}|\x{2014}) .
tt Codi [[:punct:]]* : possibles signes de puntuació, zero o més

vegades.
tt Codi: ~F? : una crida de nota a peu de pàgina o cap.
tt Codi (?=\h) : coincidència endavant amb un espai horitzontal.
No ens interessa el codi \s perquè capturaria un salt de línia
o un retorn de carro.
Fig. 23. A la dreta, exemple d’un
guió llarg d’obertura que ha
quedat isolat a final de rengle. És
una situació que es produeix
quan la columna és estreta i el
giny de justificació del programa
ha de forçar la màquina. Tant pot
quedar així un guió d’obertura
com un de tancament, i tant si és
llarg com si és mitjà.
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Fig. 24. A sota, comprovació
del patró de guions d’incís
(mitjà o llarg) de tancament:
es destaquen totes les situacions que preveiem que es
poden produir. En els casos
primer, tercer i cinquè hi ha
una crida de nota que és
reconeguda per l’expressió.
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Recepta 8.
Lletres ordenadores (en el text seguit) en cursiva
i adherència d’aquestes al text de la seva dreta
A l’interior d’un paràgraf, quan es vol oferir una idea d’ordenació
per punts, es poden utilitzar les lletres i els números igual com es
fa en les llistes. El criteri que tracto aquí consisteix en lletres entre
parèntesis (fig. 25). Necessitem dos patrons, un per aplicar la cursiva a la lletra —i en canvi no als parèntesis— i un altre per forçar
que els tres caràcters s’adhereixin al text que tenen per la dreta.
InDesign no posa cap inconvenient a tenir més d’un estil intercalat
actiu dins el mateix estil de paràgraf, mentre no apliquin atributs
del mateix tipus.
Enunciat 1: “Una lletra minúscula flanquejada per parèntesis i, fora
dels parèntesis, per espais horitzontals”.
Acció: Aplica l’estil de caràcter de lletra cursiva.
Patró 1: (?<=\h\()\l(?=\)\h)

tt Codi (?<=\h\() : coincidència enrere, amb un espai horitzontal,
\h , i un parèntesi d’obertura, \( .
Codi
\l : qualsevol lletra minúscula.
tt
tt Codi (?=\)\h) : coincidència endavant, amb un parèntesi de
tancament, \) , i un espai, \h .

Enunciat 2: “Una seqüència d’un parèntesi d’obertura, una minúscula, un parèntesi de tancament, un espai horitzontal i un caràcter
qualsevol”.
Acció: Aplica l’estil de caràcter de no-separació.
Patró: \(\l\)\h.

tt Parèntesi d’obertura, \( ; lletra minúscula, \l ; parèntesi de
tancament, \) ; espai, \h ; un caràcter qualsevol, . .

Fig. 25. Per formatar aquestes
lletres ordenadores, necessitem
aplicar la cursiva solament a la
lletra i després assegurar que el
conjunt de lletra entre parèntesis no quedarà isolat a final
de ratlla.
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Recepta 9.
Impedir que una lletra en majúscula sola després
de punt quedi mai a final de ratlla
La casualitat pot fer que caigui a final de rengle una paraula d’una
sola lletra majúscula després de punt i que quedi isolada de la resta
de la seva frase. En català, podríem tenir I, A, O; en espanyol, Y, O,
U, E; en francès, À, A, Y. En paràgrafs justificats, és probable que un
cas d’aquests no faci mal d’ulls, però en paràgrafs alineats a l’esquerra gairebé segur que sí. També pot ser que es tracti d’una
inicial de nom que vagi seguida de punt (fig. 26).
Enunciat: “Una lletra majúscula precedida d’un signe de puntuació
i d’un espai horitzontal, seguida opcionalment d’un signe de
puntuació, i a continuació d’un espai horitzontal i com a mínim
dos caràcters que no siguin espais, ni \n , ni \r ”.
Acció: Aplica l’estil de caràcter de no-separació.
Patró: \H\h\K\u[[:punct:]]?\h\S\S

tt Codi \H\h\K : coincidència enrere amb qualsevol cosa que

no sigui un espai horitzontal i un espai horitzontal.
Codi
\u : una lletra majúscula.
tt
tt Codi [[:punct:]]? : un signe de puntuació opcional.
tt Codi \S\S : dos caràcters que no són ni un espai, ni \n , ni \r .

Fig. 26. Quatre casos de paraules
d’una sola lletra en majúscula.
La segona i la tercera van seguides d’un signe de puntuació.
L’estil GREP garanteix que no
quedaran mai a final de ratlla.
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