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Sobre automatització en InDesign, els materials de consulta són
molt nombrosos. N’hi ha de pagament, però els que es poden
obtenir gratuïtament també valen la pena.
Pel que fa al primer tema que toco, les notes a peu de pàgina,
les principals referències són aquestes:

tt Ajuda d’Adobe: «Creación de notas al pie de página»,

https://helpx.adobe.com/es/indesign/using/footnotes.
html.
tt Peter Kahrel: «Dynamic endnotes, column notes, margin
notes», http://www.kahrel.plus.com/indesign/
footnotes.html.
A continuació tracto les variables de text. També tenen una
pàgina específica a l’ajuda d’Adobe: «Creación y edición de vari
ables de texto en InDesign», https://helpx.adobe.com/es/
indesign/using/text-variables.html#. És una funcionalitat que
hem tractat més d’una vegada a les trobades del Grup Català d’Usuaris d’InDesign (https://www.linkedin.com/groups/3811529/),
sobretot gràcies a les explicacions de Carles Gómez (http://www.
carlesgomez.com).
El tema que desenvolupo tot seguit, llargament, és el de les
cerques i reemplaçaments. A part de l’habitual pàgina d’ajuda
d’Adobe («Información general sobre el cuadro de diálogo Buscar/
Cambiar», https://helpx.adobe.com/es/indesign/using/findchange.html), he trobat les següents cercant «Find/Change» al
web InDesignSecrets:

tt Keith Gilbert: «10 Find/Change tips», https://

indesignsecrets.com/10-findchange-tips.php.
tt David Blatner: «Use Find/Change to Delete in InDesign»,
https://indesignsecrets.com/use-findchange-to-deletein-indesign.php.
Chad
Chelius: «Sharing Find/Change Queries with Other
tt
Users», https://indesignsecrets.com/sharingfindchange-queries-with-other-users.php.
tt Steve Werner: «Finding and Changing Glyphs», https://
indesignsecrets.com/finding-and-changing-glyphs.
php.
Les receptes de cerca-i-reemplaça en mode GREP les tracto
en dos apartats, un sobre reemplaçament de text i un altre sobre
modificació de format. Uns quants materials variats, en text i en
vídeo, són aquests:

tt InDesignSecrets: secció dedicada a GREP, https://

indesignsecrets.com/resources/grep.
Peter
Kahrel i InDesignSecrets: llibre GREP in InDesign, 3a ed.,
tt
https://sites.fastspring.com/publishingsecrets/
product/GREP3.
tt Erica Gamet, llista de reproducció de vídeos a YouTube: GREP
in InDesign, https://youtu.be/R4XItOsX5F8.
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tt Ignacio Lirio, curs en vídeo a Video2brain: «InDesign

avanzado: Estilos GREP», https://www.linkedin.com/
learning/indesign-avanzado-estilos-grep.

L’últim tema en aquesta entrega sobre automatització és la
utilització de scripts. Encara que un no tingui la intenció d’aprendre a fer-ne, és molt interessant conèixer-ne els trets fonamentals.
Materials que es poden consultar:

tt Carles Gómez: «Instal·lar scripts en InDesign», http://

www.carlesgomez.com/instal-lar-scripts-en-indesign/.

tt Ajuda d’Adobe: «Creación de scripts en InDesign», https://
helpx.adobe.com/es/indesign/using/scripting.html.

tt Peter Kahrel: secció del seu web dedicada als scripts, tots

descarregables: Free InDesign scripts, http://www.kahrel.plus.
com/indesignscripts.html.
tt Gregor Fellenz: «Automate GREP Find/Change in InDesign
with ChainGREP», https://indesignsecrets.com/
automate-grep-find-change-indesign-chaingrep.php.
DTP
Tools: «Power Styles for Adobe InDesign», http://
tt
dtptools.com/product.asp?id=psid.
Una part important de l’automatització recau en els connectors
(plug-ins), és a dir, aplicacions que en complementen una altra. No
tocaré aquesta qüestió aquí. El mercat de connectors per a InDesign és gran i són unes eines que afegeixen funcionalitats necessàries en el sector editorial i dels mitjans de comunicació escrits.
Aquests són uns quants proveïdors:

tt In-tools: http://in-tools.com/.
tt Indiscripts (Marc Autret): http://www.indiscripts.com/.
tt Ozalto (Loïc Aigon): http://www.ozalto.com/en/.
tt Em Software: http://emsoftware.com/.
tt 65bit Software: https://www.65bit.com/.
tt Markzware: https://markzware.com/.
tt Recosoft: https://www.recosoft.com/.
tt Rorohiko: https://www.rorohiko.com/.
Del repertori de productes que fan aquestes empreses, en puc
destacar tres, que no he tocat mai però sé que s’utilitzen. El primer
és WordsFlow, d’Em Software, que enllaça permanentment un
document de Word o Excel amb un d’InDesign. En segon lloc,
65bit fa el connector EasyCatalog, que enllaça i sincronitza una
base de dades amb un fitxer d’InDesign. En tercer lloc, Markzware
publica PDF2DTP, que converteix un PDF en un document d’InDesign.
Un altre tema d’automatització que no tocaré però que és important és la integració d’InDesign amb el text en format XML, tant
en importació com en exportació. En aquest àmbit, l’empresa
Typefi (www.typefi.com) proporciona un gran conjunt d’eines
que transformen el procés de producció editorial en una enginyeria molt potent.
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La noció d’automatització
Un repte del primer tema d’Editar amb InDesign de Mac
era explicar que l’usuari, just després de crear un document, ha
de posar-hi ell mateix la caixa o caixes de text que necessiti. És un
canvi de mentalitat en relació amb Word, Pages o LibreOffice, que
proporcionen, sense haver-ho demanat, una pàgina amb uns marges fets i un cursor actiu. Vaig necessitar dues pàgines i mitja, i el
títol de l’apartat era «Un programa de caixes» (§ 1.3, pàg. 4-6).
Passat un quant temps, al tema 7, en què tocava els estils de text,
vaig començar amb un apartat titulat «Fonaments», en què advertia de la importància dels estils en l’ús d’InDesign. Les primeres
paraules eren: «InDesign és un programa que està basat en estils
d’una manera estructural» (§ 7.1, pàg. 2). És la segona gran característica d’InDesign i de qualsevol programa de maquetació profes
sional.
A aquests dos pilars fonamentals, les caixes i els estils, ara n’hi
afegeixo un altre, l’automatització, l’últim tema de la sèrie.

Hi ha tres grans característiques que diferencien els
programes de maquetació dels processadors de text: no
donen caixes de text per defecte, fan un ús transversal dels
estils i permeten una gran automatització de tasques.
Ja ho sé: els estils són la primera forma magna d’automatització.
Per tant, en els tres pilars que acabo d’esmentar hi ha un factor de
redundància. D’acord. Continuem. També són automatitzacions
coses com les següents:

tt les dreceres de teclat
tt els sumaris o taules de continguts
tt els índexs
tt les notes a peu de pàgina
tt les variables de text
tt les pàgines mestres
tt les plantilles de document
tt els estils d’objecte
tt els estils de taula cel·la
tt la importació de documents de Word i Excel
tt l’exportació a diversos formats
De les pàgines mestres en vaig parlar al tema 4 (§ 4.2, pàg. 6-7).
He esmentat les dreceres de teclat en diversos llocs de la sèrie,
començant pel tema 3 (§ 3.6, pàg. 8-10).

Notes a peu de pàgina
A la barra de menús, les funcionalitats relacionades amb les notes
a peu de pàgina són al menú Type.
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Accions

Menús o dreceres

Finestra de configuració
de les notes a peu de pàgina.

Menú: Type > Document Footnote
Options…

Inserció d’una nota en un
punt del text.

Amb el cursor al lloc desitjat del text,
menú: Type > Insert Footnote.

Els estils que fan falta per crear notes a peu de pàgina són dos:

tt un de caràcter per a la crida de nota
tt un de paràgraf per a la nota a peu de pàgina
És molt important evitar que el programa apliqui un format
de superíndex fals a la xifra de crida de nota (vegeu l’apartat
següent). A la secció Formatting de la finestra de configuració de les
notes, al camp Position (fig. 1, núm. 2), s’ha d’escollir Apply Normal.
Si se selecciona Apply Superscript, no serveix de res que hàgim creat
un estil de caràcter i que el tinguem seleccionat al desplegable
Character Style, perquè el programa obeeix primer el camp Position.

Fig. 1. Finestra de configuració
de les notes a peu de pàgina,
apartat Numbering and Formatting.
Al desplegable Style (núm. 1) es
pot escollir el sistema de numeració, fins i tot la seqüència
d’asterisc, daga, doble daga…
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L’estil de paràgraf de nota s’invoca al camp Paragraph Style (fig. 1,
núm. 3). Just a sota, s’observa el camp Separator, que per defecte
conté el codi d’un tabulador (^t). Aquí el millor és esborrar el codi
i escriure-hi un espai normal, perquè el tabulador sol fer més nosa
que servei.
Accions

Menús o dreceres

Configuració del filet
de separació solament
per a la continuació de
les notes a la pàgina
següent.

A l’apartat Layout de la configuració de notes
a peu de pàgina, (fig. 2), desplegable Rule Above,
s’escull First Footnote in Column i a la dreta es
desmarca la casella Rule On. Després s’escull
Continued Footnotes i es marca la casella Rule On.

Configuració de l’espai
mínim entre la caixa
de text i l’àrea de
notes a peu de pàgina.

A la mateixa finestra, apartat Spacing Options,
al camp Minimum Space Before First Footnote,
s’escriu la separació desitjada (tant pot ser en
mil·límetres com en punts tipogràfics).

Fig. 2. Finestra de configuració
de les notes a peu de pàgina,
apartat Layout.
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Els superíndexs i OpenType
Vaig dedicar el tema 6 a diverses qüestions del format de lletra
OpenType. En concret, la propietat de superíndex (sups) es veia
clarament a la figura 4 (pàg. 5). De les lletres tipogràfiques que
solem utilitzar, n’hi ha menys del que sembla que disposin dels
glifs corresponents.
En cas que això passi, s’ha d’aprofitar l’estil de caràcter de les
crides de nota per crear unes xifres de superíndex que no quedin
massa escanyolides. En comptes d’utilitzar el paràmetre de superíndex, és millor reduir una xifra normal (no les xifres antigues)
i apujar-ne la línia de base, prou perquè les xifres quedin alineades
verticalment a lletres com la ela i la de. De vegades és millor fer
servir la negreta i reduir el cos suficientment perquè no sembli que
ho és.

Fig. 3. Vista del desplegable
Show del panell de glifs, on està
seleccionat l’apartat Superscripts
& Subscripts.

Acció

Menú o drecera

Comprovar quants glifs de
superíndex i subíndex té una
font.

Al panell de glifs, es fa clic al desple
gable Show i s’escull l’opció Superscripts
& Subscripts (fig. 3).

Notes en més d’una columna
En la versió CS6 no es pot compondre les notes a peu de pàgina
a una sola columna quan el text principal en té dues (en la versió
actual, CC2019, sí). La solució rudimentària és renunciar a la creació automàtica de notes i confeccionar manualment les caixes de
text a cada pàgina on calgui. La numeració consecutiva s’aconsegueix mitjançant un estil de paràgraf numerat. Qui hagi de treballar per força amb CS6, pot explorar les possibilitats que ofereixen
uns quants scripts de Peter Kahrel descarregables al seu lloc web,
que he esmentat al principi del tema.

Variables de text
Per fer l’acció senzilla d’inserir el número de pàgina en una pàgina
mestra, no fa falta acudir a les variables de text, perquè InDesign té
el que en diu marcadors (markers), un dels quals és Current Page
Number («número de pàgina actual»).
Acció

Menú o drecera

Inserir el comodí de número
de pàgina en un lloc d’una
pàgina mestra.

Menú: Type > Insert Special
Character > Markers > Current
Page Number.

La funcionalitat superior a aquesta és la inserció d’un «text
automàtic» a una caixa en una pàgina mestra. L’ús més habitual
que se’n fa és crear les capçaleres de la doble pàgina dels llibres; per
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exemple, el nom de l’autor a la de l’esquerra i el nom de l’article
o la secció a la de la dreta. La manera de portar-ho a terme és tenir
un estil de paràgraf o de caràcter exclusiu per al text que ha de ser
recuperat per la variable. Per tant, els noms dels autors han de
tenir assignat un estil únic per a ells. Pel que fa al títol de secció, si
hi hem assignat un estil anomenat, posem per cas, «títol nivell 3»,
aquest és el que servirà per crear la variable.
Acció

Menú o drecera

Definir una variable
de text a partir d’un
estil de paràgraf o
de caràcter.

Menú: Type > Text Variables > Define > New.
Al desplegable Type s’escull Running Header
(Character Style) o Running Header (Paragraph Style).
Al camp Style s’escull l’estil que ens cal.

Havent aplicat l’estil als segments de text que
Inserir una variable
calgui, es col·loca el cursor dins la caixa de text,
de text en una caixa
es fa Type > Text Variables > Insert i s’escull
d’una pàgina mestra.
la variable desitjada.

A l’hora de crear la caixa de text que ha d’allotjar la variable a
la pàgina mestra, s’ha de tenir en compte que només pot tenir una
línia. Si l’amplada de la caixa no és suficient perquè hi càpiga el
text, el programa l’estreny tant com li faci falta per mostrar-lo tot.

Fig. 4. Vista de la finestra de configuració de les variables de text i de la
que emergeix quan es fa clic a New. Al desplegable Type, hi he destacat les
dues opcions Running Header, que vol dir «capçalera». A l’hora de la veritat, aquestes variables es poden utilitzar a qualsevol lloc de la pàgina.
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Cerques i reemplaçaments
El primer que s’observa quan es crida la finestra de cerques i reemplaçaments (fig. 5) és que hi ha quatre modes:

tt text
tt GREP

tt glif
tt objecte

Aquests quatre modes converteixen les consultes (en anglès,
queries) o receptes de cerca-i-reemplaça d’InDesign en una funcionalitat potent. A més a més, les consultes poden anar associades
tant a estils (de paràgraf o caràcter) com a trets de format independents de tot estil. Ho veurem en els exemples dels apartats
següents.

El mode text
El sistema de cerca-i-reemplaça en mode text és igual que el que
tenim en Word. Els dos programes proporcionen uns quants codis
que fan de comodins. (LibreOffice, en canvi, en comptes de comodins, admet el sistema complet d’expressions regulars, que veurem
més endavant; Pages queda enrere en aquest terreny.)
Exemple

Configuració

Cerca: ⸢EPUB⸣ en lletra
de cos 11 i idioma
anglès del Regne Unit.

Camp Find what: ⸢EPUB⸣. Camp Find Format,
botó de la lupa i una T, Basic Character Formats:
cos 11; Advanced Character Formats: idioma
anglès del Regne Unit.
Camp Change to: ⸢epub⸣.

Reempl.: ⸢epub⸣.

Cerca: ⸢EPUB⸣ dins de Camp Find what: ⸢EPUB⸣. Camp Find Format,
paràgrafs d’un determi- botó de la lupa i una T, Style Options: al desplenat estil.
gable Paragraph Style s’escull l’estil de paràgraf
desitjat.
Reempl.: ⸢epub⸣.
Camp Change to: ⸢epub⸣.

Fig. 5. Vista del camí per cercar
guionets discrecionals mitjançant el mode text: es fa clic al
botó de l’arrova, a la dreta del
camp Find what; després s’escull
Hyphens and Dashes i tot seguit
Nonbreaking Hyphen.
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Cerca: qualsevol segment de text que tingui
aplicat l’atribut de
no-separació.
Reempl.: el mateix
segment sense el
paràmetre.
Cerca: un segment del
tipus de ⸢2007a⸣.
Reempl.: el segment
trobat amb un estil de
caràcter de tot versaletes OpenType.

Camp Find what: res. Camp Find Format, botó
de la lupa i una T, Basic Character Formats: es
marca la casella No Break.
Camp Change to: res. Camp Change Format, botó
de la lupa i una T, Basic Character Formats: es
desmarca la casella No Break. (No serveix la
casella en la forma , que significa «ignorar
l’atribut»; ha de ser la casella buida, ▢.)
Camp Find what: ^9^9^9^9^$.
Camp Change to: res. Camp Change Format, botó
de la lupa i una T, Style Options: al desplegable
Character Style s’escull l’estil de caràcter
desitjat.

Com diu Peter Kahrel al llibre esmentat al principi, en el mode
text es fan consultes literals una mica millorades gràcies als comodins, però no de veritables patrons, que és el que veurem en el
mode GREP. Una gran limitació és que en el camp de reemplaçament no es pot indicar coses com «la part inicial del text trobat».
De sèrie, el programa proporciona unes quantes receptes ja
configurades. Es van a buscar a dalt de tot de la finestra, al desplegable Query (fig. 6).

Desar i organitzar receptes
Val la pena desar les receptes de cerca-i-reemplaça quan s’han de
reutilitzar. El primer que s’ha de saber és que, en l’acte de desar-les,

Fig. 6. Al desplegable Query,
al capdamunt de la finestra de
cerques i reemplaçaments, hi
ha la llista de les receptes
configurades i desades amb
un nom. Les primeres que es
veuen fins a la ratlla separadora
són les de mode text. D’aquestes, les presents de sèrie en
InDesign són Dash Dash to
Em-dash, Straight Double to Typographers Quote i Straight Single to
Typographers Quote.
Editar amb InDesign de Mac

10

Tema 11. L’automatització

es converteixen en un fitxer XML que es pot localitzar, com es veu
a la instrucció següent.
Acció

Menú o drecera

Desar una recepta de cerca
i reemplaçament per poderla reutilitzar.

A la finestra de cerques i reemplaçaments, es fa clic al botó que té forma de
disquet, a la dreta del desplegable Query.

Ruta de localització dels
fitxers de les receptes
desades per l’usuari.

Users/[nom_usuari]/Library/Preferences/
Adobe InDesign/Version 8.0/en_GB/FindChange Queries.

Observeu que aquests fitxers van a parar a un lloc dins l’usuari
del sistema operatiu. Per tant, no estan disponibles per als altres
usuaris i no es poden col·locar en un servei com Dropbox o iCloud.
En sentit positiu, com que són fitxers localitzables i de format
XML, es poden duplicar per tenir-ne una còpia de seguretat o per
passar-los a altres ordinadors o persones.

El mode glif
Molt poques vegades es presenta la necessitat de fer un cerca-ireemplaça en mode glif. Els dos exemples que veurem a continuació són situacions molt especials.

Exemple 1

Fig. 7. Les tres possibilitats de
la ela geminada en la lletra
Cinta. Observeu que la tercera
paraula té el subratllat vermell
(en una part de la paraula) tot
i tenir l’idioma català: com que
el caràcter inserit no és una ela
geminada real, el programa no
identifica la cadena de caràcters com a paraula de la llengua.

En primer lloc, tenim el cas de la ela geminada en la lletra Cinta.
Com es veu a la figura 7, primera línia, si el paràgraf té un idioma
diferent del català, es reprodueix la ela geminada sense cap compensació en l’interlletratge. A la segona línia sí que hi ha idioma
català, i veiem que l’interlletratge ha disminuït, però el punt volat
continua quedant a una altura massa baixa. A la tercera, he canviat
la ela geminada per un caràcter específic que el dissenyador ha
situat a la PUA (private user area) de Unicode, és a dir, una àrea de
codis sense cap definició. (Vaig esmentar aquesta possibilitat a
l’apartat «Caràcters i definicions» del tema 5, § 5.1.4, pàg. 4.)
En el mode glif de cerca-i-reemplaça, no es poden fer consultes
que continguin més d’un caràcter. Per tant, necessitem un truc:
primer substituirem la seqüència ela + punt volat + ela per un caràcter únic que sapiguem que no tenim enlloc més del document, per
exemple, la doble daga o doble creu ( ‡). Com a resultat, tindrem
una paraula com parce‡es. Ara ja podem fer l’operació de substitució
d’un glif per un altre, tal com es veu a la figura 8.

Exemple 2
Un altre cas en què podríem necessitar un cerca-i-reemplaça en
mode glif —i ara posem-nos tots uns guants de cotó com si fóssim
bibliotecaris— seria per modificar el caràcter u+2e0e editorial
coronis, del grec antic, que pot presentar les formes ⸎ i  . Per
fer-ho utilitzarem la lletra Cardo, que incorpora els dos glifs.
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Exemple

Configuració

Cerca del glif ⸎
(editorial coronis) i
reemplaçament per
l’alternatiu  en la
lletra Cardo.

Cerca: a l’àrea Find Glyph s’escull la lletra Cardo;
al camp ID s’escull Unicode i s’escriu el codi 2E0E.
Reempl.: a l’àrea Change Glyph s’escull la lletra
Cardo; al camp ID s’escull Unicode i s’escriu el
codi F0221.

Observeu que el codi Unicode de  no és de quatre caràcters,
sinó que té una F extra al davant. Això és perquè es tracta d’un glif
col·locat en una posició del pla 15 de Unicode (Private Use Area‑A).

GREP per reemplaçar text
El codi GREP és una eina de reconeixement de text en la mateixa
mesura que ho és la verificació ortogràfica. El que fan totes dues
eines és identificar cadenes de caràcters. Podríem dir que la verificació ortogràfica és passiva, perquè l’usuari només ha d’esperar que
un determinat segment sigui detectat, mentre que el codi GREP és
actiu, perquè requereix que l’usuari pensi en termes de caràcters i
propietats d’aquests i del nombre i l’ordre en què els tenim en un
text determinat.
És bo saber que el codi GREP forma part del conjunt de sistemes
d’expressions regulars i que aquestes no són un estàndard unificat.
Al llibre de Peter Kahrel hi trobareu informació sobre la variant
que Adobe utilitza en InDesign.

Fig. 8. Finestra de configuració
de la substitució de la doble
daga o doble creu pel caràcter
especial de la ela geminada de
la lletra Cinta. Observeu que
en la cerca s’especifica un codi
Unicode, 2021, mentre que en
el reemplaçament, al camp ID,
el codi és un GID (glyph ID). En
tots dos casos, al camp Glyph
el programa mostra el glif en
qüestió.
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En aquest apartat faig explicacions i dono exemples, però s’ha
de tenir en compte que el codi el donaré a l’annex 1 (la pròxima
entrega de la sèrie) i que l’acompanyaré d’uns quants exemples una
mica més desenvolupats.

Fig. 9. Finestra del mode GREP
de cerca-i‑reemplaça. Els elements importants, aquí, són
gairebé tots: els camps Find what
i Change to, els desplegables dels
botons de l’arrova que hi ha al
costat, les àrees Find Format i
Change Format, i el botó de desar
les consultes (el del disquet, a
la dreta del camp Query).

Fig. 10. Mostra de taula a partir
de dades públiques de l’Institut
d’Estadística de Catalunya.

Interpretació del text
L’aprofitament del codi GREP en cerques i reemplaçaments és com
el del mode text: serveix per modificar el text o per fer-hi canvis
d’atributs, o les dues coses alhora. Més avall en veurem una altra
utilitat: els estils intercalats.
Per fer la primera pràctica de reconeixement de patrons de text,
aprofitarem la taula que dono a la figura 10. Són els deu noms de
Editar amb InDesign de Mac
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nenes més utilitzats el 2017. Podem fer una descripció de cada
columna en els termes que serveixen per elaborar expressions
GREP:
1. lletres majúscules i
minúscules, també vocals
accentuades, i la barra
inclinada
2. xifres, una o dues

3. xifres, sempre tres
4. seqüència de dues xifres,
una coma i dues xifres
5. xifres, una o dues

Els patrons que capturen les dades de cada columna van de la
manera següent:
1. [\l\u/]+ Els claudàtors
delimiten una classe; el
signe + significa ‘una
ocurrència o més’.
2. \d{1,2} El codi \d significa
‘xifra’, i les claus, ‘una o
dues vegades’.

3. \d{3} La xifra entre claus
significa ‘tres vegades’.
4. \d\d,\d\d Significat: ‘dues
xifres, una coma i dues
xifres.
5. \d{1,2}

Més avall utilitzaré aquesta taula per fer un exercici.

Un primera aproximació
Suposem que volem identificar tots els segments que responguin
a la definició ‘número seguit d’un espai i el símbol de l’euro’, és a
dir, una cosa com ⸢0 €⸣ i expressions més llargues. La taula següent
dona tres nivells de complexitat.
Cadena

Patró

0€

\d\s€ ‘Una xifra, un espai i el símbol de l’euro’.

00 €
000 €

\d{1,3}\s€ ‘Xifres (entre una i tres), un espai i el

0.000 €
0,000 €
000.000 €
000,000 €

símbol de l’euro’.

\d{1,3}[.,]\d{1,3}\s€

‘Xifres (entre una i tres) seguides d’un punt o
una coma, xifres (entre una i tres), un espai i el
símbol de l’euro’.

El tercer patró es podria millorar perquè capturés les dues
expressions senzilles anteriors, 0 € i 000 €, però hi ha una solució
molt més econòmica. La definició seria ‘qualsevol nombre de xifres
amb comes o punts a l’interior i seguides d’un espai i el símbol de
l’euro’, i el codi, [\d.,]+\s€ .
El codi GREP té dues característiques que el diferencien del
mode text. Les explico a continuació.

Els modes de caixa activada i desactivada
En GREP tenim per defecte el mode anomenat case-sensitive, que
podríem traduir per «caixa activada», és a dir, que discrimina
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entre majúscules i minúscules. (Utilitzo el terme caixa del món de
la impremta de tipus mòbils, on es parlava de caixa alta i caixa baixa,
per la comoditat que dona aquí.) Per tant, si volguéssim substituir
el nom de la ciutat francesa de ⸢Béziers⸣ per la forma catalana,
⸢Besiers⸣, hauríem de fer dues expressions, Béziers i BÉZIERS, que
substituiríem, respectivament, per Besiers i BESIERS. Existeix el
mode Case-insensitive On, que explico en la taula següent.
Patró

Comentari

Cerca: (?i)béziers El codi (?i) a l’inici aplica el mode de caixa desac
Reempl.: Besiers tivada. Per tant, el patró captura tant ⸢béziers⸣, com
⸢Béziers⸣, ⸢BÉZIERS⸣, ⸢BÉziers⸣, etc.
o bé BESIERS
Cerca: (?i)mhz
Reempl.: MHz

El patró captura ⸢mhz⸣, ⸢Mhz⸣, ⸢MHz⸣, ⸢MHZ⸣, etc.
El símbol de megahertz ha de ser sempre ⸢MHz⸣.

Els límits de paraula
El botó del mode text anomenat Whole Word, això és, «paraula
completa», en mode GREP no existeix, perquè hi ha uns codis
específics per determinar els límits de paraula (fig. 11). Al desplegable de l’arrova, són a l’apartat Locations. Els codis ‘començament de
paraula’ (Beginning of Word, \< ) i ‘final de paraula’ (End of Word, \>)
equivalen al codi ‘límit de paraula’ (Word Boundary, \b).
El que s’ha d’entendre especialment sobre els codis de loca
lització és que representen una posició, no cap caràcter. Serveixen
perquè els patrons continguin acotacions com «a inici de paràgraf»,
«a final de paraula»…

Fig. 11. Exemple d’una expressió
GREP que hem introduït en un
estil de paràgraf en forma d’estil
intercalat GREP (els tracto més
endavant) que aplica un destacat
de color: \b[\w'-]+\b. El patró
captura paraules (\w) en un
sentit ampli, que en català i
altres llengües implica que
poden portar apòstrofs i guionets ('-). Els codis de límit de
paraula aporten precisió a l’expressió. El que interessa en
aquest exemple és observar què
no queda acolorit.
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Els referents en el reemplaçament
Una funcionalitat de GREP que encara no he esmentat és que
permet definir «seccions» dins les expressions. S’anomenen grups
(groups) i es marquen entre parèntesis. Cada grup genera una referència que pot ser invocada en el camp de reemplaçament mitjançant els codis $1, $2… fins a $9. El codi $0 significa ‘tota la cadena
capturada’.
Patró

Comentari

Substitució de ⸢show⸣ i
⸢shows⸣ per ⸢xou⸣ i ⸢xous⸣,
respectivament.

Els límits de paraula (\b) afegeixen
precisió a l’expressió. El segment de text
que s’ha de substituir sempre és ⸢show⸣.
En canvi, la ⸢s⸣ és optativa ((s)?). En el
reemplaçament es mantindrà la ⸢s⸣ en el
cas que hagi sigut capturada ($1).

Cerca: \bshow(s)?\b
Reempl.: xou$1

Aplicar el paràmetre de
El que necessitem no és crear cap grup
no-separació a segments
dins l’expressió, sinó capturar-la tota.
com ⸢125 aC⸣, ⸢34 aC⸣ i ⸢8 aC⸣. Per tant, al camp de reemplaçament hi
escau el codi $0. Al desplegable de
Cerca: \d{1,3}\saC\b
l’arrova del camp Change to, és a Found >
Reempl.: $0
Found Text.

Fig. 12. Exemple de recepta
que el programa té configurada
de sèrie. Al camp de cerca s’hi
veu el codi ~b, anomenat Standard Carriage Return, situat a l’apartat Break Character del desplegable de l’arrova.
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GREP per modificar format
La possibilitat de modificar format mitjançant cerques i reem
plaçaments és comuna als modes text i GREP. Es pot aplicar tant
atributs escollits com estils de caràcter i de paràgraf. En el mode
GREP, però, hi ha una funcionalitat extra: els estils GREP (vegeulos a l’apartat següent).
En l’exercici de la feina he comprovat que els dos atributs de
format que més aplico mitjançant GREP són la lletra cursiva i el
paràmetre de no-separació. Posem per cas que maquetem un text
en espanyol on s’utilitzen sovint les abreviatures a. de C. i d. de C.
(‘antes de Cristo’, ‘después de Cristo’), a les quals volem aplicar el
paràmetre de no-separació. La manera seria la següent:
Patró

Comentari

Cerca: [ad]\.\sde\sC\..

La primera part entre claus és una classe
i significa ‘les lletres ⸢a⸣ o ⸢d⸣’. La resta de
l’expressió és ‘un punt literal, un espai,
la preposició ⸢de⸣, un espai, la ⸢C⸣ majúscula i un punt literal’.

Reempl.: $0.
Change Format: atribut de
no-separació.

Fig. 13. Vista de la finestra de
creació d’un estil GREP. Núm. 1:
nom de l’estil de paràgraf en
què està intercalat. Núm. 2:
apartat GREP Style. Núm. 3: botó
New GREP Style; quan hi fem clic,
obtenim el que es veu a continuació. Núm. 4: camp Apply Style,
en què escollim l’estil de caràcter que associem al patró.
Núm. 5: camp To Text, on hem de
substituir el codi per defecte
(\d+) pel nostre.
En el moment de fer clic
al botó OK, l’estil de caràcter
s’activa. Si tenim marcada la
casella Preview (al racó de baix
a l’esquerra de la finestra), ja
podem observar si el format
s’aplica correctament.
Per esborrar un estil GREP,
es fa clic al botó Delete.

Estils GREP
Els estils GREP, com explica Peter Kahrel al seu llibre, són una
modalitat d’estil intercalat (fig. 11). El terme que utilitza la versió en
espanyol per traduir l’anglès nested és anidado, una mala traducció
que ens va ocupar fa un quant temps al Grup Català d’Usuaris
d’InDesign. L’adjectiu intercalat va com l’anell al dit a aquests estils,
perquè depenen sempre —es configuren dins— d’un estil de
paràgraf.
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Així doncs, per configurar-ne un, hem de cridar un estil de
paràgraf existent, fent-hi dos clics en el panell corresponent. La
configuració es fa com es veu a la figura 13.
Per sort per als usuaris, els estils GREP s’hereten. Això vol dir
que es poden definir en un estil com el de paràgraf de base i que,
en conseqüència, tots els estils que hi estiguin basats els apliquen.
En puc donar un exemple que utilitzo en aquest mateix document. El lector o lectora deu haver observat que utilitzo els caràcters ⸢ i ⸣ quan vull marcar un text sense haver d’acudir a la cursiva,
que no quedaria gaire clara. L’estil GREP és senzillíssim, [⸢⸣], i
significa ‘quan hi hagi un dels dos caràcters ⸢ o ⸣’. El formatament
associat a l’estil és la lletra Brill i una modificació de la línia de
base dels caràcters perquè quedin ben alineats verticalment.
Posem per cas que volem posar en negreta els segments ⸢Correu-e:⸣, ⸢URL:⸣ i ⸢Tel.:⸣ en un text en què van sempre a principi de
paràgraf (fig. 14). La recepta és com segueix.
Patró

Comentari

Cerca:
^(Nom|Correu-e|URL|Tel\.):.
Reempl.: $0.
Change Format: negreta
o estil de caràcter de negreta.

Codi ^: ‘principi de paràgraf’. Necessitem els parèntesis no per crear un grup,
sinó una alternativa, mitjançant barres
verticals. Finalment hi ha els dos punts,
escrits tal qual.

Scripts
Per introduir els scripts, utilitzaré una frase que vaig llegir fa
temps en la introducció a les macros de Word: «A macro enables
you to put Word on autopilot» («Una macro et permet posar Word
en pilot automàtic») («Getting Started with VBA in Word 2010»,
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/
ff604039(v=office.14)).
Un script —igual com una macro— és una instrucció creada
fora del programa per resoldre una necessitat que es repeteix o que
implica un nombre gran d’accions. Aquesta «instrucció» és sempre

Fig. 14. Mostra de text en què funciona un estil GREP
definit amb el patró que es llegeix en aquesta pàgina.
Estrictament parlant, no faria falta utilitzar el codi de
localització ^, però és recomanable: com més detallada
sigui la recepta, menys processament ha de fer el programa per aplicar-la. Així també s’estalvia energia.
Editar amb InDesign de Mac

18

Tema 11. L’automatització

un fitxer que podem entendre com una miniaplicació. Els llenguatges que s’utilitzen per crear-ne són JavaScript —el més utilitzat— i
AppleScript.
El primer que s’observa quan s’accedeix al panell de scripts
(fig. 15) és que hi ha dues carpetes: l’anomenada Application conté els
scripts que van de sèrie en InDesign; l’altra, User, és la que allotja
els instal·lats per l’usuari. La primera, al seu torn, conté la carpeta
Samples, que es divideix en dues carpetes més, una per als scripts en
AppleScript i una altra per als fets amb JavaScript.
Accions

Menús o dreceres

Activar el panell
Scripts.

Menú: Window > Utilities > Scripts.

Executar un script
de la instal·lació
d’InDesign.

Es fa dos clics a l’script desitjat al panell Scripts,
carpeta Application, carpeta Samples i qualsevol de
les dues carpetes AppleScript o JavaScript.

Mitjançant un script,
exportar el text de
totes les caixes d’un
document.

Independentment de si hi ha alguna caixa seleccionada, es fa dos clics a l’script ExportAllStories i
es tria una destinació. Les opcions d’exportació
són text net, RTF i text etiquetat d’InDesign.

Com que els scripts fan molt sovint canvis extensos o complexos, s’ha de tenir la precaució de desar apropiadament la feina feta.
Si convé, es duplica el document per fer les proves necessàries amb
tota la tranquil·litat del món.
Accions

Menús o dreceres

Instal·lació d’un script
a la carpeta User del
panell de scripts.

Se selecciona la carpeta User i, al desplegable contextual del panell, s’escull Show in
Finder. És a la carpeta Scripts Panel del Finder
que s’ha de col·locar el fitxer de l’script.

Ruta de la carpeta
Users/[nom_usuari]/Library/Preferences/
d’instal·lació dels scripts, Adobe InDesign/Version 8.0/en_GB/Scripts/
Scripts Panel.
Scripts Panel.
Organització dels scripts A la carpeta Scripts Panel es poden crear les
en carpetes i subcarpetes. carpetes i subcarpetes que l’usuari desitgi.

Fig. 15. Vista del panell de scripts. A la carpeta User, que està desplegada,
en tinc de JavaScript i d’AppleScript. Núm. 1: script runscript.jsx, de Peter
Kahrel, al qual he associat una drecera de teclat. Núm. 2: script de Gregor
Fellenz ChainGREP.jsx (he afegit IDblog al nom per recordar d’on prové).
Núm. 3: carpeta FindChangeScripts, on van destinats els scripts creats mitjançant ChainGREP. Núm. 4: script Apostrofa.jsx, creat mitjançant ChainGREP a partir de les meves receptes de correcció de l’apostrofació; també
té associada una drecera de teclat.
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Dos scripts pràctics
Els scripts tenen l’avantatge que s’hi pot assignar una drecera de
teclat i executar-los de manera molt ràpida.
Acció

Menú o drecera

Assignar una
drecera de teclat a
un script determinat.

Edit > Keyboard Shortcuts. Al desplegable
Product Area s’escull Scripts. Aquí s’escull un script,
s’hi assigna una drecera a New Shortcut i es fa clic
a Assign i OK.

El primer script que recomano és de Peter Kahrel i serveix per
obrir una finestra en què es veuen els scripts disponibles (dels
instal·lats per nosaltres, i solament de JavaScript) i es poden executar amb comoditat. El nom és runscript.jsx (fig. 15, núm. 1) i el trobareu a la pàgina «Script launcher with history list» (http://www.
kahrel.plus.com/indesign/runscript.html).
El segon és un script veritablement útil per a revisors de textos.
En la nostra feina, hi ha modificacions que requereixen una sèrie
de patrons consecutius. Per exemple, tinc set receptes de correcció
d’apòstrofs organitzades de la manera següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resol ⸢l’⸣ que ha de ser ⸢la⸣.
Resol ⸢del⸣ que ha de ser ⸢de l’⸣.
Resol ⸢pel⸣ que ha de ser ⸢per l’⸣.
Resol ⸢de⸣ que ha de ser ⸢d’⸣.
Resol ⸢al⸣ que ha de ser ⸢a l’⸣.
Resol ⸢el⸣ que ha de ser ⸢l’⸣.
Resol ⸢la⸣ que ha de ser ⸢l’⸣.

L’script ChainGREP.jsx, de Gregor Fellenz, agafa totes aquestes
receptes i les reuneix en un script (vegeu el núm. 2 de la fig. 15). Es
descarrega a la pàgina d’InDesignSecrets «Automate GREP Find/
Change in InDesign with ChainGREP» (https://indesignsecrets.
com/automate-grep-find-change-indesignchaingrep.php). Una vegada creat l’script, hi
assignem una drecera de teclat i llestos.

Fig. 16. Mostra de l’ús de l’script creat mitjançant
ChainGREP.jsx que aplica les meves set receptes de
correcció dels apòstrofs vistes en aquesta pàgina.
Gràcies a aquesta eina, quan detecto que falta una
apostrofació, solament haig de seleccionar el fragment de text i pitjar una drecera de teclat.
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Altres temes
Hem arribat al final de la sèrie Editar amb InDesign de Mac
—no literalment, perquè encara hi haurà dos annexos— i han
quedat temes al tinter. Un de molt important és la importació de
documents de Word i Excel a InDesign, que és una tasca habitual i
pesada. Una altra funcionalitat destacada d’InDesign i de la qual no
he explicat res és la seva integració amb el text de format
XML. I no cal dir que els temes que sí que han entrat a la sèrie
haurien pogut ser més detallats.
En la meva opinió, per començar a utilitzar InDesign amb
comoditat, no hi ha res com un fer curs presencial —millor que
sigui de 30 hores que no de 12—, amb un professor o professora que
toqui el programa al seu ordinador mentre es puguin observar en
una pantalla tots els moviments del cursor, les finestres, els panells,
les pàgines amb les guies i tota la pesca.
Haig de reconèixer que ha passat massa temps des que vaig
penjar el tema 1 al lloc web, i de llavors ençà el programa ha evolucionat bastant. Actualment ja hi ha la versió CC2019. A més a més,
la versió CS6 anirà quedant arraconada en els pròxims anys, perquè té la pega que és d’estructura de 32 bits, i Apple està a punt de
pujar del tot al carro dels 64 bits. El sistema operatiu que vingui
després de Mojave ja no acceptarà cap aplicació de 32 bits.
Pel que fa als dos annexos que seguiran el tema 11, l’important
és el primer. Hi faré una presentació del codi GREP pensada perquè qui vulgui la pugui utilitzar com a referència. No serà com el
llibre de Peter Kahrel, que recomano de debò, perquè m’ha ajudat
molt a entendre parts del codi que se’m resistien; en faré una
exposició al meu estil i amb exemples en català. L’annex 2, finalment, serà una barreja de comentari de text, comentari de composició i radiografia del contingut de tots els temes. No puc donar-ne
més detalls.
Pròxima entrega: Annex 1. El codi GREP.
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