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Com ha hem comentat anteriorment no és recomanable tenir dos (o més) espais junts en un
document de text. No afavoreix l'estètica del document i molesta per la posterior manipulació del
text.

Inici de paràgrafs
Per començar un paràgraf més endins hi ha diferents formes. La més simple i habitual és

pitjar la tecla [Tab].

Alineació de text
Per distribuir el text dins la pàgina s'utilitzen les alineacions. N'hi ha de quatre tipus:

• Esquerra
• Centrada
• Dreta
• Justificada

Aspecte en Libreoffice Aspecte en Drive

Efecte que té cada alineació
Esquerra Centrada Dreta Justificada

Això era i no era, bon 
viatge faci la cadernera, 
per a tu un almud i per mi
una barcella...

Això era i no era, bon
viatge faci la cadernera,

per a tu un almud i per mi
una barcella...

Això era i no era, bon
viatge faci la cadernera,

per a tu un almud i per mi
una barcella...

Això  era  i  no  era,  bon
viatge  faci  la  cadernera,
per a tu un almud i per mi
una barcella...

Ex. 1.  Dins un document de text. Escriu el text següent aplicant les alineacions corresponents.
Guarda-ho amb el nom “Alineacions_El_teu_nom”.

La Balanguera

La Balanguera misteriosa
com una aranya d'art subtil
buida qui buida la filosa
de nostra vida treu el fil.
Com una parca bé cavil·la
teixint la tela per demà.

La Balanguera fila, fila
La Balanguera filarà.

Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior

i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.

De la infantesa que s'enfila
de la vellura que se'n va.

La Balanguera fila fila
La Balanguera filarà.

Joan Alcover

Truc avançat.
Si pitjau [Intro] a cada línia, l'editor es pensarà que començau un paràgraf cada vegada. Per evitar
això podeu pitjar [Majús]+[Intro] per canviar de línia  dins una estrofa. I no pitjar [Intro] fins al
final.
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