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1 Metodologia 
 
Donat el caràcter polièdric del tema estudiat he cregut convenient presentar-lo des de 
diverses perspectives que juntes permetran obtenir-ne la visió completa. 
 
La recerca vol respondre un seguit de qüestions: 

• Com llegim les persones amb visió en l’entorn digital? 
• Com llegeixen les persones cegues en l’entorn digital? 
• Quines són les darreres tendències en l’edició digital? 
• Com ha alterat l’edició digital la producció d’articles científics? 
• Quin és el millor procés de producció per a un article digital accessible? 

 
Les diferents perspectives que he cregut convenient estudiar són: 

• l’ accessibilitat dels documents: definició i motivació; 
• la lectura en l’entorn digital en general i més concretament en el cas de les 

persones invidents; 
• l’ edició digital en general i més concretament l’edició en la comunicació 

científica; 
• els formats dels documents digitals, com a l’aspecte tècnic de l’edició digital, i 

que constitueix el principal cavall de batalla en l’accessibilitat digital. 
 
Diverses cites i comentaris aplicaran a l’edició digital en conjunt, però sempre que sigui 
possible i necessari es farà especial èmfasi en les revistes científiques, ja que són 
l’objecte d’estudi. 
 
Per fer la recerca bibliogràfica en què s’ha basat el treball he seguit una metodologia 
incremental. A partir de l’article de Hornbaek i Frokjaer [Hornbaek i Frokjaer 2001], 
s’han seguit les referències citades i s’ha consultat la pàgina personal dels autors per 
trobar altres articles d’interès. També amb l’ajut del servei de biblioteques de la UPC 
s’ha fet una cerca àmplia sobre les fonts rellevants en la temàtica d’articles similars a 
l’inicial, i sobre la temàtica de “reading-patterns”, descriptor que sembla força 
consolidat per descriure part dels fenòmens d’interès. 
 
Com a resultat d’aquesta primera cerca es detecten articles d’Andrew Dillon i finalment 
s’identifica el seu llibre Designing Usable Electronic Text [Dillon 2004]. Tal i com ja 
s’havia fet anteriorment, se segueixen les referències per localitzar altres publicacions 
d’interès, i s’amplia la cerca buscant informació sobre els autors citats. 
 
Finalment es fa una cerca àmplia sota criteris temàtics: accessibilitat per a cecs, lectura  
digital, suports de lectura digital, l’accessibilitat o usabilitat de formats específics i 
realització de tests d’accessibilitat i usabilitat. La recerca es fa sense cap restricció de 
format: articles, ponències, capítols de llibres, tesis… amb l’ajut del servei de 
biblioteques de la UB1. La cerca es completa fent una revisió dels darrers 5 anys de les 
publicacions i congressos més rellevants en l’àrea d’interacció persona-ordinador per a 
discapacitats i de biblioteconomia, i de forma eclèctica amb diversos articles i llibres 
identificats per serendipitat. 

                                                 
1 Universitat de Barcelona 
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El conjunt de la recerca ha estat especialment difícil donada la interdisciplinarietat del 
camp. Entre les diferents disciplines no hi ha unitat de terminologia ni cocitacions. Fins 
i tot hi ha problemes de manca de cocitacions entre els grups de recerca de parla 
francesa i anglesa. A informàtica es produeix molt soroll degut a la gran predominància 
de la usabilitat al web: molts dels articles recuperats no són aplicables al “document” 
digital; a més els articles sobre discapacitats estan força disgregats en múltiples 
publicacions; a biblioteconomia es produeix molt soroll perquè molts estudis parlen de 
l’ús de les revistes (en la línia liderada per Carol Tenopir) i no de la seva usabilitat. A 
psicologia s’aborda sovint el tema de la lectura digital des de perspectives cognitives 
que queden fora de l’abast del treball. Pocs autors ofereixen una visió global del 
problema. 
 
El resultat de tot plegat és que s’han consultat moltes i diverses fonts [Vegeu annex]. 
Finalment comentar que moltes de les referències citades daten dels anys 90, pel fet de 
què és durant aquest anys, amb l’explosió de la publicació digital, quan es fan els grans 
estudis sobre l’edició de revistes digitals. 
 

2 L’accessibilitat dels documents 
 

2.1 Definicions genèriques 
 
Per centrar el marc de referència de tot l’estudi cal definir el que és accessibilitat i més 
en concret l’accessibilitat dels documents. Segons la definició genèrica d’accessibilitat 
de CIDAT2 l’any 2001 [CIDAT-ONCE 2001] “Accesibilidad se podría definir como el 
grado en que un producto puede ser usado por una persona con algún tipo de 
discapacidad de forma equivalente a como lo usaría una persona sin discapacidad”. 
 
És a dir un document seria accessible si una persona amb problemes de visió, amb 
dislèxia o problemes cognitius o motrius [Bauwens i altres 1994][Petrie, Weber, Fisher 
2005] el pogués usar –llegir, fullejar, anotar…– de forma equivalent a una persona 
sense aquestes discapacitats. 
 
L’accessibilitat està molt lligada a la usabilitat [Universal Design Manifesto 1997], i de fet 
molts autors reconeguts [Newell 1995] [Shneiderman 2003] [Maybury 2003][Dix 2004] 
parlen d’usabilitat universal. És per això que la darrera definició normativa 
d’accessibilitat publicada per la ISO [ISO 16071 – 2003] vincula ambdues definicions: 
“Accessibility is the usability of a product, service, environment or facility by people 
with the widest range of capabilities”. 
 

2.2 Definicions particulars de l’accessibilitat en el camp de 
l’edició 

 

                                                 
2 Centro de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Tiflotécnicas, ONCE, Madrid. 
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En el camp de l’edició digital el Fòrum de l’Open eBook [Open eBook Forum 2000], 
actualment International Digital Publishing Forum, defineix accessibilitat com a: 
“Accessibility (n.) The quality or state of being usable by a person with a disability, 
where use is facilitated through built-in features or Assistive Technology appropiate to 
a particular individual”. 
 
Molts autors [Dechilly 2004][Paciello 2000][Petrie i altres, 2002][Raman 1998], 
[Paepen i Engelen 2002] vinculen l’accessibilitat dels documents digitals amb 
l’estructuració del contingut i amb la seva transformació. Concretament Raman 
[Raman] defineix l’accessibilitat d’un document com: 

• la quantitat d’informació estructural capturada per la codificació; 
• el grau en què aquesta informació estructural està disponible per altres 

aplicacions; 
• la disponibilitat del programari adient per processar aquesta estructura. 

 
Diversos autors constaten el fet que, segons els principis del disseny universal, 
l’accessibilitat dels documents millora la usabilitat per la resta d’usuaris ja que 
n’augmenten la seva portabilitat, sovint en redueixen el pes, etc. [Ourghanlian 2006] 
 

2.3 Importància de l’accessibilitat digital 

2.3.1 Demografia 
 
I per què és tan important l’accessibilitat si en realitat és d’ús minoritari? Contra aquest 
mite molts autors (i governs) donen una creixent importància als temes d’accessibilitat 
perquè han percebut que cada cop afecta a més persones. 
 
Per exemple un estudi de Forrester Research Inc. realitzat el 2003 [Ourghanlian 2006] 
per encàrrec de Microsoft, avalua la importància de les tecnologies d’accessibilitat per 
als usuaris d’ordinador en edat laboral (entre 18 i 64 anys) i arriba a diverses 
conclusions. La més impactant és que l’estudi conclou que un 57% d’aquests usuaris 
són susceptibles (40%) o molt susceptibles (17%) de beneficiar-se de les tecnologies 
d’assistència: 1 de cada 4 té dificultats de visió; 1 de cada 4 té dolor de mans o canells; 
1 de cada 5 té dificultats d’oïda. Tot i que l’estudi està realitzat amb una mostra de 
15.000 usuaris d’Estats Units, el mateix estudi observa que les conclusions són 
fàcilment extrapolables a Europa per un seguit de característiques demogràfiques. 
 
Altres observacions interessants d’aquesta recerca són que la condició de discapacitat 
no és dicotòmica sinó difusa, hi ha un continu de dificultats i handicaps físics i cognitius 
de les persones amb plenes capacitats a les persones discapacitades, que s’agreuja amb 
l’edat [Ourghanlian 2006] –en aquesta mateixa línia Paciello etiqueta les persones 
“normals” com a temporalment capacitades (“TAB, Temporarily Abled 
Bodies”).[Paciello 2000]–. 
 

2.3.2 Normativa i legislació 
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La normativa amb més transcendència en el camp de l’accessibilitat digital són les 
WCAG [W3C 1999] citades anteriorment. Aquesta normativa en principi afecta només al 
web, però essent aquest el principal canal de difusió de la informació digital la seva 
transcendència és enorme. 
 
En el cas d’Estats Units s’ha adoptat una petita variació de les WCAG com a normativa 
d’obligat compliment dins el marc legislatiu sobre discapacitats, l’ADA, American with 
Disabilities Act. Una de les diferències cabdals entre les WCAG i la secció 508 de l’Acta 
de Rehabilitació és que la secció 508 afecta explícitament totes les tecnologies 
d’informació. Aquesta llei imposa el compliment de totes les pautes de les WCAG i 
algunes d’addicionals a totes les agències pertanyents al govern federal o finançades per 
ell. 
 
En el camp objecte d’aquesta recerca, una conseqüència de l’ADA i la Secció 508, tal i 
com correctament analitza Bryna Coonin [Coonin 2002] és que quan els bibliotecaris 
americans compren revistes electròniques han de tenir en compte els temes 
d’accessibilitat, doncs els serveis bibliotecaris han de ser, per llei, accessibles a persones 
amb discapacitat. 
 
A Espanya dues lleis són bàsiques en la promoció de l’accessibilitat: la LIONDAU [Llei 
51/2003, de 2 de desembre], Llei d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, que proveeix un marc ampli i 
general i la LSSICE [Llei 24/2002, d’11 de juliol] de serveis de la societat de la 
informació i de comerç electrònic, amb més incidència en la informació digital i que és 
d’obligat compliment des del 31 de desembre de 2005. La LSSICE proposa el 
compliment de les normatives reconegudes [WCAG 1.0 actualment] en els serveis 
electrònics públics. 
 
La Unió Europea, per la seva banda, ha promogut l’accessibilitat digital en els seus 
diferents plans de govern electrònic eEurope2002 i eEurope2005 i ha instat als països 
membre a fomentar-la en els seus àmbits respectius. 
 
A diferència dels Estats Units, on l’incompliment de la llei s’ha arribat a portar als 
tribunals, a Espanya i altres països d’Europa la vigilància del compliment de les 
normatives d’accessibilitat és força més laxa i hi marca una direcció clara cap a una 
creixent obligatorietat de fer documents digitals accessibles. 

2.3.3 Accessibilitat i universitat 
 
A Espanya la integració de discapacitats a la universitat és molt baixa. Si un 9% de la 
població té estudis universitaris, aquesta xifra baixa al 1.6% en el cas dels discapacitats. 
Les raons de la baixa integració són diverses, però els diferents actors citen entre elles la 
importància d’adaptar els materials curriculars [dossier: universidad y accesibilidad 2005]. 
Per solventar aquesta situació de no igualtat està a punt de publicar-se el Libro Blanco 
sobre Universidad y Discapacidad impulsat pel Real Patronat sobre Discapacitat, la 
Secretaria d’Estat d’Universitats i Recerca, l’Agència Nacional de Evaluació de la 
Qualitat i Acreditació i el Comitè Espanyol de Representants amb Discapacitats que 
vol proposar mesures concretes per a solventar l’estat actual de la qüestió. A nivell 
legislatiu només es compta amb el reial decret 1742/2003 de 19 de desembre que preveu 
la reserva d’un 3% de places universitàries per aquest col·lectiu i una disposició 



 

 7 

genèrica sobre la “igualtat d’oportunitats, no discriminació i compensació de 
desavantatges” i que es deixa en mans de les universitats per a la seva concreció. 
 
A Catalunya un estudi realitzat l’any 2005 per Emili Soro i Antoni Vilà xifra el nombre 
d’estudiants amb discapacitats matriculats a universitats catalanes l’any 2003 en 291. 
Aquesta xifra dobla la de l’any 2002, i la tendència és creixent segons els autors [Soro, 
Vilà 2005]. 
 

2.4 Recapitulació 
 
En aquest apartat hem vist com l’accessibilitat ha esdevingut un requeriment de les 
societats occidentals actuals dictada pel pes demogràfic dels possibles beneficiaris i per 
les regulacions legislatives que es publiquen de forma creixent en tots els països. També 
hem observat la deficitària integració dels discapacitats a les universitats espanyoles. 
 

3 Lectura digital 
 

3.1 Lectura digital per a persones temporalment cap acitades 
 
La lectura ha variat en l’entorn digital? Els nous formats i suports han significat canvis 
en la llegibilitat3 dels documents? 
 
Un dels estudis més citats per avaluar les necessitats i possibilitats de la lectura digital 
és un informe realitzat per Kenton O’Hara l’any 1996 en el marc d’una recerca a 
XEROX sobre les «affordances»4 del paper [O’Hara 1996]. O’Hara estudia l’ús dels 
documents, centrant-se en els tipus de lectura i en els diferents objectius que es 
persegueixen per crear una taxonomia d’usos i els requeriments que imposen al mitjà de 
presentació. L’autor observa que la lectura no és un procés unívoc sinó que hi ha molts 
tipus de lectura (des de la lectura reflectiva a una lectura en diagonal, per exemple) i que 
sovint perseguim diferents objectius en llegir (com ara aprendre, respondre una qüestió, 
gaudir). També s’adona que la lectura sovint va acompanyada d’altres activitats com 
subratllar, prendre notes, escriure, etc. 
 
Posteriorment el mateix autor ha refinat aquesta categorització i ha inclòs altres aspectes 
a considerar com per exemple els aspectes socials (treball individual o situacions de 
grup) [Adler i altres 1998]. 
 
O’Hara detecta ja en aquest estudi que una de les «affordances» del suport paper i que 
en l’entorn digital es preveu difícil d’implementar serà la navegació (aquest aspecte serà 
citat repetidament per diversos autors, vegeu [Brown 2001], [Paciello 2000], [Mobrand i 

                                                 
3 L’idioma anglès compta amb dues paraules per parlar de la facilitat de lectura que no tenen una 
equivalència en català. En anglès es parla de “legibility” com a les propietats més visuals que faciliten la 
lectura, i de “readability” per fer esment a les propietats de contingut. 
4 “Affordances” s’utilitza aquí en el sentit que li ha donat Gibson [Gibson 1986] de possibilitats 
perceptibles dels objectes. 
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Spiridydakis 2002] o [Agarwall-Hollands 2001] per exemple). Altres autors que s’han 
especialitzat en el camp dels documents digitals, com Helen Petrie, citen els 
requeriments de navegació com els més importants per a les persones amb visió [Petrie 
2002]. 
 
En l’informe de Xerox s’avancen alguns dels avantatges de l’entorn digital com per 
exemple la indexació completa i la cerca o les noves possibilitats dels documents 
digitals per a sintetitzar la veu i servir d’ajuda en l’ensenyament de la lectura, en l’accés 
als document per a cecs o altres discapacitats. 
 
Aquest informe servirà sovint de base per al disseny de nous dispositius de lectura 
(vegeu per exemple [Schilit, Golovchinsky i Price 1998] o [Brown 2001]) mentre no 
dominem el nou mitjà ja que tal i com diu O’Donnell, citat a Brown, «It takes several 
generations to get past the point of depending on the old medium for a way to think 
about the new and to get the point of exploiting the new medium artfully in its own 
right». També Borgman, citat a Dillon [Dillon 2004] reconeix que els “digital 
documents, and the technologies we use to exploit them, are too immature yet for us as 
a community to have learned to exploit them”. Diversos autors treballen actualment en 
el disseny de noves interfícies que superin aquest model inicial (vegeu-ne alguns 
exemples a la secció 3.5.3 sobre edició digital experimental). 
 
Per a l’estudi dels documents digitals un autor més recent ha esdevingut clau: Andrew 
Dillon, degà de la Escola d’Informació de la Universitat de Texas, que té una llarga 
trajectòria en analitzar la lectura digital des de la perspectiva de la usabilitat. En la seva 
obra Designing Usable Electronic Text [Dillon 2004] revisa l’estat de l’art dels estudis 
experimentals sobre lectura digital versus lectura en paper i desenvolupa un model (el 
model TIME) per a crear i avaluar documents digitals usables. En el camp de les 
revistes científiques en concret, i basant-se en diversos estudis d’usuaris, Dillon fa una 
caracterització de l’article científic segons els següents paràmetres [Dillon 2004][Dillon 
1991]: 

• Estructura : l’article científic té una estructura força rígida que sol consistir en 
introducció, mètode, resultats i discussió, o petites variants. 

• Motivació per a la lectura: l’article científic es llegeix bàsicament per motius 
laborals: per estar al dia, com a font de referència o aprenentatge. 

• Contingut: la informació d’un article científic sol ser tècnica i pertànyer a un 
domini específic. L’article científic pot contenir components gràfics però és 
predominantment textual. 

• Tipus de lectura: els tipus de lectura més habituals en els articles científics són 
la lectura en escanneig, la lectura no seqüencial de les principals seccions, i la 
lectura completa del text. 

 
Segons Andrew Dillon la interacció amb els documents digitals es presenta a diversos 
nivells: nivell físic (agafar-los, manipular-los), nivell perceptual (percebre la 
informació), nivell cognitiu (processar i entendre la informació) i nivell social (com la 
comunitat de pràctica forja unes expectatives en la metaestructura del document que 
influeixen la interacció). 
 



 

 9 

Seguint aquests nivells l’autor proposa un marc (“TIME”) per al disseny (i també 
avaluació) de documents digitals en què la interacció depèn de 4 aspectes i les seves 
interrelacions: 

• Tasques (T) i intencionalitat. Segons els objectius del lector interaccionarà 
d’una forma o una altra amb el document. 

• Model d’informació  (I). L’usuari construeix o té una representació de 
l’estructura de la informació que l’ajuda a preveure la localització d’una 
informació, el contingut típic, … 

• Eines de manipulació (M). Són els diferents instruments que faciliten la 
navegació, anotació, còpia dels documents. I tot i que en l’entorn paper estan 
molt establertes en l’entorn digital no estan consolidades. 

• Ergonomia visual (E). Com afecta la longitud de les línies, cos tipogràfic, 
colors… en la lectura sobre pantalla. Ha estat objecte d’estudi de molts 
experiments en les dècades dels 80 i 90. 

 
Un bon text electrònic prendrà en consideració aquests quatre elements. Per una banda 
intentarà proveir eines de manipulació que donin suport a les tasques per a les que està 
pensat el document. Per altra haurà de proveir eines que facilitin captar el model 
d’informació. I finalment cuidarà l’ergonomia de la presentació. D’aquesta manera 
n’augmentarà la seva llegibilitat. 
 

3.2 Lectura digital per a persones amb discapacitat s, 
especialment persones invidents 

 
Les discapacitats que afecten a la lectura són principalment els problemes de visió, la 
dislèxia, els problemes de mobilitat, i les discapacitats cognitives lingüístiques que 
sovint venen associades a la sordesa. En anglès s’agrupa a les persones afectades per 
alguna d’aquestes discapacitats sota la denominació de “print-disabled”, en català no 
s’ha trobat un equivalent. 
 
Les persones “print-disabled” llegeixen documents digitals mitjançant un ordinador 
personal i alguna tecnologia d’assistència com pot ser un ampliador de pantalla, un 
terminal braille dinàmic, un lector de pantalla, una pantalla per a subtítols o teclats 
alternatius. Sovint es requereix d’informació addicional en el propi document 
processable per aquest maquinari/programari, tal com subtítols en els enregistraments 
de vídeo per a les persones sordes, descripcions alternatives per a les imatges per a les 
persones amb problemes de visió.[Paciello 2000]. En contra del què algunes persones 
creuen l’ús d’ordinadors és superior en aquest col·lectiu que en la resta de la població 
[Ourghanlian 2006] 
 
Per fer-se una idea dels requeriments que té aquest col·lectiu respecte a la lectura i que 
idealment es podrien resoldre en la lectura digital cito aquí els requeriments recollits per 
Petrie després de realitzar diverses proves amb usuaris i entrevistes [Petrie 2002]: 

• Persones cegues 
o Versió parlada de tot el text, i possibilitats de controlar-ne la navegació 

(rebobinar, avançar a salts, pausar), el volum i la velocitat. Bones 
descripcions d’imatges i gràfics. Audiodescripcions dels vídeos (dels 
components estrictament visuals) incrustades en l’àudio del vídeo. 
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• Lectors amb problemes de visió 
o Permetre variar l’estil tipogràfic i el cos; permetre canviar el color del 

text i del fons per augmentar el contrast; permetre ampliar imatges, 
gràfics i vídeo; versió parlada del text complementària a la sortida visual; 
bones ajudes de navegació per facilitar el moviment en les pantalles 
ampliades. 
Aquest grup és potser el més majoritari perquè inclou a les persones 
grans i és objecte de força recerca (vegeu per exemple [Kurniawan, 
Zaphiris 2005]) 

• Lectors amb sordesa 
o Versió textual o gràfica de tots els diàlegs, efectes de so, música i senyals 

auditius; ús extensiu de material pictòric, gràfic i vídeo; diccionari en 
línia textual i en llenguatge de signes; traducció del text al llenguatge de 
signes; permetre variar l’estil tipogràfic i el cos, permetre canviar el color 
del text i del fons per augmentar el contrast; permetre augmentar 
l’interlineat i la llargada de línia; utilitats per destacar el text paraula a 
paraula o frase a frase; permetre la presentació de la informació en blocs 
curts i simples per facilitar-ne la lectura i comprensió. 

•  Lectors amb dislèxia 
o Permetre variar l’estil tipogràfic i el cos; permetre canviar el color del 

text i del fons per augmentar el contrast; permetre augmentar 
l’interlineat; permetre el moviment paraula o paraula o frase a frase 
destacant el text; poder disposar d’una versió parlada del text 
complementària a la sortida visual; navegació per imatges o gràfics 
preferiblement a navegació per paraules; permetre la presentació de la 
informació en blocs curts i simples per facilitar-ne la lectura i 
comprensió. 

 
Tot i que la majoria de països tenen polítiques de discriminació positiva en l’ús de 
documents amb tecnologies d’assistència, un dels problemes actualment no resolt són 
els conflictes amb els sistemes de gestió de drets digitals (DRM). Els sistemes de gestió 
de drets digitals són dispositius de programari adreçats a evitar un ús no llicenciat de la 
informació digital. Aquests dispositius sovint impedeixen l’ús de lectors de pantalla ja 
que els perceben com un intent fraudulent d’accés al contingut. Un cas particular 
especialment complex el presenten els documents digitals en els què hi ha drets 
adquirits sobre la versió sonora [Kerscher, Fruchterman 2002]. 
 
La promesa de l’edició digital és de poder adaptar la informació a les necessitats de 
cada persona, ajudant als “print-disabled” a poder accedir-hi. [Kerscher, Fruchterman 
2002] amb un petit cost addicional pels editors [Bauwens i altres 1994]. Però la realitat 
és que actualment hi ha molts pocs materials publicats que siguin accessibles. El motiu 
per a això és doble segons Bauwens: per una banda es valora que els “print-disabled” 
són poc nombrosos i per altra els processos editorials per fer materials accessibles estan 
dissociats de la producció editorial en massa. 
 
Particularment en el cas de les persones invidents i dels textos acadèmics hi ha una 
manca molt gran de material adaptat. Tradicionalment diverses organitzacions de cecs 
han comptat amb voluntaris que transcriuen els documents impresos a versions 
accessibles, però sovint aquestes versions arriben molt tard en el curs escolar. Per als 
estudiants universitaris la situació és encara pitjor: a mida que un estudiant avança en la 
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seva dedicació la probabilitat de trobar material accessible es redueix degut a 
l’especialització del material. La conversió per part de l’usuari, fins i tot amb l’ajut 
d’escanners i de programes OCR no és una manera efectiva de crear un material de 
qualitat amb el temps i limitacions econòmiques dels estudiants discapacitats [Kerscher, 
Fruchtermann 2002]. Alguns autors veuen en aquestes dificultats una pèrdua 
d’oportunitats per a la societat que està desaprofitant un nombre potencial de científics 
[Coonin 2001]. 
 
Com diu Eric Duffy "All of us have had fantasies from time to time of enjoying full 
access to the publicly available collections of printed materials that our sighted 
neighbours take for granted" Eric Duffy citat a [Paepen i Engelen 2002]. 
 
Actualment l’edició digital és una realitat i en molts camps es disposa de molta 
informació en format digital. Ara bé, el fet de que una informació estigui disponible en 
format digital no vol dir necessàriament que sigui accessible [Paciello 2000]; cal a més 
tenir l’estructura i contingut codificats amb una semàntica suficientment rica [Kerscher i 
Fruchterman 2002][Bauwens 1994][Paepen, Engelen 2002]. Aquesta codificació és 
especialment costosa, i sovint de no prou qualitat, especialment en els documents 
provinents de la digitalització. Es veu la necessitat de treballar l’accessibilitat dels 
documents en la fase de creació [Coonin 2002]. Pensem per exemple que la maquetació 
en els documents transmet informació estructural pensada per les capacitats visuals 
[Raman 1998] i que, amb la tecnologia actual d’OCR, es perd en fer la conversió. 
 
En el cas de les biblioteques electròniques l’accés tampoc està garantit. Vegeu-ne una 
bona introducció al volum temàtic de Lecture Notes presentat per Engelen i Burger 
[Paepen i Engelen 2002]. 
 
Un document digital no prou estructurat presenta unes dificultats de navegació pels 
continguts del document que s’agreugen en el cas de manca de visió [Paciello][Petrie]. 
Com explica Raman [Raman 1998] en la transmissió oral del contingut la informació es 
transmet de forma passiva, l’oient només pot escoltar-la de forma seqüencial i perd la 
possibilitat de captar el document de forma ràpida en la seva totalitat, de focalitzar 
l’atenció en detalls, d’anar directament a un apartat… es perden en definitiva totes les 
pistes de l’estructura. 
 

3.3 Recapitulació 
 
Hem vist que hi ha encara un gran desconeixement de la lectura digital. Que en 
comparació amb el paper, la lectura digital presenta problemes de navegació. I que en la 
facilitat de lectura hi intervenen diversos aspectes com els objectius perseguits, les eines 
de manipulació o altres. Finalment hem caracteritzat els articles científics en quant a 
contingut, estructura i objectius. 
 
En el camp de les discapacitats hem vist que hi ha diversos col·lectius amb problemes 
d’accés a la lectura i com l’edició digital és vista com una solució a aquests problemes. 
En el cas dels invidents de nou hem destacat la importància de la navegació. 
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Finalment hem destacat la importància i dificultats d’una codificació estructurada si 
l’edició digital vol assolir una plena accessibilitat. 
 

4 Edició digital 

4.1 Objectius i funcionament 
 
L’edició busca la publicació, la difusió d’una informació. Per publicar-se una 
informació necessita d’un suport que permeti l’intercanvi i la conservació en el temps. 
 
En l’edició tradicional el suport és únic, el paper, i l’editor en té un coneixement 
profund. En l’edició digital el suport pot ser el paper, o pot ser un fitxer informàtic per a 
ser visualitzat o imprès des d’un suport físic (disc òptic, disquet) o des de la xarxa. 
Parlem doncs de formats de fitxers (HTML, PDF, MSWord per exemple) i de canals 
(com ara la web, el correu electrònic). 
 
El canal més establert durant molt de temps per a l’edició digital ha estat el web, que 
conviu amb el suport paper, ja sigui publicat per l’editor o imprès per l’usuari. 
Actualment el nombre de canals de publicació augmenta dia a dia (mòbils, PDA, 
televisió interactiva) i els continguts publicables s’han d’adaptar a les especificitats de 
cada canal [Dechilly 2004]. Cada canal té les seves possibilitats i limitacions, avantatges 
i inconvenients [Codina 2000], i una bona edició el què farà serà aprofitar-les (o 
minimitzar-les, respectivament) al màxim. 
 
Aquests canvis propicien un canvi de filosofia en l’edició: l’edició no es concep com la 
preparació de materials per a un format i canal específic, sinó com a la preparació de 
materials publicables en múltiples canals. Segons Dechilly en l’edició digital cal 
distingir els conceptes de document, informació publicada en un suport, i contingut, 
conjunt d’informacions a incloure o no en els documents [Dechilly 2004]. A més, el 
desconeixement actual dels requeriments dels nous canals o de l’aparició d’altres fa 
recomanable per als editors disposar de continguts robustos i versàtils [Lie 2004] parla 
de la necessitat de codificar els documents a diferents nivells d’abstracció per 
possibilitar transformacions de qualitat. 
 
En aquest nou paradigma el cicle de producció de l’edició digital es pot explicar com a 
la traducció dels continguts d’un format a un altre fins a la publicació de documents en 
els diferents canals. 
 
En un monogràfic sobre l’estat de l’art de l’edició de les revistes electròniques publicat 
per CINDOC5 l’any 2004 [CINDOC-CSIC 2004] es diferencia entre: 

• Formats d’adquisició: són els usats pels autors per enviar articles a l’editorial i 
majoritàriament provenen de MSWord o TEX. 

• Formats de producció: són els usats per l’editorial per produir la revista 
electrònica. Seria el contingut, segons la denominació de Dechilly. Els més usats 
són els formats de marques com SGML, HTML i amb una predominància 
creixent de l’XML. L’informe citat inclou en aquest grup el format PDF perquè 

                                                 
5 Centro de Información y Documentación del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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sovint s’usa com a format de treball en les editorials ja que ha esdevingut un 
estàndard de facto en les impremtes. 

• Formats de difusió: són els emprats pels usuaris finals per visualitzar els 
documents. En l’àmbit de les revistes científiques els dos més estesos actualment 
són HTML i PDF [CSIC, Coonin] i els veurem amb més detall a continuació. 
Alguns repositoris d’accés obert estan acceptant també articles en MSWord, 
però aquests no es tractaran aquí doncs no són gens recomanats ni per editors ni 
per biblioteques [Wusteman 1998]. 

• Formats d’arxiu : són els utilitzats per preservar el contingut i l’aparença d’un 
document al llarg del temps. Tot i que l’informe de CSIC [op.cit.] no el cita, el 
format PDF-A tindrà un gran pes en aquesta funció. 

 
El procés de producció d’un document digital des de la seva concepció (“born digital”) 
segueix aproximadament el següent esquema [CINDOC-CSIC 2004]: 

 
El procés de producció d’un document digital a partir d’un original en paper 
(digitalització) segueix aproximadament el següent esquema : 

 
[CSIC-CINDOC 2004] 
 
El més habitual actualment és complementar la imatge escannejada amb el text resultant 
del reconeixement òptic de caràcters realitzat per l’escanner. Així, quan el document es 
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consulta en digital, es permet realitzar cerques al text complet o extreure’n el contingut. 
Parlaríem llavors de PDF text. 
 
Tant si es tracta d’un PDF imatge com d’un PDF text com l’explicat, no tenim realment 
una edició multicanal adaptativa. El document roman adaptat al seu suport d’origen, el 
paper, i el format PDF simplement en facilita la seva difusió digital. 
 
Una línia de recerca actual és permetre l’edició multicanal fins i tot en els processos de 
digitalització a través del marcatge estructural automàtic. L’esquema en aquest cas seria 
una mica més complex: 
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El format d’adquisició ja no seria una imatge sinó que el procés d’escanneig a més 
d’incorporar el reconeixement òptic de caràcters, també incorporaria un reconeixement 
d’estructures i de maquetació: 
 

 
 
 
A partir del contingut resultant de l’escanneig, i mitjançant diverses regles heurístiques, 
es crearia un format de producció etiquetat en XML que caldria revisar manualment per 
corregir i completar: 
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i finalment, a partir del format de producció revisat es crearien els formats de difusió, de 
forma similar a com es fa en el procés dels documents digitals en origen [Gravenhorst 
2005]. 
 
Una puntualització a fer és que els processos ja establerts de reconeixement òptic de 
caràcters milloren molt la possibilitat d’extreure el contingut dels documents i per tant 
l’accessibilitat dels documents resultants però tenen un alt cost i per alguns editors, no 
prou qualitat. Bryna Coonin cita per exemple que JSTOR, distribuïdor de revistes 
digitals, ha escollit voluntàriament de difondre les revistes en format PDF imatge (tot i 
que les té escannejades en text i permet cerques a text complet des del seu portal) per 
raons d’imatge de l’empresa “The appearance of “typographical” errors could 
undermine the perception of quality that the journals have worked long and hard to 
establish”, tot i que aconsegueixen amb un cost assumible un nivell de fiabilitat del 
99.95% [Coonin 2002].6 
 

4.2 Edició digital de revistes científiques 
 
Les revistes científiques compleixen una funció molt important dins el conjunt de la 
comunicació científica, doncs actuen com a: 

• un mecanisme de control i certificació de qualitat dels resultats de la recerca 
• un canal de difusió ràpid 
• un mecanisme de reconeixement per a l’autor 
• una eina de protecció dels drets d’autor 
• arxiu del coneixement [CSIC-CINDOC 2004] 

 
Com es veu, en aquest model, els interessos del lector estan poc representats. La 
publicació científica és un instrument per als investigadors, per als seus autors, a 
diferència d’altres tipus de document, al servei del lector [literatura, documentació 
tècnica, etc.]. Els  formats i la presentació vindran regits doncs pels interessos dels 
autors [Woodward i altres 1997]. 
 
Internet, com a nou mitjà de difusió, trastoca el món de l’edició i imposa la seva 
influència a la comunicació científica [Rao 2001]. Per una banda redueix costos i temps 
de publicació i n’augmenta l’adaptabilitat i la disponibilitat, però per altra qüestiona tot 
el procés de comunicació científica i els rols dels diferents actors: la posició dels autors 
es reforça, augmenta la competència entre editors, redefineix la funció de les 
biblioteques… A més, l’entorn digital possibilita noves funcionalitats com cites 
vinculades, serveis de compra d’articles únics, serveis d’alerta, pre-impressions, etc. 
[CINDOC-CSIC 2004]. Fjordback, Andersen i Hjorland per exemple, fan una proposta 
de reelaboració del model clàssic UNISIST de comunicació científica en aquest nou 
entorn per incorporar-hi els canvis [Fjordback, Andersen i Hjorland 2003]: 

                                                 
6 Actualment l’empresa segueix tenint la mateixa política [vegeu 
http://www.jstor.org/about/images.html], i simplement ofereix versions TIFF per facilitar visionats 
amplificats o retocats per a persones amb deficiències de visió, o per possibilitar que sigui el mateix lector 
qui faci el reconeixement òptic de caràcters [http://www.jstor.org/about/accessibility.html]. 
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4.3 Edició digital experimental 
 
El desig de conèixer les possibilitats dels nous canals ha propiciat que la recerca de 
noves funcionalitats, presentacions i interfícies per als documents digitals sigui una àrea 
activa de recerca. En aquest apartat citaré algunes de les línies experimentals i alguns 
articles per exemplificar-les. 
 
Diversos autors treballen en facilitar en l’entorn digital el que ja ens permetia el paper: 
prendre notes, comparar documents, escriure mentre es llegeix… Vegeu per exemple els 
articles de [Brush, Bernheim 2002] i de [Qayyum, Bilykh 2005]. 
 
Altres comparen la usabilitat de l’entorn paper i digital i busquen quina és la millor 
presentació per augmentar la llegibilitat. En podeu veure un recull exhaustiu al tercer 
capítol del llibre d’Andrew Dillon [Dillon 2004]. 
 
Una altra línia és l’estudi de diferents interfícies de visualització i navegació dels 
documents i dels conjunts de documents. Vegeu per exemple [Hornbaek, Frokjaer 
2003][Hornbaek, Frokjaer 2001][Nekrasovski i altres, 2006], [Liew, Foo, Chennupati 
2002] [Liew, Foo, Chennupati 2001] [Liew, Foo, Chennupati 2000]. Com a variant, hi 
ha diversos estudis sobre una nova manera de presentar els textos en petits dispositius, 
de forma ràpida i fragmentada, el RSVP7. Vegeu per exemple [Back i altres 2002]. 
 
Una línia de recerca és, com ja s’ha dit, el reconeixement automàtic i processament de 
l’estructura [Gravenhorst 2005] o d’altres elements, com per exemple les cites [Blustein 
2001]. 
 
A nivell més tècnic diverses recerques s’han centrat en estudiar la marcació i conversió 
de les informacions en l’entorn digital. Conegut en l’àmbit de biblioteconomia, en 
aquesta línia hi incorporaríem els estudis realitzats en el projecte SciELO [Laerte Packer 
i altres, 2001]. En l’àmbit de l’accessibilitat caldria citar els treballs del grup INOVA8 a 
França sobre el nou format DAISY9 i la seva conversió automàtica a PDF, HTML, 
Braille, etc. [Desbuquois 2006][Marie 2006], o d’altres recerques sobre nous dispositius 
de lectura a partir d’XML estructurat [Paepen, Engelen 2002]. Una iniciativa important 
en aquest camp és la Xarxa Europea per a l’Accessibilitat de la Informació EUAIN  
http://www.euain.org/ explicada a [Crombie 2006]. En l’àmbit editorial i amb el suport 
d’Adobe el Document Engineering Laboratory a Anglaterra està estudiant noves formes 
d’incorporar informació estructural als PDFs. [Bagley, Brailsford i Hardy, 2003]. Una 
àrea de recerca en aquest àmbit és la codificació estructural de fòrmules matemàtiques 
[Edwards, McCartney, Fogarolo 2006] [Kanahori 2006]. 
 

4.4 Recapitulació 
 
En aquest apartat hem vist el nou paradigma editorial multicanal. El flux editorial s’ha 
redefinit i apareix la necessitat de crear formats-contingut estructurats transformables 

                                                 
7 Rapid Serial Visual Presentation 
8 Interfaces Non Visuelles et Accessibilité 
9 Digital Accessible Information SYstem 
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als formats de presentació adients per a cada canal. Hem citat que XML s’ha convertit 
en l’estàndard de facto per realitzar aquesta funció. 
 
En el cas de les revistes científiques hem vist que en el seu model de publicació els 
autors tenen un pes molt important, que s’ha vist reforçat amb l’aparició d’Internet. 
També com en aquesta àrea l’edició digital és un model ja consolidat. 
 
Finalment en l’apartat de recerca s’han citat, entre d’altres, diversos grups i xarxes que 
treballen en l’edició digital accessible. 
 

5 Els formats digitals 
 
Per contribuir a millorar els aspectes tècnics de l’edició digital cal conèixer els formats 
d’arxiu digital. Per això a continuació es descriuen breument els més estesos. 
 

5.1 PDF 
 
PDF10 és el format de fitxer nadiu de la família de productes Adobe Acrobat. PDF es 
basa en un llenguatge de descripció de pàgines hereu de Postscript per descriure text i 
gràfics d’una forma independent de la plataforma i la resolució. PDF defineix un format 
més estructurat que Postscript per facilitar-ne un visionat interactiu i inclou altres 
elements com ara anotacions, vincles o formularis –fins i tot javascript en les darreres 
versions– pensats exclusivament per a l’entorn digital [Adobe 2004]. 
 
Durant els anys 80-90 van conviure amb PDF altres formats de descripció visual de 
documents: Common Ground de la casa Hummingbird Communications ; Software 
Envoy de la casa Novell; Tumbleweed; Farallon Replica, CatchWorld’s RealPage, però 
actualment han desaparegut menjats o expulsats per el predomini d’Adobe PDF 
[Wusteman 1998][Brun 1998]. La fidelitat de reproducció [Dechilly 2004][Wusteman 
1998] i la difusió gratuïta del seu programa lector i de la seva especificació n’han fet un 
format predominant en l’edició de documents digital i especialment en l’àrea de les 
revistes científiques. 
 
PDF és doncs un format inicialment pensat per a la difusió [el seu disseny és el d’un 
format de sortida, no d’edició], més concretament per a la impressió de documents 
digitals11. Diversos autors citen aquest objectiu en parlar del PDF per a revistes digitals 
“… en una situación ideal, las revistas deberían contar con estos dos formatos: HTML 
para lectura sobre pantalla y PDF para imprimir el artículo” [CINDOC-CSIC 2004] o 
“PDFs were developed primarily to answer the need for better printing results, and 
PDF has become a common output format for electronic journals” [Coonin 2002]. 
Altres autors citen que els articles digitals han de donar suport al mitjà web i al mitjà 
imprès sense fer especial esment al format PDF [Rho, Gedeon 2000]. 
 

                                                 
10 Portable Document Format 
11 Com a anècdota citar que Rowland en una recerca de l’any 1997 per al projecte Elvyn cita l’orientació 
vertical del visionat del PDF com a factor que potencialment pot reduir l’acceptabilitat de les revistes 
digitals [Rowland 1997]. 
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Tot i ser un format propietari, la casa Adobe ha obert la seva especificació i permet la 
creació d’eines que l’usin [Adobe 2004]. A banda de múltiples programaris lliures de 
creació de PDFs, la pròpia casa Adobe ofereix un programari que funciona de forma 
autònoma o que s’integra a la majoria de processadors de textos. En el programari 
d’autoedició professional QuarkXPress d’Adobe, un dels més comuns en l’àmbit 
editorial, la creació del format PDF ja està integrada. En tots els casos es possibilita el 
retoc posterior dels documents creats, reordenant i numerant les pàgines, incorporant 
nous fitxers i es compta també amb facilitats per crear marcadors i miniatures. 
 
Per a consultar-lo es poden utilitzar programaris complets, usualment comercials, que 
permetin fer petits canvis als documents, afegir-hi notes i comentaris; o –l’opció més 
habitual– la versió retallada del programari de la pròpia casa Adobe, Adobe Reader, de 
distribució gratuïta i que permet accions de lectura, zoom, cerca, extracció de contingut 
i còpia. En les darreres versions Adobe Reader incorpora un sintetitzador de veu en 
anglès. 
 
El format porta incorporada la gestió de drets digitals i permet configurar diferents 
nivells de protecció (es pot restringir l’obertura del document o l’extracció de contingut, 
la impressió d’alta qualitat, etc.) tot i que en ser un format obert existeixen diversos 
programes il·legals a Internet que permeten saltar-se les proteccions. Un dels autors 
consultats, per exemple, no recomana l’ús de PDF com a format per a documents 
confidencials per aquesta raó [Dechilly 2004]. En tot cas es recomana l’ús de la 
signatura digital com a garantia d’autenticitat. 
 
Per als editors PDF és un format molt desitjat: els fitxers no són fàcilment alterables, 
l’aparença es manté, i els drets d’autor es protegeixen. És fàcil d’imprimir per l’usuari i 
també per impremtes professionals (actualment està incorporat fins i tot a maquinari 
CTP12 per crear planxes de impressió sense necessitat de fotolits). A nivell professional 
PDF s’ha convertit en l’estàndard de la impremta [Dechilly 2004]. Una anàlisi de les 
seves possibilitats i dificultats tècniques per a la publicació de llibres digitals es pot 
consultar a [Lee, Guttenberg i McCrary 2002]. 
 
La casa Adobe ha pres dues accions darrerament per acabar de consolidar la posició del 
format PDF: 

• la creació de la variant del format PDF-A, estàndard reconegut per la ISO, i amb 
una forta acceptació per a la preservació de documents digitals. 

• la creació de les variants del format PDF 1.5 i PDF 1.6, accessibles, que 
incorporen estructura en la descripció del document. Se’n pot veure una defensa 
a [Clark 2005a]i a [Gross 2006], però també hi ha veus esceptíques13; diversos 
autors citen la dificultat de PDFs accessibles. Cal tenir en compte que fins 
aquesta versió el format PDF seria inaccessible segons la definició 
d’accessibilitat donada per Raman [Raman 1998] [Slatin i Rush 2003], i que fins 
i tot en aquesta versió l’accés a l’estructura per sintetitzadors de veu no és 

                                                 
12 Computer to Print 
13 “EUAIN Portal News : [http://www.euain.org/modules/news/index.php?storytopic=5] 
Non-accessible PDFs on websites: Breaching The DDA - RNIB Adobe accessible 
PDFs” Posted by Sabine on 2006/1/19 12:19:28 (490 reads) 
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multiplataforma doncs només es permet a través de la tecnologia MSAA14 de 
Microsoft. 

 
PDF es pot obtenir de transformacions a partir d’un document XML i hi ha un seguit 
d’eines de codi obert que ho faciliten. 

5.2 HTML 
 
HTML 15 és un DTD16 de SGML17, o en la seva versió més actual, XHTML18, un DTD 
d’XML. HTML consisteix en un conjunt d’etiquetes estructurals que permeten crear 
documents hipertextuals amb imatges, so, vídeos, hipervincles i també altres elements 
interactius. Això el fa un format versàtil per a la interactivitat al web però pateix d’una 
estructura limitada per a la marcació de documents [CINDOC-CSIC 2004], ja que, per 
exemple, no compta amb etiquetes per marcar fòrmules matemàtiques. Aquestes 
limitacions podrien desaparèixer en noves versions de XHTML, que pel seu caràcter 
extensible podrà incorporar altres llenguatges de marcat, tot i que sembla que aquest 
camí no acaba de quallar19. 
 
Els aspectes de presentació i maquetació es realitzen amb l’ajut de les CSS20, permetent 
la selecció de diverses presentacions per un mateix document o l’alteració d’alguns 
aspectes d’aquesta per part dels usuaris. 
 
HTML és un dels formats majoritaris per a la difusió d’articles científics [Coonin 
2002][Wusteman 1998]. L’ús principal de l’HTML és com a format de difusió per a la 
visualització en pantalla [CINDOC-CSIC 2004]. Tot i que darrerament amb CSS s’estan 
produint millores en la presentació en altres canals [principalment impressores, però 
també projectors, TV…] HTML té la fama de produir mals resultats en imprimir-se 
(Coonin diu literalment “HTML documents are designed for reading on screen, not for 
printing, and they often look messy when they are printed”). L’ús complementari 
d’HTML per visualització en pantalla i lectures puntuals, amb PDF per impressió i 
lectures prolongades, com ja s’ha comentat, és un model típic en l’edició de revistes 
electròniques [CINDOC-CSIC 2004][Dechilly 2004]. Diversos autors, però, entreveuen 
un canvi en la lectura sobre pantalla, cada cop més intensa [Laerte Packer, i altres 
2001][Mobrand, Spirydakis 2002][Liu 2006][Liu 2005][Liu 2004]. 
 
HTML es pot obtenir de transformacions a partir d’un document XML, de forma molt 
directa amb fulles d’estil XSL21. 
 

5.3 TEX / LaTEX 

 

                                                 
14 Microsoft Active Accessibility 
15 HyperText Markup Language 
16 Document Type Definition 
17 Standard Generalized Markup Language 
18 eXtensible HyperText Markup Language 
19 La nova especificació de XHTML, XHTML 2.0 es troba en estat de document de treball des de l’any 
2002 [XHTML 2]. 
20 Cascading Style Sheets,fulles d’estil en cascada 
21 eXtensible Stylesheet Language 
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TEX és un sistema de composició creat per Donald Knuth que permet incorporar textos, 
gràfics i informació de maquetació en un document. LATEX és un editor de textos TEX 
escrit per Leslie Lamport l’any 1984. 
 
TEX és popular en l’àmbit acadèmic, especialment en les disciplines de les 
matemàtiques, físiques i informàtica per a escriure documents científics perquè facilita 
la notació de fòrmules. Durant molts anys ha estat un estàndard de facto en la publicació 
de documents científics en aquests àmbits, però no s’ha estès als editors. Actualment 
està essent desplaçat per MathML, que per exemple s’ha incorporat a OpenOffice 
[Valoris 2004]. 

5.4 XML 
 
XML és un metallenguatge aprovat l’any 1998 pel Consorci W3C per tal de simplificar 
l’SGML i reorientar l’evolució del web. XML permet crear diferents tipus de 
documents mitjançant etiquetes de marcatge que s’incorporen al document. El 
document font XML és un arxiu de text pla (usualment en UniCode) però pot vincular 
altres tipus d’informació multimèdia tals com gràfics, so, vídeo… XML es diferencia 
d’SGML bàsicament en dos aspectes: té una gramàtica molt més estricta que en facilita 
el seu processament informàtic i pot crear nous tipus de documents de forma implícita, 
sense una definició de tipus de document explícita [Ribera 2006]. 
 
XML és clarament un format de contingut (segons la definició de Dechilly) ja que està 
orientat a l’estructura (que es descriu mitjançant etiquetes) i no a la presentació. XML i 
el conjunt de tecnologies que s’hi associen permeten processos de conversió de les 
informacions contingudes a diversos formats de documents. Amb XML es poden fer 
cadenes de difusió multicanal o multisuport [Dechilly 2004][Kerscher, Sutton 2004] ja 
que aprofita els avantatges de la convergència digital. Per a l’edició digital XML té 
molts avantatges ja que és un format no propietari, multiplataforma i facilita l’arxiu de 
documents [CINDOC-CSIC 2004]. 
 
XML ha esdevingut l’estàndard de facto de la indústria editorial. [CINDOC-CSIC 2004] 
diu literalment “XML es el lenguaje universalmente recomendado para la producción 
de documentos electrónicos, y por tanto de revistas electrónicas”. 
 
XML, a més, compta amb una gran acceptació: se n’han desenvolupat múltiples DTDs 
(XHTML, SMIL, SVG, RSS entre d’altres), està incorporat a la majoria de processadors 
de text com a format d’importació/exportació (Write d’OpenOffice des de fa temps; i 
Microsoft Word a partir d’Office 12 per exemple), i el Consorci W3C està promovent 
iniciatives per facilitar les transformacions d’XML a HTML, PDF i SVG [Dechilly 
2004]. 
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XML permet esquemes editorials com, per exemple, aquest: 

 
[Guillon i altres 2004] 
 
Ara bé, per aconseguir transformacions de qualitat a partir d’un llenguatge de marques 
cal un marcatge estructural molt detallat que suposa una alta inversió i requereix un alt 
grau d’expertesa [Guillon 2004] i que sovint només és assumible per grans empreses 
editorials [CINDOC-CSIC 2004]; Abel Laerte Packer, en la seva descripció de la 
metodologia SciELO (basada en SGML) cita 84 minuts de marcatge manual per article, 
rebaixats a 47 minuts amb marcatge automàtic [Laerte Packer i altres 2001]. 
 
Dotar d’estructura a un document XML és especialment difícil quan el què es vol 
codificar són notacions complexes com per exemple matemàtiques i ciència [Paciello 
2000][Raman 1998] o en general qualsevol informació tradicionalment formatejada 
espacialment tal com taules i fòrmules [Raman 1998]. Wusteman [Wusteman 1998] per 
la seva part, abans del predomini d’XML, prediu ja la importància de l’estructuració de 
la notació matemàtica i química en els formats dels articles, i la pervivència de TEX 
mentre XML no permeti incorporar-la. 
 

5.4.1 DTBook/DAISY 
 
DTBook22 és un DTD d’XML pensat per a la sincronització de text, àudio i imatges en 
llibres digitals per a la comunitat d’usuaris “print-disabled” dins el sistema DAISY. 
Sovint ambdues denominacions es confonen i es parla també de formats DAISY. 
 
DAISY s’ha estandarditzat segons la norma americana, NISO Z38.86-2002, i és 
reconegut mundialment. Compta amb el suport de les principals organitzacions 
d’invidents, de grans biblioteques de serveis especials i de molts països. [Kerscher, 

                                                 
22 Digital Talking Book 
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Sutton 2004]. Manca però obtenir el suport d’editors. Una descripció de les seves 
possibilitats per a l’edició es pot consultar a [Wallin 2005]. 
 
El principal avantatge de DTBook és el seu caràcter multimèdia i la incorporació de 
funcions de navegació a través de l’àudio fins ara inexistents en els llibres àudio. 
[Kerscher, Sutton 2004]. Un altre avantatge és que es pot estendre amb DTDs externs 
com per exemple MathML per fòrmules matemàtiques, DTDs específics per poesia o 
drames, etc. 
 
El format DTBook està ideat com a format-contingut per a crear-ne subproductes en 
formats de difusió en la línia del disseny universal. Els seus promotors volen incentivar-
lo com a format estàndard de contingut per a les editorials. [Kerscher, Sutton 2004], i ja 
hi ha algunes experiències de publicació en aquest format [Guillon i altres 2004]. De 
totes maneres alguns autors qüestionen la viabilitat d’un format vàlid per a tothom i 
parlen de la gran necessitat d’adaptacions per a cada grup de discapacitats. [Weimann, 
Langer, Weber 2004][Petrie 2005]. 
 
Més creativament algun autor fins i tot n’ha vist possibilitats per a usar-lo com a format 
base per als PodCasts. La possibilitat d’introduir marcadors, d’incloure contingut 
opcional, d’integrar múltiples arxius d’àudio i de vincular-lo des d’un servei RSS23 són 
aspectes positius per aquest ús [Corominas 2005]. Cal tenir en compte que el PodCast, 
està esdevenint un canal nou de difusió per a revistes científiques com ho demostren els 
PodCasts setmanals de Nature [www.nature.com/nature/podcast/index.html] o The 
Scientist [www.the-scientist.com/podcasts/theweek/]. 
 

5.4.2 SMIL 
 
SMIL24 és un DTD del Consorci W3C que permet sincronitzar so, imatges i text i és 
provadament accessible [Kerscher, Sutton 2004]. És, per exemple, el DTD utilitzat a 
DAISY per lligar les diferents parts del document. 
 

5.5 Recapitulació 
 
Hem vist la preponderància de PDF i HTML com a formats de difusió i d’XML com a 
format-contingut. 
 
També hem fet incís en què per a un ús efectiu d’XML com a format-contingut cal un 
marcatge molt detallat, especialment quan es vol transmetre informació estructurada o 
amb un alt component espacial. I com això afecta a algunes àrees de la comunicació 
científica. 
 
Finalment hem mencionat el format DTBook i la seva importància com a estàndard 
emergent per a llibres digitals accessibles. 
 

                                                 
23 Really Simple Syndication 
24 Synchronized Multimedia Integration Language 
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6 Conclusions 
 
El paisatge polièdric de l’edició digital accessible s’ha esbossat en aquesta anàlisi de la 
literatura i podem aproximar-nos a la resposta de les preguntes plantejades inicialment. 
 

• Com llegim les persones amb visió en l’entorn digital? 
Encara no se sap del tot, però bàsicament buscant les mateixes funcionalitats que 
en el paper. Una de les més importants és la navegació. 

• Com llegeixen les persones cegues en l’entorn digital? 
Amb tecnologies d’assistència, bàsicament lectors de pantalla que els ofereixen 
una versió auditiva del text. 

• Quines són les darreres tendències en l’edició digital? 
Es parla d’una edició centrada en XML i multicanal. 

• Com ha alterat l’edició digital la producció d’articles científics? 
Aquest aspecte s’ha tractat molt parcialment i només s’ha abordat la 
consolidació del model digital en el camp i el predomini dels formats HTML i 
PDF. 

• Quin és el millor procés de producció per a un article digital accessible? 
Idealment una edició multicanal amb un format de contingut codificat amb una 
estructura semàntica molt rica, incorporada a l’edició de masses. 
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Scholarly Electronic Publishing Bibliography 

 
Bases de dades 

COMPENDEX 
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CSIC-ICYT 
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Eric 
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INSPEC 
ISI Web of Knowledge. SCI i SSCI 
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