
Un text amb la classe "normal". En principi estarà aliniat sense justificació

i per tant cada línia tindrà una llargada diferent. Cal adonar-se que hem

posat la pàgina centrada i amb una amplada fixa que farà la pàgina

independent del navegador i resolució de la pantalla.

En canvi el proper paràgraf és una cita:

“Es genial  treballar amb ordinadors.  No discuteixen,  ho recorden  tot i  no es
beuen la teva cervesa.”

Paul Leary

Aquesta l'he trobat molt bona:

"Estimat café: teníem un tracte. Jo et posava dins del meu cos, i tu em donaves
super-poders. Què carai ha passat?"

Cory Doctorow (trobat al Twitter)

Les cites les he trobat aquí: http://xavi.ivars.me/cites/, son simpàtiques

però un pèl curtetes per aquest exercici.

Anem per coses més clàssiques i profundes: Hesíode. En aquesta cita de

la Teogonía podem apreciar que les línies estan justificades (totes les

línies ocupen igual, al contrari del paràgraf normal que té alineació:

Comencem cantant a les  Muses  Heliconíades,  que posseeixen  la immensa i
sagrada muntanya de l’Helicó. Hi ballen amb passes delicades al voltant d’una deu
farcida de violes, i de l’altar del poderós Cronió. I un cop han refrescat els tendres
cossos al corrent del Permès, o a la font del Cavall,  o al divinal Olmeu, al cim de
l’Helicó es lliuren a unes danses magnífiques i delitoses,  i hi piquen de peus amb
molta empenta.

[...]Al  qui  honoren  les filles del  poderós Zeus,  i  el  miren  al  néixer,  dels reis
vàstags de Zeus, a aquest li vessen una dolça gota de mel i de la seva boca fueixen
meravelloses paraules.  Tots fixen  en  ell  la seva mirada quan  interpreta les lleis
divines  amb rectes  sentències  i  ell  amb fermes  paraules  en  un  moment  resol
sabiament un pleit per gran que sigui. Doncs aquí radica el què els reis siguin savis
[...].

Salut,  filles  de  Zeus!  Atorgueu-me  l'encanteri  del  vostre  cant.  Celebreu  la
nissaga sagrada dels sempiterns Immortals, els que naixeren de Gea i de l'estrellat
Urà [...]

Hesíode (Teogonia)


