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àrea verbatim
   **bloc**
```

 àrea verbatim
   **bloc**
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OPCIONS
--targets Llista tipus d'arx.  de sortida 

disponibles

-t, --target=TIPUS adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, 
html, lout, man, mgp, moin, pm6, 
pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml

-i, --infile=ARXIU Arx. font (“-” per STDIN)

-o, --outfile=ARXIU Arx. sortida (“-” per STDOUT)

--encoding=COD COD: utf-8, iso-8859-1, etc

--toc Afegeix Taula Continguts (TOC)

--toc-level=N Fixa a N el nivell màxim de TOC

--toc-only Mostra TOC; rès més

-n, --enum-title Numera tots els títols

--style=ARXIU Arx.HTML CSS o mòdul LaTeX 

--css-sugar Insert DIV tags for CSS

--css-inside Insereix CSS a l'arx de sortida

-H, --no-headers Ni encapçalaments, ni títols ni peus 
de pàgina.

-C, --config-file=F Llegeix ajusts des d'un arxiu extern F

--dump-config Mostra ajusts de l'arxiu font

-V, --version Mostra la versió del programa

--no-OPCIO Desactiva aquesta opció

MACROS
%%Date
%%Mtime

Conversió data / modificació de l'hora
Per defecte: %Y%m%d
%Y (any) %m (mes) %d (dia)
%H (hora) %M (min) %S (seg) %c (tot)
%A %a (dia.setman.) %B %b (nom mes)
%%date(%Y-%m-%d %H:%M)

%%Infile
%%Outfile

Path dels arx. font/sortida 
Per defecte: %f
%f (arx) %e (ext) %d (dir) %p (path)
%F (arx w/o ext)  %D (dir superior)
%%outfile(%D :: %F :: %e)

%%TOC Ubicació TOC definida per l'usuari 
%%toc

AJUSTS
%!Target Com amb  --target

%!target: html

%!Encoding Com amb  --encoding
%!encoding: iso-8859-1

%!Style Com amb --style
%!style: abc.css

%!Options Opcions predefinides per línia d'ordres
%!options: -n --toc

%!PreProc  cercar & reemplaçar  a l'arx. font
%!preproc: JJS "John J Smith" 

%!PostProc  cercar & reemplaçar a l'arx.  de sortida
%!postproc(html): @@ <BR>

%!IncludeConf Com  amb --config-file
%!includeconf: myconfig.t2t

INCLUSIONS
%!Include: F Inclou l'arx. F com a arx. txt2tags

%!Include: ``F`` Inclou l'arx. F com a bloc verbatim

%!Include: ''F'' Inclou l'arx. F com a text etiquetat

%!csv: F Inclou l'arx cvs F com a una taula

ALTRES
Encapçalament
Ajusts
Body

Les 3 primeres línies
Comentaris després de l'Encapçalam.
Des de la 1ra línia de texte fins al final 

RC config file ~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)

Anchor =títol=[anchor]  ...  [enllaç #anchor]

EXEMPLE D'ARXIU FONT
El Senyor dels Anells
J. R. R. Tolkien
Darrera modificació: %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css

Caminaren, lluitaren, venceren. **Visca!**

http://txt2tags.sf.net/

