
CRITERIS D’EDICIÓ DE «LLENGUA & LITERATURA»

1) Citacions bibliogràfiques
2) Especificació temàtica sobre les citacions bibliogràfiques
3) Citacions textuals
4) Dedicatòries i referències a premis
5) Aspectes diversos
6) Ressenyes

1) Citacions bibliogràfiques

S’accepten dos tipus de citacions bibliogràfiques:

a) Les referències van entre parèntesis i integrades en el text al llarg del
treball, i al final s’especifica de manera sistemàtica la bibliografia.

La citació

Escrivim el cognom de l’autor en versaleta seguit de coma.
Després, l’any de la publicació seguit de dos punts.
I finalment, la pàgina (amb guió si són més d’una).

(GULSOY, 1961: 214)

La bibliografia

El nom de l’autor amb lletra rodona i el cognom en versaleta.
L’any d’edició entre parèntesis i seguit de dos punts.
El títol en cursiva, tant si és un llibre com un article.
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Quan forma part d’un llibre, després de la coma escrivim «dins»,
especifiquem el nom de l’autor (si no és el mateix que el de l’article),
també amb el cognom en versaleta, i, després de dos punts, el títol.

Seguit de coma, la ciutat d’edició, l’editorial i la pàgina o pàgines
quan és un article (precedides de l’abreviatura p. o ps.).

Si s’hi inclou la referència de la col.lecció, la copiem al final entre
cometes baixes (separades de la informació anterior per un punt i
coma) i amb el número de la col.lecció després de l’abreviatura núm.

Màrius TORRES (1986): L’Home i el poeta, Barcelona, Edicions del Mall, p. 49.
Joan BASTARDAS (1995): Quan el llatí esdevingué català?, dins La llengua ca-

talana mil anys enrere, Barcelona, Curial, ps. 73-105.
Vicent PELLICER OLLÉS (2000): A peu pel massís del Port, Valls, Edicions Cos-

setània; «Col.lecció Azimut», núm. 15.

Els títols de revistes, diaris i publicacions periòdiques van entre
cometes baixes i la data o el mes (i, quan s’especifica, el lloc) entre pa-
rèntesis darrere del número:

Carles SOLDEVILA (1925): Dogma i ironia, «Revista de Catalunya», núm. 15
(setembre), ps. 225-231.

b) Les referències van en nota a peu de pàgina, que inclou tota la
informació, i no es dóna bibliografia al final.

En aquest cas, la primera citació d’una obra aplega totes les dades
i en la resta de citacions només cal especificar el nom de l’autor, op. cit.
i la pàgina.

El nom de l’autor amb lletra rodona i el cognom en versaleta, se-
guits de coma.

El títol en cursiva, tant si és un llibre com un article.
Quan forma part d’un llibre, després de la coma escrivim «dins»,

especifiquem el nom de l’autor (si no és el mateix que el de l’article),
també amb el cognom en versaleta, i, després de coma, el títol.

Sense coma i dins de parèntesis, la ciutat d’edició, l’editorial i
l’any d’edició; si s’hi inclou la referència de la col.lecció, la copiem
darrere de l’any d’edició entre cometes baixes (separades de la infor-
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mació anterior per un punt i coma) i amb el número de la col.lecció
després de l’abreviatura núm.

Al final, fora del parèntesi, la pàgina o pàgines quan és un article
(precedides de l’abreviatura p. o ps.).

Màrius TORRES, L’Home i el poeta (Barcelona, Edicions del Mall, 1986), p. 49.
Joan BASTARDAS, Quan el llatí esdevingué català?, dins La llengua catalana

mil anys enrere (Barcelona, Curial, 1995), ps. 73-105.
Vicent PELLICER OLLÉS, A peu pel massís del Port (Valls, Edicions Cossetània,

2000; «Col.lecció Azimut», núm. 15).

Els títols de revistes, diaris i publicacions periòdiques van entre
cometes baixes i la data o el mes i l’any (i, quan s’especifica, el lloc) en-
tre parèntesis darrere del número:

Carles SOLDEVILA, Dogma i ironia, «Revista de Catalunya», núm. 15 (setem-
bre de 1925), ps. 225-231.

Quan es fa referència a una obra ja citada, no es repeteix el títol:

M. TORRES, op. cit., p. 32.

També es respecten les abreviatures emprades pels autors del tipus
ibid., passim, vid., etc.

2) Especificació temàtica sobre les citacions bibliogràfiques

a) Nom de l’autor
• El nom de l’autor va en rodona i el cognom o cognoms en ver-

saleta.
• La conjunció i que uneix els dos cognoms va en versaleta.
• Quan hi ha dos autors, els noms van units per la conjunció i en

rodona.
• En la bibliografia, darrere del cognom va l’any entre parèntesis

seguit de dos punts abans del títol de l’obra.
• En les notes, el cognom de l’autor va seguit de coma abans del

títol de l’obra.
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b) Títol
• Els títols dels llibres i dels articles van en cursiva.
• Els títols de revistes, diaris i publicacions van en rodona entre

cometes («»).

c) Ciutat i editorial (i col.lecció)
• En la bibliografia, la ciutat on s’edita i l’editorial van darrere del

títol separades per comes.
• En les notes, la ciutat on s’edita, l’editorial i l’any van entre

parèntesis separats per comes.
• La col.lecció va entre cometes («») darrere de l’editorial i sepa-

rada d’aquesta per punt i coma. El número del llibre dins la col.lecció
es copia darrere l’abreviatura núm.

d) Revistes i publicacions periòdiques (número, data, etc.)
• El número de les revistes s’especifica en xifres aràbigues darre-

re del títol, llevat de les publicacions que presenten una numeració en
xifres romanes.

«Revista de Catalunya», núm. 15
«Estudis Romànics», núm. XXII

• El mes i l’any d’una revista van entre parèntesis darrere del nú-
mero d’aquesta.

núm. 15 (setembre de 1993), ps. 17-19.

• En una data, el dia i l’any van en xifres aràbigues i el mes, en xi-
fres romanes i en majúscula.

«La Publicitat» (7-VII-1929), p. 5.

e) Obres en diversos volums
• El número d’un volum s’especifica darrere del títol en xifres

romanes en majúscula.

Diccionari català-valencià-balear, VI
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f) Pàgina
• La pàgina va al final d’una citació, darrere l’abreviatura p. o ps.

i en rodona.

3) Citacions textuals

• Van en rodona entre cometes baixes (« »), tant si són en català
com en una altra llengua.

• Les cometes s’obren i es tanquen només al començament i al fi-
nal de la citació (no a cada paràgraf quan la citació en té diversos).

• Quan les citacions textuals són llargues, van entrades i amb lle-
tra menuda (només les citacions breus poden anar inserides en el text).

• Les cometes dins les citacions (d’una altra citació o d’un títol de
publicació periòdica) són altes (“).

4) Dedicatòries i referències a premis

• Apareixen en nota en la primera pàgina (el títol remet a la nota
per mitjà d’un asterisc (*)).

5) Aspectes diversos

• El nom de l’autor del treball va al davant i al final (també en
versaleta).

• A sota és detalla, a més, l’adscripció acadèmica o institucional
de l’autor (Universitat d’Alacant, per ex.), llevat de les ressenyes.

6) Ressenyes

• L’encapçalament segueix l’ordre següent:
a) Cognom de l’autor en versaleta seguit de coma i després el

nom de l’autor en rodona seguit de dos punts.
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b) Títol de l’obra en cursiva, seguit de coma.
c) Ciutat, editorial i any (separats per comes).
d) La col.lecció, entre cometes, va darrere l’any i, juntament

amb el número, entre parèntesis.

GULSOY, Joseph: Estudis de gramàtica històrica catalana, València / Barcelo-
na, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1993 («Biblioteca Sanchis Guarner», núm. 26).

• No posem el nombre de pàgines del llibre.
• El nom de la persona que ha fet la ressenya va al final.
• Les ressenyes col.lectives corresponen a volums miscel.lànics o

fan referència a diversos treballs. Quan són de diverses obres, s’hi
posa un títol i la llista de llibres ressenyats va al començament.

• Les ressenyes individuals no porten títol, llevat del de l’obra.
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