
INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS1

1. Enviament dels treballs
2. Citacions bibliogràfiques
3. Citacions textuals
4. Dedicatòries i referències a premis
5. Encapçalament de treballs i ressenyes 
6. Abreviatures i símbols

1. Enviament dels treballs

Els treballs es poden enviar per correu electrònic, com a fitxers ad-
junts, a l’adreça (arnau.vives.pi@gmail.com). El tema de missatge ha 
de ser «L&L:...». També hi ha l’opció que els autors es registrin en el 
portal de l’Hemeroteca Científica Catalana (http://revistes.iec.cat/in-
dex.php/LLiL/user/register) i hi gestionin directament la tramesa 
dels seus treballs. L’enviament del treball ha d’incloure una carta de 
presentació en què l’autor sol·licita l’avaluació del seu treball per a la 
possible publicació (com un fitxer addicional o omplint la casella 
«Comentraris per l’editor» de la plataforma OJS). 
 L’enviament d’un original implica una sèrie de compromisos amb 
la revista. Els autors registrats a la plataforma OJS poden fer les decla-
racions que es descriuen més avall a la pàgina corresponent de la re-
vista, omplint les caselles pertinents de l’apartat «Llista de control de 

1. Podeu veure la versió ampliada d'aquestes instruccions per als autors a la versió electrònica 
de la revista a http://revista.iec.cat/index.php/LLiL
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la tramesa». Cal certificar que el contingut de l’article és original
—que no ha estat difós ni publicat anteriorment— i que ha estat enviat
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únicament a la revista L&L perquè sigui avaluat i, si escau, publicat. 
Cada una de les persones que figuri com a autor haurà d’haver parti- 
cipat de manera rellevant en la redacció de l’article i haurà d’assumir 
la responsabilitat dels continguts, per la qual cosa cal que estigui 
d’acord amb la versió definitiva del treball. L’autor accepta la intro- 
ducció de canvis en el contingut després de la revisió i de canvis en 
l’estil del treball, si escau, per part del Consell de Redacció de L&L.

2. Citacions bibliogràfiques

Només s’accepta el sistema autor-data. Les referències van entre pa- 
rèntesis i integrades en el text al llarg del treball, i al final s’especifica 
de manera sistemàtica la bibliografia.

2.1. La citació
Escrivim el cognom de l’autor en versaleta. Si n’hi ha dos, separats per 
la conjunció i, quan n’hi ha tres o més, s’ha de posar el primer, seguit 
de l’expressió en cursiva et al.

Després, l’any de la publicació seguit de dos punts. I finalment, la 
pàgina (amb guionet si són més d’una). Les referències bibliogràfi- 
ques dins del text s’han de correspondre amb les de la bibliografia fi- 
nal del treball.

(gulsoy 1961: 214)
(knuth 1986a) / (knuth 1986b)

2.2. La bibliografia
No s’hi ha d’incloure cap obra que no se citi al cos de l’article. Orde- 
nades per ordre alfabètic i cada entrada amb sagnat francès.

• El cognom de l’autor en versaleta.
• L’any d’edició entre parèntesis i seguit de dos punts.
• El nom i el cognom de l’autor, en rodona.
• El títol, si és d’un llibre, en cursiva, els de capítols de llibres, 

entre cometes baixes.
• Quan forma part d’un llibre, després de la coma escrivim dins, 
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especifiquem el nom i cognoms de l’autor (si no és el mateix que el de 
l’article), i, després de dos punts, el títol.

• Seguit de coma, la ciutat d’edició, dos punts, l’editorial, coma 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 en- 
tre cometes baixes (separades de la informació anterior per un punt i 
coma) i amb el número de la col·lecció en xifres aràbigues després de 
l’abreviatura núm.

Pellicer (2000): Vicent Pellicer Ollés, A peu pel massís del Port, Valls: Edi- 
cions Cossetània; «Col·lecció Azimut» núm. 15.

bastardas (1995): Joan Bastardas, «Quan el llatí esdevingué català?», dins:  
La llengua catalana  mil anys enrere, Barcelona: Curial, ps. 73-105.

• Els títols de revistes, diaris i publicacions periòdiques, en cursiva.
• El número de les revistes s’especifica en xifres aràbigues darrere 

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

mero d’aquesta.
• En una data, el dia, el mes i l’any van en xifres aràbigues.
• El número d’un volum s’especifica darrere del títol en xifres 

aràbigues.

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

• En el cas que es tracti d’un llibre, d’un capítol d’un llibre o d’un 
article d’una revista en línia, la referència s’ha de compondre afegint- 
hi: «<URL>. [Consulta: data de consulta]», al final.

• En el cas que es tracti d’un article d’una revista publicat en do- 
ble suport, s’ha de compondre la referència com si fos imprès, i afegir- 
hi al final «També disponible en línia a:», seguit de la localització i la 
data de consulta.

gómez (2010): Francesc J. Gómez, «Ficció i heterodòxia en Lo somni de Ber-
nat Metge a la llum del Liber de spiritu et anima», Llengua & Literatura, 

01_Llengua_Literatura_30.indd   297 26/2/20   11:16



298 Llengua & Literatura, 30, 2020

núm. 21, p. 7-54. També disponible en línia a: <http://revistes.iec.cat/ 
index.php/LLiL/article/view/61808.001/53532> [Consulta: 9 març 2011].

3. Citacions textuals

• Van sempre en rodona i les citacions breus, les úniques que po- 
den anar inserides en el text, entre cometes baixes (« »), tant si són en 
català com en una altra llengua.

• Les cometes s’obren i es tanquen al començament i al final de la 
citació.

• Quan les citacions textuals són llargues, van entrades, sense co- 
metes i amb lletra de cos 11.

• Les cometes dins les citacions (d’una altra citació o d’un títol 
d’article) són altes (“”), si n’hi ha dins d’aquestes, són simples (‘’).

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. Encapçalament de treballs i ressenyes

5.1. Treballs
• El títol (màxim 80 caràcters) ha de ser en català i en anglès.
• El nom i els cognoms de l’autor, en versaleta, només al davant. 

A fi de facilitar la inclusió d’articles a les bases de dades, es recomana 
donar el nom i el primer cognom dels autors o els dos cognoms units 
amb un guionet, i emprar exactament la mateixa versió del nom que 
aparegui en altres articles que hagin estat indexats.

• A sota es detalla l’adscripció acadèmica o institucional de l’autor.
• A continuació, l’adreça postal completa (incloent-hi: telèfon, 

fax, i correu electrònic) de l’autor que mantindrà la correspondència 
amb L&L.

01_Llengua_Literatura_30.indd   298 26/2/20   11:16



 Instruccions per als autors 299

• Resum en català i anglès de 250 paraules com a màxim.
• Llista de paraules clau en català i anglès, 6 com a màxim.

Vegeu la plantilla per als treballs i materials originals a la pàgina de la 
revista (http://revistes.iec.cat/index.php/LliL).

5.2. Ressenyes

5.2.1. Ressenyes col·lectives
• 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 (en negreta cursiva).

• El nom de la persona que ha fet la ressenya, en versaleta, justi- 
ficat a la dreta.

• Adreça institucional de l’autor (universitat o centre, departa- 
ment o unitat, ciutat).

• La llista de llibres ressenyats va numerada i segueix l’ordre se- 
güent:

— Cognom de l’autor en versaleta i l’any d’edició entre parèn- 
tesi, seguit de dos punts i del nom i el cognom de l’autor.
— Títol de l’obra en cursiva, seguit de coma.
— Ciutat: editorial (separats per dos punts).
— La col·lecció, si escau, després de punt i coma, entre cometes 
baixes, juntament amb el número.
— No hi ha de figurar el nombre de pàgines del llibre.

J. gulsoy (1993): Joseph Gulsoy, Estudis de gramàtica  històrica catalana,  
València - Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana  
- Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993; «Biblioteca Sanchis Guar- 
ner», núm. 26.

Vegeu la plantilla per a les ressenyes col·lectives a la pàgina de la revis- 
ta (http://revistes.iec.cat/index.php/LliL)
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5.2.2. Ressenyes individuals
• Les ressenyes individuals no porten títol, llevat del de l’obra.
• L’encapçalament, en sagnat francès, segueix l’ordre següent:

— Cognom de l’autor en versaleta seguit de coma i el nom de 
l’autor en rodona seguit de dos punts.
— Títol de l’obra en cursiva, seguit de coma.
— Ciutat: editorial, any (separats per dos punts i coma).
— La col·lecció, si escau, després de punt i coma, entre cometes 
baixes, va darrere l’any, juntament amb el número.
— No hi ha de figurar el nombre de pàgines del llibre.

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.

• El nom de la persona que ha fet la ressenya, en versaleta, justi- 
ficat a la dreta.

• Adreça institucional de l’autor (universitat o centre, departa- 
ment o unitat, ciutat).

Vegeu la plantilla per a les ressenyes individuals a la pàgina de la re- 
vista (http://revistes.iec.cat/index.php/LliL).

6. Abreviatures i símbols

Només s’han d’emprar abreviatures i símbols estàndard universal- 
ment acceptats (consulteu la llista d’abreviatures de l’IEC <http://dlc. 
iec.cat/abreviaturesA.html>). Si es vol escurçar un terme emprat so- 
vint en el text, la primera vegada que aparegui el terme cal escriure 
l’abreviatura corresponent entre parèntesis.
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