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NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Els treballs tramesos al BUTLLETÍ perquè hi siguin publicats s’han d’enviar
per duplicat, mecanografiats a doble espai per una sola cara. La SCEH pot ac-
ceptar l’original o no o bé suggerir que s’hi introdueixin esmenes; en qualsevol
cas, la resposta es donarà abans de dosmesos.Un cop acceptat el treball, l’autor
o l’autora ha de trametre’n una còpia en un fitxer del tractament de textos
Word o del CorelWordperfect gravat en un disquet d’ordinador de doble den-
sitat (DD) de 3,5 polzades.

En un primer full s’han d’indicar el títol del treball, el nom de l’autor o
l’autora i les altres dades que s’hi vulguin consignar («professor de...», «mem-
bre de...», «llicenciat en...»), a més de l’adreça i el telèfon. El títol del treball, el
nom de l’autor o l’autora i una referència curta han d’encapçalar la primera
pàgina del text. Les pàgines de les còpies en paper han d’anar numerades.

Dins del text general del treball, el subratllat no s’ha d’utilitzar per a res; la
cursiva s’ha de fer servir per a paraules d’altres llengües (incloent-hi el llatí) i
per a paraules o frases que es vulguin remarcar. Tampoc no s’hi han d’utilitzar
la partició demots ni les instruccions sobre ratlles «vídues» o «òrfenes».

Les citacions textuals s’han de reduir almínim. Si van després de dos punts
i el fragment acaba en punt, és preferible d’escriure-les en un paràgraf a part i
entrades (sagnades) respecte al text general. Les citacions textuals dins el text
general han d’anar entre cometes baixes i en lletra rodona (sigui quina sigui la
llengua de la citació); les citacions compostes a part han d’anar en lletra ro-
dona petita i no s’han d’emmarcar entre cometes.

La bibliografia s’ha de consignar al final del treball, ordenada alfabètica-
ment pel cognom del primer autor (és indispensable que hi hagi sempre un
autor, un curador, un director, etc., a fi de poder referir-s’hi dins el text com
s’indicamés avall).

Les referències bibliogràfiques dels llibres s’han de fer de lamanera següent:
cognom o cognoms de l’autor en versaletes, separat amb una coma del nom en
minúscula (amb la inicial enmajúscula) onomésde la inicial—si hi hamésd’un
autor, cal separar-los amb un punt i coma—, l’any d’edició entre parèntesis (si
més d’una obra coincideix en l’autor i l’any, cal ordenar-les alfabèticament pel tí-
tol i afegir a l’any una lletra minúscula en cursiva («1990a», «1990b», etc.), i tot
això seguit de punt.Títol en cursiva, seguit de punt.Lloc d’edició, separat per dos
punts del nom de l’editor, i tota la referència ha d’acabar en punt. Exemple:
SALES,Núria (1991).Mules, ramblers i fires.Reus: Edicions del Centre deCultura.

Les referències bibliogràfiques d’articles de revista han de portar els cog-
noms i el nom com els llibres i l’any d’edició també entre parèntesis i seguit de
punt; el títol de l’article s’ha d’escriure en lletra rodona i ha d’anar entre come-
tes baixes, seguit de punt. El títol de la revista, en cursiva; les xifres correspo-
nents al volum i al número, si escau, el dia i elmes de publicació, entre parènte-
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sis. Si escau, després d’una coma, es poden indicar les pàgines corresponents a
l’article, precedides de l’abreviatura p. (tant en singular com en plural). Exem-
ple: ASHTOR, Elihayu (1978). «Aspetti della espansione italiana nel Basso Me-
dioevo».Rivista Storica Italiana, vol. XC, núm. 1.

Les participacions en obres col·lectives (congressos, homenatges, llibres
amb capítols de diferents autors) han de portar l’autor i el títol de la part com
les revistes, seguits de punt. A continuació, la preposició A, seguida de dos
punts. La resta s’ha de tractar com un llibre. Exemple: PUJADES RÚBIES, Isabel.
«L’expansió demogràfica de 1857 a 1980: de la ciutat industrial a la ciutat me-
tropolitana». A: ADROHER, Anna Maria (cur.) (1989-1990).Història urbana del
Pla de Barcelona: Actes del II Congrés d’Història del Pla de Barcelona celebrat a
l’InstitutMunicipal d’Història els dies 6 i 7 de desembre de 1985.Vol. I. Barcelona:
Ajuntament, p. 193-204. Si es tracta d’obres col·lectives, però formades per vo-
lums independents que tenen autors diversos, s’han de tractar totes dues infor-
macions com si fossin llibres i s’ha de posar A entre l’una i l’altra. Exemple:
FONTANA, Josep (1988).La fi de l’Antic Règim i la industrialització: 1787-1868.A:
VILAR, Pierre (dir.).Història de Catalunya. Vol.V.Barcelona: Edicions 62.

Les notes han d’anar a peu de pàgina, numerades correlativament i sepa-
rades amb un punt i una distància d’un quadratí del text que segueix («1.»,
«2.», etc.); les crides s’han de compondre volades («1» «2», etc.) i han d’anar im-
mediatament darrere dels signes de puntuació, si n’hi ha. El text de les notes
s’ha de compondre en lletra petita, ha de ser curt i ha d’evitar digressions sobre
el tema o ampliacions d’aquest.

Es recomana de no fer les referències a les obres de la bibliografia en nota,
sinó dins el text general posant entre parèntesis el cognom de l’autor en lletra
minúscula (llevat de la inicial), una coma, l’any de l’edició, una altra coma i la
pàgina o les pàgines corresponents precedides de l’abreviatura p. Exemple:
(Bensch, 1989, p. 324-325).

En el cas que la bibliografia s’esmenti a les notes—i, doncs, no hi hagi una
llista bibliogràfica a la fi de l’article—, la primera vegada s’ha d’escriure la re-
ferència bibliogràfica completa com hem explicat més amunt, però amb dues
diferències: sense invertir els cognoms i el nom, i amb tota la informació sepa-
rada per comes. Exemple: Stephen BENSCH (1989), «La primera crisis bancaria
de Barcelona»,Anuario de EstudiosMedievales, núm. 19, p. 324-325.

En cas que es faci més d’una menció de la mateixa obra, es pot posar no-
més el cognom en versaleta (amb la inicial en majúscula), l’any entre parènte-
sis, una coma i les pàgines. Exemple de primera menció: Núria SALES (1991),
Mules, ramblers i fires, Reus, Edicions del Centre de Lectura, p. 25-32. Exemple
de les altresmencions: SALES (1991), p. 25-32.

Preguem que els treballs tramesos s’ajustin a aquestes normes, ja que així
podrem estalviarmolta feina de composició.
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