MANUAL D’ESTIL DE LA REVISTA A CARN!
El manual d’estil per a publicar articles a la revista electrònica A Carn!, és un recopilatori
basat en la bona praxis de citació de referències documentals que s’estil·la entre els
nostres historiadors. Per a la citació de documents impresos, es basa en la Norma ISO
690:1987 (UNE 50-104-94), [www.bib.ub.edu], amb algunes modificacions d’adaptació a la
realitat editorial catalana, i en sintonia amb la proposta de citació d’Item1. Quant als
documents electrònics, es basa en la Norma ISO 690-2.
Els exemples els hem colorejat en blau. Les dades opcionals, en vermell.
Fons documentals
Esquema
Acrònim del centre documental (arxiu, biblioteca, cartoteca, hemeroteca, museu,
etc.) [A la primera cita apareixerà la denominació desenvolupada amb un signe =
que mostrarà l’acrònim que s’utilitzarà a partir de la següent cita], Fons (en
cursiva), Sèrie (si és el cas), Subsèrie (si és el cas), Número de la unitat [capsa,
lligall, volum] / Registre / Signatura topogràfica, Dates extremes, Ressenya de
la unitat, Número del document / pàgina del volum.
*Opcionalment, es pot afegir la referència de la consulta en línia.
Exemples
Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona [= AHDT], Governació, Capses en foli,
núm. 20, 1934-1937, «Ajuntaments de la província. Constitució», núm. 6.
Arxiu de la Corona d’Aragó [= ACA], Consell Suprem d’Aragó, Consultes, lligall
283, 1639.
Biblioteca Nacional de Madrid [= BNE], Manuscritos, reg. 2.337, f. 6.
Arxiu Històric Arxidiocesà. Tarragona [= AHA], Santa Maria de la Catedral de
Tarragona, òbits, capsa 28, núm. 52, 09-04-1809/08-08-1835, f. 6. [consultable en
línia: www.arxiu.historic.arquebisbattarragona.cat/Principal/FonsDocumental]
Arxiu Històric de Tarragona [= AHT], Fons municipal de Tarragona, Actes, 16501651, reg. 188, f. 6.
Arxiu Comarcal de l’Alt Camp [= ACAC], Fons municipal de Valls, Actes, 16431663, reg. 101, sign. 1.2.1.92.478, f. 6.
1

ESTIVILL, ASSUMPCIÓ i CRISTÓBAL URBANO. “Citacions i referències de fonts bibliogràfiques I no bibliogràfiques:
una proposta per a la revista Item”. Item, 15 (1994) 4-59 [Consultable en línia a www.raco.cat ]

Llibres
Complet
•

Esquema
Cognoms, Nom o nom de l'entitat responsable (tot en versaletes) [Cal consignar
si és coordinador –«coord.»-., o editor –«ed.» / «a c.d.»-]. Títol (en cursiva).
Número de l’edició (ordinal seguit de “ed.”) (opcional per a les reedicions).
Nombre de volums (opcional per a obres compendioses) (en ordinals romans i
versaleta). Altres responsables: traductor [tr.], transcriptor [transc.], editor [ed.],
introductor [intr.], notes (not.), etc. Lloc de publicació: Editorial/s, any
(Col·lecció) (entre parèntesi). Extensió del llibre, Any de la primera edició (cas
que no ho sigui) (entre parèntesi). Altres edicions posteriors [entre claudàtors,
lloc i data com a mínim] (opcional per a bibliografia secular).

•

Exemples
SOBREQUÉS I VIDAL, SANTIAGO; JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ. La guerra civil catalana
del segle XV. Estudis sobre la crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana. II.
Barcelona; Edicions 62, 1973 [1987] (Estudis i Documents; 20 i 21), 464 i 418 p.
CLAUSEWITZ, CARL VON. De la Guerra. Versión íntegra. Tr. Carlos Fortea. Madrid: La
Esfera de los Libros, 2005, 740 p.
HERNÀNDEZ CARDONA, F. XAVIER. Història Militar de Catalunya. Aproximació
didàctica. IV. Dibuixos de Francesc Riart. Barcelona: Rafael Dalmau, 2002-2004, 268,
294, 318, 334 p.
ELLIOTT, J.H. La revolta catalana 1598-1640. 2a. ed. Barcelona: Vicens-Vives/Crítica,
1989 (1966).
ALAVA Y BEAUMONT, DIEGO. El perfecto Capitan, instruido en la disciplina militar y
nueva ciencia de la Artilleria... Madrid: Pedro Madrigal, 1590 [Madrid: Ministeri de
Defensa, 1994].

Capítols
•

Esquema
Cognoms, Nom o nom de l'entitat responsable del capítol (en versaletes). Títol
del capítol (en rodona i entre cometes). En: Cognoms, Nom o nom de l'entitat
responsable del llibre (en versaletes i un número de mida de lletra menor). Títol
del llibre (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial, any (Col·lecció) (entre
parèntesi), pàgines que abasta (en rodona, separades per un guionet).

•

Exemples
SERRA, EVA. “Resistència de Catalunya i decadència castellana: la guerra de
Separació”. en: Història de Catalunya, IV. Barcelona: Salvat, 1978, 75-104.
FLORENSA I SOLER, NÚRIA. "Les fortificacions de Barcelona, motiu de desafiament a
Felip IV de Castella", en: El municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat,
coord. JOAN ROCA I ALBERT. Barcelona: IMHB/Proa, 1997, 41-48.
FERNÁNDEZ TRABAL, JAUME. “La guerra del Pallars (1484-1487): l’art de la guerra
en l’ocas del món medieval”. en: Muntanyes en rebel·lia. Hug Roger III i la fí de la
Catalunya comtal. Barcelona: Museu d’Historia de Catalunya, 2005, 76-97.
FUENTE, PABLO DE LA. “Una petita Roses per a una gran estratègia”, en: A la
frontera de l’imperi. Guerra i societat a Roses, 1773-1833. Girona: Ajuntament de
Roses, 2009, 23-33.
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T. “L’impacte de la Guerra del Francès a la Conca de
Barberà”, en: DD.AA. La Guerra del Francès a la Conca de Barberà (1808-1814).
Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca de Barberà / Museu Arxiu de Montblanc
i Comarca, 2010 (Monografies; XIV), 13-52.

Publicacions periòdiques (Revistes, anuaris, diaris)
Articles
•

Esquema
Cognoms, Nom o nom de l'entitat responsable del capítol (en versaletes). Títol
de l’article (en rodona i entre cometes), Títol (en cursiva), Subtítol,
Responsabilitat de la revista, Lloc d’edició, Època, Any, Identificació del
fascicle (número i, entre parèntesi, data –dia-mes-any si és diari, semestre i any, si
és semestral, i any si és anuari-) pàgines que abasta (en rodona, separades per un
guionet).

•

Exemples
ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. “¿Existió un ejército catalán en la época moderna?”.
Manuscrits, UAB, 15 (1997) 115-120”.
FLORENSA I SOLER, NÚRIA. “La ciudad de Barcelona en la guerra contra Felipe IV: el
Consell de Cent, más que un gobierno municipal”. Espacio, Tiempo y Forma, 12
(1999) 181-198.

GUAL I VILÀ, VALENTÍ. “Les misèries de la guerra. Pira, 1635-1670”. Aplec de treballs,
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, 18 (2000) 27-56.
DILOLI I FONS, JORDI. “Cartago versus Roma. El curs inferior de l’Ebre durant la
segona Guerra Púnica”. Miscel·lània CERE, Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre,
16 (2003) 213-231.
FERRER I MALLOL, MARIA TERESA. “Les Corts de Catalunya i la creació de la
Diputació del General o Generalitat en el marc de la guerra contra Castella (13591369)”. Anuario de Estudios Medievales, CSIC, 34/2 (2004) 875-938.

Publicacions electròniques

Llibres
Esquema
Responsable principal (del document principal). Títol (en cursiva) [Tipus de
suport –“En línia”, “En cd”-] (entre claudàtors). Responsable/s secundari/s (del
document principal). Edició. Lloc de publicació: editor, data, data d’actualització
o revisió [data de consulta]. Designació del capítol o part, Títol de la part,
numeració i/o localització de la part dins del document principal. Notes.
Disponibilitat i accés (URL). Número normalitzat.
Exemples
XENOFONT. Els Deu Mil [Ebook]. Trad. Carles Riba. Project Gutenberg, 2006.
Disponible a: www.gutenberg.org
PUJADES, JERONI. Crònica universal del Principat de Cathalunya [En línia]. Alacant:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003 (reproducció digital de l’edició de
Barcelona: Hieronym Margarit, 1609, 361 + 23 p.). Disponible a:
www.bib.cervantesvirtual.com
ROBERT I. BURNS, S.J. The worlds of Alfonso The Learned and James de Conqueror.
Intellect and Force in the Middle Ages [En línia] The Library of Iberian Resources
Online (Princeton: PUP, 1985). Disponible a: www.libro.uca.edu
SOBREQUÈS I CALLICÓ, JAUME. 1941. Un opositor català durant el franquisme [En
EPUB] Barcelona: Base, 2010 (Base Històrica), 200 p. Disponible a: www.leqtor.cat

CAVALLÉ BUSQUETS, JOAN. L’espasa i la ploma: el setge de Tarragona de 1811 i la
literatura [En línia]. Tarragona: Consell Comarcal del Tarragonès, 2011,
Conferència pronunciada el 24 de maig de 2011 a la seu del CCT, 46 p. Disponible
a: www.tarragones.cat
Artícles
Esquema
Responsable principal. "Títol” (entre cometes). Título (de la publicació principal)
(en cursiva) [Tipus de suport –“En línia”, “En cd”-] (entre claudàtors). Data,
Número, Pàgines (en rodona i separades per guionet), Data d’actualització o
revisió [data de consulta]. Disponibilitat i accés (URL).
Exemples
ETTINGHAUSEN, HENRY. “’Periodisme participatiu’ en la Guerra dels Segadors”. A
Carn! [En línia] Juny de 2006, núm. 1, p. 5-11. Disponible a: www.acarn.cat
MURILLO GALIMANY, FRANCESC. “La defensa de Valls en els segles XIII-XV: la
milícia i l’armament pesant de la vila”. A Carn! [En línia] Gener de 2008, núm. 6,
p. 5-10. Disponible a: www.acarn.cat
DONGIL Y SÁNCHEZ, MIGUEL. “La Guerra de Sucesión en el Concejo de Gijón (17021712). La participación militar, la defensa y las aportaciones al esfuerzo bélico”.
Tiempos Modernos [En línia] 2011, vol. 7, núm. 23, 29 p. Disponible a:
www.tiemposmodernos.org
SANS TRAVÉ, JOSEP M. “El Monument de la plaça de la Creu: l’ombre allargada dels
‘Fets de Solivella’”. Podall. Publicació de Cultura, Patrimoni i Ciències [En línia] 2011,
núm. 1, p. 58-131. Disponible a: www.ceconcabarbera.cat/podall
ROURE, LLUÍS. “Militarització i protesta sota l’absolutisme borbònic”. Revista
HMiC, UAB [En línia] 2012, núm. X, p. 74-86. Disponible a:
http://webs2002.uab.es/hmic

Congressos i miscel·lànies
Parts (actes –ponències i comunicacions- , dossiers, homenatges)

•

Esquema
Cognoms, Nom o nom de l'entitat responsable del treball (en versaletes). Títol
del capítol (en rodona i entre cometes). En: Cognoms, Nom o nom de l'entitat
responsable del volum (en versaletes i un número de mida de lletra menor).
Títol del acte (en cursiva). Acte (congrès, jornades, homenatge, simposi, etc.,
lloc i dates) (en rodona –sempre que no formi part del títol en portada-). Nombre
de volums (en números romans). Lloc de publicació: Editorial, any (Col·lecció)
(entre parèntesi), pàgines que abasta (en rodona, separades per un guionet).
* Si l’activitat està inserida dins d’una publicació periòdica, se cita com a
revista i darrera de la data de publicació s’insereix = i la cita de l’acte.

•

Exemples
SERRA, EVA. “Notes sobre l’esforç català a la campanya de Salses. Juliol 1639, gener
1640". en: Homenatge al Doctor Sebastià García Martínez. II. València: Generalitat
Valenciana, 1988, 7-28.
CANALES GILI, ESTEBAN. “El impacto demográfico de la guerra de la
Independencia”. en: Segon Congrés Recerques, Enfrontaments civils: postguerres i
reconstruccions, Lleida, 10-12 d’abril de 2002. II. Lleida: Recerques / Universitat /
Pagès editors, 2002, I, 283-299.
GRAU PUJOL, JOSEP M. I ROSER PUIG I TÀRRECH. “Repercusions de la guerra dels
Nou Anys al Camp de Tarragona (1689-1697)”. en: GÜELL, MANEL; SALVADOR-J.
ROVIRA I GÓMEZ (eds.). L’Home i l’historiador. Miscel·lània en homenatge a Josep M.
Recasens i Comes. Estudis Històrics. Tarragona: Port, 2007, 225-251.
* SIMON TARRES, ANTONI - ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. “Les institucions i formes
d’organització militar catalanes abans de la guerra dels Segadors”. Pedralbes, 13/1
(1993 = Les Institucions Catalanes. Tercer Congrés d’Història Moderna de
Catalunya, Barcelona, desembre de 1993) 143-150.
* ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. “El coste de la guerra para la población civil. La
experiencia catalana 1653-1714”. Millars. Espai i Història, Universitat Jaume I, XXVI
(2003 = Dossier: El mundo de la guerra bajo Carlos II) 155-184.

Legislació
Esquema
País. Títol. Publicació en òrga oficial (en cursiva), data, número, pàgines.
•

Exemples
Espanya. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín
oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987.
Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la
Dona. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, 12 de juliol 1989, núm. 1167,
p. 2967-2968.

Tesis doctorals
Esquema
Cognoms, Nom. Títol (en cursiva). Categoria del treball (Tesi de llicenciatura,
doctoral, treballs de crèdits, etc.). Centre (acadèmia, collegue, institut, universitat),
data. Director (nom i càrrec). Extensió i format (volums, pàgines, mecanoscrit,
digitalització). Notes.
Exemples
GUAL I VILÀ, VALENTÍ. Balanç natural i reconstrucció de famílies a través dels
sacramentaris: la Conca de Barberà a l'època moderna. Tesi doctoral, Universitat de
Barcelona, 1991. Dirigida per Jaume Dantí, professor de la UB.
FUENTE DE PABLO, PABLO DE LA. Las fortificaciones reales del golfo de Rosas en época
moderna. Tesis doctoral, UNED, 1996. Dirigida per Alicia Cámara Muñoz,
professora titular de Historia del Arte, III vol., 576 p.
NOGALES CARDENAS, PEDRO. Cinema Amateur i Història local de Reus. Tesi doctoral,
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 2006. Dirigida per Pere Anguera Nolla,
catedràtic d’Història Contemporània.
HERVAS PUYAL, CARLES. Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil. Tesi
doctoral, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2007. Dirigida per Josep Termes
Ardèvol, catedràtic d’Història Contemporània.

PEREZ I GARCIA, VICTOR. Fortificacions i espai urbà a l’època romana en el Conventus
Tarraconensis. Tesi doctoral, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 2011.
Dirigida per Ricardo Mar Medina, 1.287 p.
Fons Orals
Esquema
Responsable principal [emissor], Títol. Notes [dades sobre l’avinentesa durant la
qual es va produir el testimoni oral: conferència, declaració, entrevista] (amb lloc i
data). Lloc on rau el material oral transcrit i referència (particular, de l’autor, o
centre associatiu o documental, etc.) [Publicació posterior (electrònica o
impresa)].
*En cas de tractar-se d’una entrevista, es pot afegir darrera del nom de l’entrevistat, la
seva procedència, edat, càrrec i ofici i orientació politica.
Exemples
Entrevista a Lluís Suñé Olivé, Torredembarra, 17-I-1998.
LLORACH, L. ; JORDI PIQUE. Entrevista a Josep M. Alomà i Sanabres. Militant
cenetista de Tarragona, Tarragona, 1993. AHT, Fons Oral, Vivències de la
República , Guerra Civil i Franquisme (1931-1959). Entrevistes d’història oral,
cinta núm. 24-25, còpia 44. [Publicada a Quaderns d’Història Contemporània.
Departament d’història Contemporània, Facultat de Filosofia i Lletres de
Tarragona, Universitat de Barcelona, 1963]

