
 

NORMES D’ESTIL BÀSIQUES DE CERCLE D’ART  
 
Cercle d’Art proposa una sèrie de convencions per als criteris de redacció de la revista, destacant                
alguns casos habituals. Altres qüestions poden ser resoltes mitjançant consulta o seguint el llibre              
d'estil de la UB (CUB) en català i anglès, i vàlid en la majoria dels casos per al castellà, el francès                     
i l’italià.  
Aquests criteris són modificables pel Consell editorial davant de suggeriments o consultes            
concretes, tant de corrector com d’editors i autors. Aquests s’aniran fixant com antecedents en el               
present document.  
Per qualsevol qüestió us podeu adreçar a revistacercledart@ub.edu  
 

 
PEUS DE FOTO  
Els títols d’obres (llibres, espectacles, discos, pel·lícules) van en cursiva. En general, respectem             
l’idioma original. En alguns casos s’opta per traduir en castellà a continuació per aproximar-ho al               
públic. 
En relació a l’obra: cal indicar autor, títol/descripció, any, localització.  
I en relació a la imatge: la procedència i/o l’autor d’aquesta.  

 
COMETES  
Les cometes són sempre angulars tant en català com en castellà (« »). En anglès (“”). 
Les utilitzem per: 

Citacions textuals 
Per marcar l’obra que forma part d’una altra.  
Títols Col·loquis, congressos, jornades, simposis, seminaris, etc. que no incloguin el           
genèric en la denominació: Conferències, ponències, comunicacions, etc. Eslògans de          
campanyes. 
Usos irònics, dobles sentits o accepcions especials de paraules, sintagmes o frases 

 (més informació) 
 

CURSIVA  
Tot el text de l’article anirà en rodona. L’ús de la cursiva està reservat per als següents casos:  

- Paraules usades en sentit metalingüístic 
- Paraules que es volen remarcar dins un text 
- Estrangerismes i llatinismes 
- Sobrenoms, pseudònims i àlies 
- Col·loquialismes, dialectalismes i paraules o expressions d’argot 
- Títols d’exposicions, obres d’art (inclús aquelles Sense títol), llibres, diaris i revistes,            

films, seminaris: en cursiva i majúscula inicial. 
(més informació) 

 
CITACIONS  
Tots els aspectes de contingut d’un escrit acadèmic que no siguin originals del propi autor han de                 
quedar documentats mitjançant cites. Les cites poden reproduir-se amb les pròpies paraules de             
l’autor citat (cita textual) o amb unes altres paraules, parafrasejant la font (cita implícita).  
 
TEXTUALS: Les cites curtes (d’unes dues línies) es poden integrar al text, emprant les cometes               
(« ») i lletra rodona, seguida de la referència bibliogràfica al peu de pàgina.  
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Les cites llargues (en principi de més de dues línies) es fan en un paràgraf sagnat pel costat                  
esquerre, deixant un espai en blanc abans i després, sense cometes i en rodona i un cos més petit                   
que el text, i indicant-ne també la referència bibliogràfica a peu de pàgina.  
 
La cita serà en l’idioma original de la publicació. Si es considera necessària la traducció               
d’aquesta, es presentarà a la nota a peu de pàgina.  
 
IMPLÍCITES: l’autoria de les idees i aportacions d’altres autors, s’han de reconèixer            
seguidament a la frase (superíndex abans del punt1.) o el paràgraf (superíndex després del punt.1).  

 
NOTES A PEU DE PÀGINA 
Limitar l’ús d’aquestes per a les referències bibliogràfiques, sense abusar-ne per ampliar el             
contingut de l’article. Si l’aportació de la font és destacable per a l’escrit, és recomanable               
incloure-la al propi text. Si es considera poc rellevant, llavors és possiblement innecessari incloure              
la informació a la nota.  
És interessant, però, fer referència a fonts on el lector pugui ampliar informació en relació al tema                 
o fer breus comentaris de la font. Cal evitar caure en la reiterada Véase/Consultat/Trobat 
Els números de nota aniràn desprès de la puntuació i el superíndex (... de l’art1, ...de l’art>>.1, ...de                  
l’art.>>1); la coma, els dos punts i el punt i coma aniràn sempre desprès de les cometes. En el cas                    
del punt, aquest anirà dins de les cometes si es tracta d’una cita desprès de dos punts.  

 
ANYS 
Mantenim les quatre xifres 1989-1999 (no 1989-99 )  
Emprem la contracció de+el | a+el:  del 2000 al 2004  
 
Les dècades s’escriuen amb lletres i en singular. 
No fem “els anys 60”. Sí: ‘els seixanta’, ‘els anys seixanta’, ‘la dècada dels seixanta’. 

 
SEGLES 
Per fer referència a un segle s’utilitza l’article masculí el precedit de les preposicions a o en, o bé                   
les expressions al segle i en el segle. No és correcte esmentar un segle sense cap preposició.  

al segle XIX  |  al XIX  |  en el segle XIX  |  en el XIX  
Un cop s’ha escollit una de les opcions possibles, cal mantenir-la en tot el document per donar                 
coherència al text. 

 
DATES 
CAT: 23 d’octubre del 2008 (no ‘de 2008’ )  ENG 
Fem servir el guionet per separar mesos o anys. En anglès el guió és mitjà.  

març-abril, 1987-1999  |   ENG: March–April, 1987–1999  
En aquests casos, no hi ha espai entre les paraules i el guionet. Es deixa un espai quan el que se                     
separa és més d’una paraula: 

15 d’abril del 1969 - 13 de març del 1987  |   ENG: 15 April 1969 – 13 March 1987 
 

EL GUIÓ LLARG / DASH (ENG) 
Les   funcions   del   guió   llarg   o   dash   (—)   són   les   següents: 
— Delimita incisos, i s’escriu enganxat a la primera i a la darrera paraula. 
Si l’incís coincideix amb el final de la frase, no es posa el guió de tancament. 
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XIFRES 
Les xifres de l’1 al 10 en lletres, a partir del 10 en números (excepte « als anys seixanta»), els anys                     
sense punt (2015), els milers amb punt en català i castellà (2.439), amb coma en anglès (8,987). 

Els períodes sempre porten els anys en xifres completes i guió curt en català i castellà (2012-2015)                 
i   abreujats   en   anglès   (2012-̣15)   excepte   si   són   anys   de   naixement-mort   (1950-2017). 

 
ELS CLAUDÀTORS  
Els claudàtors [ ] són un signe doble amb una funció semblant a la dels parèntesis, però d’ús molt                   
més restringit. S’escriuen units, sense cap espai en blanc, al text que contenen. Les funcions dels                
claudàtors   són   les   següents: 
- Inclouen els punts suspensius que indiquen una omissió en una citació. […]  
- En una citació, delimiten les intervencions de la persona que transcriu. 
- En les referències bibliogràfiques, delimiten la informació que, pròpiament, no en forma part. 

[s. d.] sine data (‘sense data de publicació’) 
[en línia] publicació accessible en línia 
[Consulta: 15 gener 2015] data en què s’ha consultat la publicació 

- Inclouen el mot sic (en llatí, ‘així’), que posem al costat d’un mot equivocat o inintel·ligible en                  
una citació. 
- Inclouen un incís dins d’un altre incís delimitat per parèntesis. 
(més informació, p. 87)  1

 
SÍMBOLS 
el símbols no porten punt i van precedits per un espai (xx €, xx min): h (hores), min (minuts), s                    
(segons). 
(més informació) 

 
 
 

 
TRADUCCIÓ 

 
TOPÒNIMS 
Toponímia catalana: L’article dels topònims en català va sempre en minúscula (excepte si es              
posa al començament de frase). CAT: el Vendrell, l’Hospitalet de Llobregat | CAST: El Vendrell,               
L’Hospitalet de Llobregat | ENG: el Mirador del Prat, el Prat de Llobregat  (més informació) 
 
Toponímia no catalana: Quant al nom dels països, dels estats i de la toponímia major en general                 
(capitals, ciutats importants, alguns accidents geogràfics, etc.), se segueix el criteri de tradició.             
Generalment són topònims que ja tenen una forma tradicional en català, però si no la tenen, es                 
respecta la forma original segons la designació oficial, és a dir, no es tradueix.  
(més informació) 

 
Títols de publicacions periòdiques 
No es tradueixen mai i van sempre en cursiva (Le Monde, El Mundo, La Reppublica, etc) 

 

1 Tena, L. [coo.], Ballester, F., Haba, E., Ribes, D., Institut d'Estudis Catalans. Servei de Correcció Lingüística [rev.] Llibre d'estil                     
de la Diputació de Barcelona. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència. Gabinet de                 
Premsa i Comunicació, 2016, p. 87. 
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ORGANISMES 
Com a norma general, utilitzem la versió catalana del nom d'entitats de caràcter públic. En               
general, només en traduïm la part genèrica (Museu del Louvre). Se solen traduir si són noms més                 
descriptius (el Museu Nacional de Praga, el Teatre de l'Òpera de París) o que inclouen noms                
propis que traduïm en altres contextos (el Museu Reina Sofia de Madrid). Però: el Teatro Real de                 
Madrid. (llistat noms propis i entitats de la cultura) 
 
El nom de les universitats, facultats, escoles universitàries i departaments generalment es tradueix. 

 
ANTROPÒNIMS 
Els noms de pila es mantenen en la llengua en què vinguin escrits i, sobretot, es vetlla perquè hi                   
hagi coherència en un mateix text, és a dir, que sempre s’escriguin de la mateixa manera.  
(llistats antropònims de la cultura) 
 
Tots els noms propis han d’anar complets, exceptuant els establerts amb abreviatura (J. K.              
Rowling) 
 
Hi ha alguns antropònims que es tradueixen per criteris de tradició (una pràctica que en general                
segueixen totes les llengües). Concretament, es tradueixen els noms de: sants (sant Ignasi, santa              
Anna, sant Francesc d'Assís), papes (Joan XXIII, Joan Pau II), emperadors (Juli Cèsar,             
Josefina), personatges clàssics i medievals, tant els reals com els literaris o mitològics             
(Aristòtil, Arquimedes, Àtila, Dàmocles, Èdip, Èsquil, Orfeu), dinasties (Casa d'Alba, Borbó,           
Plantagenet, Habsburg, Savoia, Dues Sicílies) i reis, reines (o prínceps, princeses), regnants o             
no, i descendents directes (Beatriu d'Holanda, Albert de Mònaco, Elisabet d'Anglaterra,           
Margarida de Borbó, Pere d'Orleans).  
(més informació) 

 
La denominació de les celebracions populars no catalanes es deixa en la llengua original              
(ferragosto). 

 
REFERÈNCIES I CITACIONS BIBLIOGRÀFIQUES 
En el cas de citar literalment fonts en un idioma diferent del del text, es manté la llengua de la font                     
consultada. En el cas, d’idiomes en els què la revista no publica (CdA publica en català, castellà,                 
anglès, francès i italià) l’autor traduirà l’escrit, tot indicant a nota de peu de pàgina que és                 
traducció de l’autor. 

 
 

TÍTOLS D’OBRES ARTÍSTIQUES 
 
Com a norma general, cal indicar-ne el títol original, incloent-ne la traducció oficial en l’idioma               
del text (si es vol) entre parèntesis. Seguidament s’indicarà l’any de realització (obra musical) o de                
publicació (llibres, pel·lícules).  
En el cas de les pel·lícules, el títol d’estrena en català es pot consultar a la pàgina web                   
eldoblatge.com. North by Northwest (Perseguit per la mort, 1959) 
Així doncs, la primera vegada que es menciona cal especificar aquestes dades, mentre en la resta                
de mencions només s’indicarà el títol original.  
En el cas de pintura, escultura, com d’arquitectura, es tradueix com a criteri general, excepte en                
els casos en què hi ha tradició de no fer-ho. (més informació) 
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La distància entre la llengua originària i el català. Com més llunyana, —culturalment i              
lingüísticament— sigui la llengua originària més adequat és traduir els textos escrits en aquesta              
llengua (per exemple en el cas de textos russos, xinesos o noruecs). 

 
Els títols de les obres musicals segueixen una distribució irregular, però en general, no es               
tradueixen. En casos de comprensió i reproducció difícil, es fa constar el nom original i es                
tradueix el nom de l’obra literalment entre parèntesis. Cal tenir en compte el criteri de tradició,                
sobretot en el cas de les òperes. Hi ha obres, però, en què el títol està format per un genèric del                     
tipus sonata, missa, simfonia, concert, etc. En aquest cas, solen traduir-se: 

Els Concerts de Brandenburg, El cavaller de la rosa (Der Rosenkavalier), Missa solemnis en              
re major, op. 123, de Ludwig van Beethoven, Les quatre estacions, Simfomia n. 6 en fa                
major, op. 68, «Pastoral», de Ludwig van Beethoven  

Les òperes i peces per ser cantades són un cas a part: la tradició és esmentar unes òperes (les                   
italianes, sobretot) amb el títol original, i unes altres amb el títol traduït.  

L’elisir d’amore, Un ballo inmaschera, Così fan tutte, etc. Però Els contes de Hoffmann, La               
flauta màgica, El vaixell fantasma 

 
 
 
 
 

RECOMANACIONS DE REDACCIÓ 
La importància del contingut d’un article recau en la comprensió del lector envers el text. Per tant,                 
cal procurar que els destinataris ens entenguin a la primera. Això només és possible si utilitzem un                 
llenguatge correcte, precís i adequat a cada situació comunicativa d’uns textos llegibles i             
comprensibles immediatament.  

És habitual associar l’estil d’un article científic amb una expressió complexa i críptica de les               
idees. Però no és important només què es diu, sinó com es diu. Un dels fonaments de l’escriptura i                   
la transmissió del coneixement és la capacitat de posar-se al lloc del destinatari i proporcionar-li               
tot el que necessiti per entendre el text.  2

 
ESTRUCTURA 
Al construir el discurs, tenir clar l’esquema bàsic: inici, desenvolupament i cloenda.  
Tenir clara la hipòtesi de la qual parteix l’escrit, basant els apartats de l’article entorn a aquesta.                 
No oblidar-la, recuperant-la i donant resposta a aquesta en les conclusions.  

 
DESTINATARI 
És important cercar la fluïdesa de l’escrit, buscant la comoditat del lector.  
Posem-nos en el seu lloc: què sap i què no sap; què li hem d’explicar i què no cal que li                     
expliquem.  

2 Golanó, Conxita; Marigó, Montserrat. "He d'escriure un article". A: Argumenta [en línia]. [consulta: 23 de juliol de                  
2017]. Disponible a: <http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_24/tot_t24.html> 

5 



 

El públic de Cercle d’Art és majoritàriament coneixedor de la matèria, però també s’obre a la                
lectura des d’altres disciplines. Per aquesta raó, sense caure en un to paternalista o de superioritat,                
en alguns aspectes complexes, és convenient contextualitzar per fer-se entendre. Sempre sense            
centrar l’atenció en aquesta.  

 
TEMÀTICA 
L’extensió reduïda d’un article de revista obliga a l’autor a acotar el tema a tractat en el seu escrit.  
Si l’escrit presentat prové d’un treball anterior és possible que calgui sacrificar una part de la                
feina. L’autor ha de valorar el contingut d’aquest per destriar les aportacions més rellevants              
d’aquest i acotar l’escrit a un sol aspecte, una única etapa o un sol autor, entre altres opcions.  

 
REDACCIÓ 
Redactem principalment amb frases actives i no abusem de les frases passives (més informació, p.               
276) .  3

Organitzem bé la informació. Ajudem-nos dels paràgrafs: cada paràgraf és una unitat significativa. 
Evitem la repetició de paraules i cerquem la varietat amb sinònims.  
Rellegim els textos per detectar les frases subordinades o massa llargues que dificulten la              
comprensió i obliguen a la relectura, fent ús de signes de puntuació i diversitat de connectors.  

 
OPINIÓ vs ESPERIT CRÍTIC 
És interessant fer palès el criteri aplicat a la lectura de les fonts, justificant-ne la tria i valorant-ne                  
les seves aportacions. Tanmateix, és important limitar la presència del jo als escrits de caire               
acadèmic, en la valoració no argumentada (m’agrada/no m’agrada) aprofundint en una valoració            
argumentada per fets o idees que la reforcin.  

 
RESPECTE 
El llenguatge de CdA no admet cap distinció arbitrària respecte a una persona o col·lectivitat per                
raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, condició social, ètnia, ideologia, edat,             
cultura, religió o opció sexual. No s’admetrà cap referència o actitud discriminatòria.  
 
Més consells per a la redacció (CUB) 
Més recomanacions sobre els articles científics (Argumenta) 
 
 
 
 
  

3 Tena, L. [coo.], Ballester, F., Haba, E., Ribes, D., Institut d'Estudis Catalans. Servei de Correcció Lingüística [rev.] Llibre d'estil                     
de la Diputació de Barcelona. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència. Gabinet de                 
Premsa i Comunicació, 2016, p. 276. 
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REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
Per a les referències bibliogràfiques seguirem les normes recollides pel CRAI (ISO:690) i les              
seves indicacions, amb algunes puntualitzacions seguidament indicades o destacades: 
 

- Prescindir de l’ISBN, excepte en casos que es cregui oportú 

- Pel que fa a l’abreviatura de pàgina és preferible p., tant en singular com en plural [CAT].                 
En SPA i ENG pp. 

- Els títols, en general només s’abreugen si consten de sis paraules o més. 

- Recórrer a notes entre claudàtors, per fer constar informació que amplia o precisa la              
referència bibliogràfica, com el material inèdit o pendent de publicar-se (més informació) 

- Quan dues notes consecutives fan referència a una mateixa obra, en lloc de repetir-la es pot                
fer servir ibídem (o l’abreviatura ib.). Compte, però, si la pàgina canvis s’ha de tornar a                
fer la cita completa.  

- És preferible d’evitar l’ús de les locucions llatines de referència op. cit. (opus citatum, ‘en               
l’obra citada’) i loc. cit. (loco citato, ‘en el mateix lloc citat’), quan l’obra ha estat citada                 
molt abans o hi ha citada més d’una obra d’un mateix autor, i fer-ne la citació més                 
explícita.  

- Les dates de consulta no contindran la preposició de: 29 febrer 2016 

- Les dades se separaran amb punts (.), no punt i coma (;), ni coma(,). Els noms d’autors (;) 

- Cognoms, Nom o nom de l'entitat responsable (en minúscula Cognom) 
- Fins a tres separats per punt i coma (;) 
- Si hi ha més de tres autors, només s'ha d'indicar el primer o els primers dos o tres.                  

La resta es poden ometre. 
- Si s'ometen un o més noms, s'afegeix a l'últim l'abreviatura «et al.»  
- Evitar escriure el cognom dels autors completament en majúscules o versaletes 
- Els noms dels autors no s’abreujaran, tampoc quan es facin constar més d’un autor 
- Els noms dels editors científics poden fer-se constar afegint l'abreviatura (ed.) o            

(eds.) 
 
Si es cita un article d’accès obert amb el identificadors digitals DOI o Handle, l’enllaç serà aquest,                 
i no pas el de la barra de navegació. http://www.dx.doi.org/10.1344/Materia2014.8.1 o           
http://hdl.handle.net/2445/49603  
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EXEMPLES 
 

LLIBRE 
Cognoms, Nom. Títol de la publicació. Lloc de publicació: editorial, data de publicació,             
paginació.  

Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona:           
Ensayo Tusquets Editores, 2009, p. 50-52. 

 
CAPÍTOL   CAT A / SPA En / ENG In  
Cognoms, Nom. «Títol de la publicació». A Cognoms, Nom. Títol de la publicació. Lloc de               
publicació: editorial, data de publicació, paginació.  

Barthes, Roland. «La muerte del autor». En El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidós              
Comunicación, 1994, pp. 68-69. 

ARTICLE DE REVISTA (offline/online) 
Cognoms, Nom. «Títol de la publicació». A Títol de la publicació peròdica, número, any,              
paginació. Disponible a: <link>   

García Mahíques, R. «Perfiles Iconográficos de la Mujer del Apocalipsis como símbolo            
mariano: Sicut mulier amicta sole et luna sub pedibus eius». Ars longa, nº6, 1995, p.               
187–197. 
Ortíz-de-Urbina, Paloma. «Un “Bayreuth español” para 1913: wagnerianos de Madrid y           
Barcelona en un Proyecto común». Matèria. Revista internacional d'Art, 8, 2014, p.             
47-84. Disponible a: <http://doi.org/10.1344/Materia2014.8.3>  

 
ENTRADES A BLOGS/WEBS 
Cognoms, Nom. «Títol de la publicació/vídeo». Títol del web [en línia/descripció] Data de             
publicació. [consulta: data]. Disponible a: <link>  

Dot, Anna. «Silencio de fondo». A-desk [en línia] 25 setembre 2017. [consulta:            
6novembre 2017]. Disponible a: <http://a-desk.org/2017/09/25/silencio-de-fondo/>  

 
VÍDEO 
Cognoms, Nom/Nom canal. Títol del vídeo. [vídeo de Youtube] Data de publicació. [consulta:             
data]. Disponible a: <link>  

Arts Santa Mònica. IV Simposium Internacional ArtsLibris · David Senior. [vídeo de            
Youtube] 22 setembre 2017. [consulta: 6 novembre 2017]. Disponible a:          
<https://www.youtube.com/watch?v=0KWvTiT2Zg8> 

 
Amb aquests exemples es pot extreure l’ordre i termes estàndar d’exposar les dades. Amb              
les excepcions o dubtes que ens vagin arribant anirem ampliant d’antecedents aquest            
document, per mantenir la unitat.  
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