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NORMES D’ANALECTA SACRA TARRACONENSIA
PER A LES CITACIONS  A PEU DE PÀGINA DELS ARTICLES QUE 

ES PUBLIQUEN EN AQUESTA REVISTA

L’autor en versaleta (en el cas d’haver-hi més d’un autor van separats 
per guionets), el nom de pila (o patronímic en rodó). Els noms històrics 
també en versaleta.

Exemple: José V
                José V  – Ignasi C  

(entre l’autor i el títol va una coma),  títol de l’obra en cursiva
Exemple: José V , Esquemas de metodología histórico-eclesiás-

tica

Punt si hi ha coordinador i/o editor, prologuista, etc. 
Exemple: Maurici S , Del passat quan era present. Edició a 

cura de Josep Poca i Gaya. Pròleg d’Hilari Raguer. 

Volums (al davant hi haurà un punt i a la fi  també).
Exemple: Maurici S , Del passat quan era present. Edició a 

cura de Josep Poca i Gaya. Pròleg d’Hilari Raguer. VoI. I.

Edició: la ciutat i l’any d’edició, sense impremtes ni editorials (en els 
casos dels llibres). Si cal abreviatures de pàgines o folis es faran servir les 
següents: p. i pp. , f. i ff . 

Exemple: Maurici S , Del passat quan era present. Edició 
a cura de Josep Poca i Gaya. Pròleg d’Hilari Raguer. Vol. I. Barcelona 
2003.

I quan se cita una revista: títol del article en rodona entre cometes 
espanyoles, per indicar en quina revista es troba s’utilitzaran dos punts (:), 
nom de la revista en cursiva, número de la revista,entre parèntesi l’any i 
en xifres aràbigues, i tot seguit les pàgines.

Exemple: José V , «Textos eucarísticos catalanes cuatrocentistas»: 
Analecta Sacra Tarraconensia (o bé, AnalTar) 24 (1951) 9-31. 

Quan se cita una miscel·lània es farà el mateix que en les revistes, 
després del títol es posa coma però al davant del títol de la miscel·lània hi 
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portarà la preposició dins seguida de dos punts (:) i el títol de la Miscel·lània 
en cursiva.

Exemple: Hilari R , La generació sacerdotal de mossèn Batlle, 
dins: Mossèn Antoni Batlle. Miscel·lània d’homenatge. A cura d’Albert 
Manent i Genís Samper. Barcelona 1992, 22-45.

Quan una obra ja s’ha citat, s’indica l’autor i les primeres paraules del 
títol, després una coma i sense cursiva Id., si ens referim a l’autor i Ibid., 
en cursiva, si es referix a l’obra. 

Exemple: Hilari R , I, Ibid., 62 .  (vol dir següents). (entre 62 
i ss. no cal posar guionets)

Exemple: Maurici S , Del passat…,  69 ss.


