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OBJECTIUS 

 

COM EVITAR EL PLAGI: ÚS DE CITACIONS I REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

Quan fas un treball acadèmic és fonamental identificar clarament quines idees i 

informació han sigut preses d’altres fonts i quines són realment producte de l’autor o l’autora 

del treball. Amb aquest tema aprendràs a fer un ús ètic de la informació i evitar qualsevol 

tipus de plagi. 

Quan s’usen les paraules o idees d’altri sense esmentar-lo es comet una mena de 

robatori denominat plagi. 

 

El plagi pot consistir a presentar com a propi un document elaborat per una 

altra persona, però també és plagi copiar o parafrasejar idees o textos 

d’altres fonts i incloure-les en un treball propi sense indicar qui n’és 

l’autèntic autor o autora. 

Objectius  
 Actuar de manera responsable, ètica i legal en l’ús de la informació 

utilitzada per a elaborar un treball acadèmic. 

 Identificar correctament i elaborar les referències bibliogràfiques 

corresponents a diferents tipus de documents, d’acord amb l’estil 

Chicago. 

 Aprendre a inserir correctament en el text les citacions dels 

documents utilitzats en la realització d’un treball acadèmic. 

 Elaborar i inserir la llista de referències final dels documents emprats 

en la realització d’un treball acadèmic. 
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A Espanya, els drets d’autoria estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual. Pots 

consultar més informació sobre el plagi i els drets d’autoria en la web sobre Propietat 

intel·lectual elaborada per la Biblioteca. 

 

En la imatge següent pots veure en quins casos has de citar les fonts: 

Has de tenir en compte que… 

Per a evitar el plagi, cada vegada que utilitzes les idees o paraules que ha 

dit algú o quan resumeixes o parafraseges informació trobada en llibres, 

articles o pàgines web, has d’indicar sempre la font amb una citació dins 

del text i la referència corresponent en l’apartat de bibliografia, 

habitualment col·locada al final del treball.  

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con
https://biblioteca.ua.es/es/investiga-y-publica/pi/propiedad-intelectual.html
https://biblioteca.ua.es/es/investiga-y-publica/pi/propiedad-intelectual.html
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Citar correctament les fonts consultades per a l’elaboració del nostre treball ens 

permet: 

 Reconèixer el treball realitzat per altres autors o autores. 

 Evitar el plagi. 

 Facilitar que qualsevol persona puga localitzar les fonts d’informació 

utilitzades per a fonamentar el nostre treball. 

 Conferir credibilitat i consistència al nostre treball. 

Hi ha diferents estils de citacions: alguns són específics de determinades disciplines i 

d’altres es fan servir únicament en determinades publicacions científiques. 

En aquesta unitat descriurem les característiques d’un dels principals estils de 

citacions de l’àmbit científic: l’estil Chicago.  
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CONCEPTES BÀSICS 

Per a poder elaborar el teu treball has de tenir clars alguns conceptes bàsics, com són 

la citació, la referència bibliogràfica i la diferència entre llista de referències i 

bibliografia. Per això et recomanem que revises l’apartat Elaborar citacions i referències 

bibliogràfiques de la web de la BUA. A més, des d’aquesta mateixa pàgina pots accedir als 

diferents estils de citació que hi ha disponibles. 

Els gestors de referències bibliogràfiques són eines que ens ajuden en la tasca de 

documentar els nostres treballs a l’hora d’inserir citacions i generar llistes bibliogràfiques. 

Pots trobar més informació sobre els gestors bibliogràfics i les seues utilitats en la pàgina 

Gestionar les referències bibliogràfiques que ha elaborat la BUA. 

 

ESTIL CHICAGO 

La Universitat de Chicago va publicar el 1906 aquest manual d’estil que s’ha anat 

adaptant en successives edicions a l’evolució tecnològica que ha transformat el procés 

editorial. Actualment es troba ja a la disposició del públic la dissetena edició, que reflecteix 

els profunds canvis que les tecnologies han operat sobre les tasques d’autoria i edició. 

La Universitat de Deusto ha adaptat l’edició de 2010, corresponent a la setzena 

edición de The Chicago Manual of Style per a oferir una guia als autors i autores i editors i 

editores de textos d’acord amb les exigències acadèmiques de l’activitat universitària actual. 

https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaborar-cites-i-referencies-bibliografiques.html
https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaborar-cites-i-referencies-bibliografiques.html
https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/gestors-de-referencies-bibliografiques.html
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Sistemes de citació de l’estil Chicago 

Abans de veure com s’elaboren les citacions, les referències i les bibliografies segons 

l’estil Chicago ens detindrem en els sistemes de citació que descriu aquest estil.  

Has de tenir en compte que… 

En aquesta unitat ens basem en l’edició adaptada a l’espanyol per la Universitat de 

Deusto i et presentem els aspectes més significatius descrits en els capítols 14 i 15 

del manual, que tracta sobre la documentació de fonts en els treballs. 
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L’estil Chicago descriu dos mètodes alternatius per a inserir citacions en el text i 

redactar les referències bibliogràfiques corresponents. En la taula següent podràs veure 

quins són aquests mètodes. 

Sistema de citació Forma de la citació en el text 

Sistema autor-data  (Cognoms any de publicació) 

Exemple: 

[…] los signos de puntuación y en qué tipos se pueden 

subdividir (Cassany 1999) 

Sistema de notes i bibliografia text número de la citació en el text  

Exemple: 

[…] los signos de puntuació y en qué tipos se pueden 

subdividir.4 

En tots dos sistemes la bibliografia, que apareixerà al final del treball, s’ordenarà 

alfabèticament pel cognom dels autors o autores o, en cas que no apareguen en el 

document, pel títol. 

En aquesta unitat descriurem, en primer lloc, el sistema de notes i bibliografia, segons 

el qual quan citem la font ho fem indicant-ho amb un número en forma de superíndex. 

Descriurem també el sistema autor-any, segons el qual quan citem la font en el text ho fem 

introduïnt entre parèntesi els dos primers elements de la referència (autor any). 

 

Has de tenir en compte que… 

En aquesta unitat descriurem el sistema de notes i bibliografia segons el qual ,quan 

citem la font, ho indiquem amb un número en forma de superíndex n. 
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Sistema de notes i bibliografia 

 

 

 Les notes, a peu de pàgina o finals, estan habitualment numerades i 

corresponen a citacions en el text, en forma de superíndex. 

 

 

Exemple: 

 

En el text: 

La relación entre relato y novela ha sido planteada numerosas veces. Julio 

Cortázar lo explicó de esta forma: “La novela y el cuento se dejan comparar 

analógicamente con el cine y la fotografía […]”.3 

 

En nota: 

3Cortázar, “Algunos aspectos del cuento”, 13. 

 

En la bibliografia: 

Cortázar, Julio. “Algunos aspectos del cuento”. En Antología del cuento moderno, 

Cesar Cecchi i María Luisa Pérez, 13-22. Santiago de Xile: Editorial Universitaria, 

1991. 

Has de tenir en compte que… 

En el sistema de notes i bibliografia les referències bibliogràfiques es donen en la 

nota, i una bibliografia final complementa aquestes referències. 
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 Si la bibliografia inclou totes les obres citades en les notes, no cal incloure en 

les notes totes les dades de les fonts citades. Per tant, en les notes inclourem 

la forma abreujada de la referència bibliogràfica. 

 

 

 

Citacions en el text 

Et proporcionem algunes pautes sobre com inserir les citacions en el text segons el 

sistema de notes i bibliografia de l’estil Chicago: 

 Quan parafraseges o resumisques textos o idees d’altres autors o autores 

has de fer constar la font indicant-ho tipogràficament al final de la frase 

mitjançant un superíndex. 

 

 També hauràs de marcar tipogràficament les citacions literals breus, les quals 

apareixeran inserides en el text entre cometes. 

 

Exemple: 

 

Por su estructura, la carta permite dirigir la comunicación por parte del emisor, 

valiéndose a menudo de la función metatextual, la metacomunicación.4 

Exemple: 

 

3 Cortázar, “Algunos aspectos del cuento”, 13. 
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 En el cas de citacions literals extenses, les quals ocupen dos paràgrafs o més, 

no es posen entre cometes i es distingeixen de la resta del text per un sagnat 

més gran i una tipografia diferent de la resta del text. També en aquest cas el 

superíndex es col·locarà al final de la citació. 

 

 

 

 

Exemple: 

 

[…] expuesto por Iker González-Allende: “se dedicaban poemas mutuamente, se 

escribían prólogos para sus libros y mantenían correspondencia aún sin 

conocerse”.5 

Exemple: 

 

El engranaje de la estructura reproductiva los protege, pero también los define 

porque… 

 

La máquina burocrática […] necesita de un deseo y lo produce: el deseo de 

burocracia o de ordenada administración del mundo […] que se confunde con el 

deseo de dependencia: se quiere depender de la estructura y se la ama […]. La 

máquina burocrática produce un mundo de jerarquías.6 
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 El número de la nota s’ha de col·locar generalment al final d’una oració, 

després del punt. 

 

 

 

Notes 

Et presentem un grapat de pautes per a redactar les notes segons l’estil Chicago: 

 Numeració de les notes. 

 Referències completes en nota. 

 Referències abreujades. 

 Ús d’Ibíd. 

 Referències i comentaris en nota. 

 Diverses referències en una nota 

 

Numeració de les notes 

 Els números de citació apareixen en el text com a superíndexs, però en les 

notes els números poden aparèixer com a: 

 Superíndex seguit d’espai. 

Exemple: 

 

Al respecto, Gutiérrez Merchán se refiere a la “intolerable intrusión de las 

instituciones”.7 
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 Amb mida normal i seguit de punt i espai. 

 

 

Exemple: 

 

En el text: 

Es en el seno de estas donde presionan fuertemente los intereses económicos de 

grupos productivos y financieros que, en su afán expansionista, exigen el 

respaldo político para ampliar sus influencias más allá de las fronteras de la 

comunidad económica.8 

 

En nota: 

8 Besné, Canedo i Pérez de las Heras, La Unión Europea, 173. 

Exemple: 

 

En el text: 

Es en el seno de éstas donde presionan fuertemente los intereses económicos de 

grupos productivos y financieros que, en su afán expansionista, exigen el 

respaldo político para ampliar sus influencias más allá de las fronteras de la 

comunidad económica.8 

 

En nota: 

8. Besné, Canedo i Pérez de las Heras, La Unión Europea, 173. 
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 Les notes (a peu de pàgina o finals) s’han de numerar consecutivament. 

 

 

 Un número de nota no es pot repetir en el mateix document. Si citem el 

contingut d’un document en diferents notes utilitzarem remissions en les 

notes següents a aquesta nota primera. 

 

 

Exemple: 

 

En el text: 

Como ejemplo de la primera reacción puede servir el teórico de la traducción 

alemán W. Wilss, que ve como salida del estancamiento la ampliación de la 

perspectiva metodológica.38 Considera como una posibilidad la explicitación 

máxima del análisis del proceso de la traducción, que incorpora el estudio de 

problemas de traducción comunes,39 independientes de un par concreto de 

lenguas (competence in Translation), a los problemas prácticos, que emanan de 

una pareja concreta de lenguas (performance in Translation).40 Por tanto, 

distingue una ciencia de la traducción prospectiva (dificultades de la traducción, 

enseñanza de los traductores) y una ciencia de la traducción retrospectiva 

(análisis de errores, crítica de la traducción).41 

 

En notes 

38. Radó, Basic principles, 305. 

39. Basnett-McGuire, Translation Studies, 134. 

40. Pelc, “Several Questions to Experts”, 14. 

41. Little, “Norms of Collegiality”, 330. 
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Referències completes en notes 

 

 

Et proporcionem algunes pautes per a la redacció de les referències en nota: 

Esquema general 

La nota normalment cita per aquest ordre: autor, títol, dades de publicació i pàgina o 

pàgines del paràgraf citat. 

Exemple: 

 

15. Vegeu la nota 3.  

Has de tenir en compte que… 

Els treballs que no tenen bibliografia o tenen una bibliografia selecta, en la qual no 

apareixen totes les obres citades, quan citem una obra per primera vegada hem de 

proporcionar en la nota tots els detalls. En les citacions següents a la mateixa obra, 

les referències poden adoptar la forma abreujada. 
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Puntuació 

Els elements se separen per comes i les dades de publicació es posen entre parèntesis. 

 

 

Noms dels autors o autores 

Els noms dels autors o autores es presenten en l’ordre en què s’escriuen normalment, 

és a dir, Nom Cognoms. 

 

 

 

Exemple: 

 

9. Kirsten Malmkjaer, Key cultural texts in translation (Amsterdam: John 

Benjamins, 2018), 66-67.  

Exemple: 

 

10. Esperanza López Parada, El botón de seda negra: traducción religiosa y 

cultura material en las Indias (Madrid: Editorial Iberoamericana, 2018), 95.  
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Múltiples autors o autores 

En obres de dos o tres autors o autores només s’inclou el nom del primer autor o 

autora. En obres de més de tres autors o autores has de citar només el nom de l’autor o 

autora que apareix en primer lloc seguit de et al.  

 

 

 

Abreviatures 

Els termes editor, editat per, traductor, traduït per, volum, edició, etc. s’abreugen. 

 

 

Exemple: 

 

9. Kirsten Malmkjaer, Key cultural texts in translation (Amsterdam: John 

Benjamins, 2018), 66-67.  

Exemple: 

 

11. Ulf Hermajakob et al., “Incident-driven machine translation and name tagging 

for low-resource languages”, Machine Translation 32 (juny 2018): 69.  
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Cursiva i cometes 

Els títols principals s’escriuen en cursiva, els títols secundaris (capítols de llibres o 

articles de revista) es presenten en lletra redona i entre cometes. 

 

 

 

Exemple: 

 

11. Christiane Nord, Traducir, una actividad con propósito: Introducción a los 

enfoques funcionalistas, trad. per George L. Bastin, Mayra S. Parra i Christiane Nord 

(Berlín: Frank & Timme, 2018), 107. 

Exemple: 

 

10. Franz Pöchhaker, “Media interpreting: From user expectations to audience 

comprehension”. En Reception Studies and Audiovisual Translation, ed. per Elena 

Di Giovanni, Yves Gambier (Amsterdam: John Benjamins, 2018), 261-262. 

Recorda que… 

En les notes, en les quals habitualment es remet a un passatge d’un document, 

només se citen els números de pàgina en què es troba el paràgraf citat. 
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Referències abreujades 

 

 

Et proporcionem algunes pautes per a la redacció de les citacions abreujades. 

Identificar la referència 

Les citacions breus han de contenir la informació suficient per a identificar la 

referència en la bibliografia. 

 

Has de tenir en compte que… 

Tot i que les citacions abreujades s’utilitzen per a referir-se a fonts citades de 

manera extensa en notes anteriors, en els treballs que contenen una bibliografia 

completa es pot usar la forma abreujada de les citacions fins i tot en la primera 

menció. 

Per a reduir el volum de la documentació en els treballs acadèmics que fan servir 

notes a peu de pàgina o finals, les mencions de fonts s’han d’escurçar sempre que 

siga possible. 

Exemple: 

 

Citació breu: 

23. Orecchia, “Género y metaforización”, 9. 

 

En la bibliografia: 

Orecchia Havas, Teresa. “Género y metaforización de la creación literaria en dos 

obras de Ricardo Piglia”. Orbis Tertius: Revista de teoría literaria 16 (2010): 1-11.  
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Esquema general 

La forma de les citacions breus més habitual consisteix en el cognom de l’autor, el 

títol principal abreujat (en cas que continga més de quatre paraules) i la pàgina o pàgines 

del paràgraf citat. 

 

Autoria 

 En la forma breu n’hi haurà prou amb el primer cognom de l’autor que 

encapçala la referència, llevat que calga distingir autors amb el mateix 

cognom. 

 

 

 S’ometen les abreviatures ed. o trad., que es posen després del nom en la 

referència completa. 

Exemple: 

 

24. Pöchhacker, “Media interpreting”, 261-262. 

Exemples: 

 

25. Orecchia, “Género y metaforización”, 9. 

26. Gómez Mendoza, “Ecología urbana”, 187. 

27. Hernández Guerrero, “Presencia y utilización de traducción”, 112-113. 
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 Si un treball té dos o tres autors o autores proporcionem el cognom de 

cadascun. 

 

 

 Si són més de tres autors o autores es consignarà només el cognom del 

primer seguit de et al. 

Exemple: 

 

Referència completa: 

Penas Ibáñez, M. Azucena, ed., La traducción: Nuevos planteamientos teórico-

metodológicos. Madrid: Síntesis: 2015. 

 

Citació abreujada: 

28. Penas, La traducción, 73. 

Exemple: 

 

29. Mogorrón i Navarro, Fraseología, didáctica y traducción, 49-50. 

30. Alonso, Páez i Samaniego, Traducción y representaciones, 111-112. 
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Títol 

 El títol abreujat s’escriu en cursiva o en redona entre cometes en el cas de 

títols d’articles i de capítols de llibres. 

 

 

 Els títols de quatre paraules o menys rares vegades s’escurcen. 

Exemple: 

 

31. Recio et al., Interacciones, 84. 

Exemple: 

 

Referència: 

García Izquierdo, Isabel. El género textual y la traducción: Reflexiones teóricas y 

aplicaciones pedagógicas. Berna: Peter Lang, 2005. 

 

Citació abreujada en nota: 

11. García Izquierdo, Género textual y traducción, 78. 
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 El títol breu conté la paraula o paraules clau del títol principal. 

 

 

 Els determinants (un/una, el/la, els/les o els equivalents en altres idiomes) 

normalment s’ometen. 

Exemple: 

 

12. Sanz Pinyol, “Escritura joven en la red”, 34. 

Exemple: 

 

Referència: 

Orecchia Havas, Teresa. “Género y metaforización de la creación literaria en dos 

obras de Ricardo Piglia”. Orbis Tertius: Revista de Teoría y Crítica literaria 16 

(2010): 1-11.  

 

Citació abreujada en nota: 

13. Orecchia, “Género y metaforización”, 9. 
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Ús d’Ibíd. 

 Usarem l’abreviatura Ibíd. en les nostres notes per a indicar que ens referim 

a una obra esmentada en la nota immediatament anterior. 

 

 

 Si la referència sencera, incloent-hi els números de pàgina, és idèntica, 

només consignarem l’abreviatura Ibíd. 

Exemple: 

 

Referència: 

Kaiser, Ernst. “The literature of Harlem”. En Harlem: A Community in Transition, 

edited by J. H. Clarke, 87-94. Nova York: Citadel Press, 1964. 

Citació abreujada en nota: 

14. Kaiser, “Literature of Harlem”, 91. 

Exemple: 

 

15. Ramírez de la Peña, Tendencias actuales, 150. 

16. Ibíd., 235. 
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 No s’ha d’usar l’abreviatura si la nota anterior conté més d’una citació. 

 

 

Referències i comentaris en nota 

Quan una nota inclou, a més de la font, un comentari, la font ha d’aparèixer en primer 

lloc, separada del comentari per un punt. 

 

Exemple: 

 

15. Ramírez de la Peña, Tendencias actuales, 150. 

16. Ibíd. 

Exemple: 

 

17. García Berrio, Teoría de la literatura, 216; Albadalejo, “Teoría de la literatura y 

Estética”, 9 i Chico Rico, “A vueltas con la Teoría de la Literatura”, 160-161. 

18. Chico Rico, “A vueltas con la Teoría de la Literatura”, 166. 
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Diverses referències en una nota 

Per a reduir el nombre de citacions en una oració o paràgraf es poden agrupar 

diverses referències en una única nota. 

Exemple: 

 

19. Shakespeare, Julio Cèsar, acte 3, escena 1. La declaració de constància de Cèsar 

s’ha de prendre amb totes les reserves. 

Exemple: 

 

En el text: 

Sólo cuando reunimos el trabajo de varios estudiosos (las explicaciones por 

Walter Sutton de algunos de los poemas breves de Whitman; el minucioso 

estudio por Paul Fussell de las estructura de “Cradle”, las atentas lecturas de 

“Crossing Brooklyn Ferry” y “Passage to India” realizadas por S. K. Coffman, y 

los intentos por esclarecer la estrategia de “indirección” de Thomas I. Rountree 

y John Lovell, en sus análisis de “Song of Myself” y “Passage to India” 

respectivamente) comenzamos a hacernos una idea de la variedad y 

especificidad de las formas poéticas que Whitman emplea.19 

 

En la nota: 

19. Sutton, “Analysis of Free Versum Form”, 247; Fussell, “Whitman’s Curious 

Warble”, 40; Coffman, “Crossing Brooklyn Ferry”, 228; Coffman, “Forma and 

Meaning of Whitman’s, 343; Rountree, “Whitman’s Indirect Expression”, 551 i 

Lovell, “Appreciating Whitman”, 136. 
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Les referències en nota se separaran per punt i coma i hauran d’aparèixer en el mateix 

ordre que els elements als quals corresponen. 

Sistema autor-any 

És el segon sistema de documentació de l’estil Chicago i es diferencia del sistema de 

notes i bibliografia fonamentalment en dos aspectes: 

 En el sistema autor-any les citacions en el text tenen la forma (autor-any) –

entre parèntesi i sense puntuació entre ells-, seguits del número de página o 

qualsevol altre element de localització. 

 

 

 En el sistema autor-any, al final del treball inclourem una llista de referències 

ordenades alfabèticament. En aquesta llista, a la qual anomenem 

Referències, cadascuna de les referències ha de correspondre a una obra 

citada en el text. 

  

Exemple: 

 

Por su estructura, la carta permite dirigir la comunicación por parte del 

emisor, valiéndose a menudo de la función metatextual, la 

metacomunicación (Calinescu 2003).  

Has de tenir en compte que… 

Els elements de les referències en aquest sistema es tractaran de la mateixa 

forma que en el sistema de notes i bibliografia, amb l’excepció de que l’any 

de publicació segueix el nom de l’autor.  
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REDACTAR REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES SEGONS TIPUS DE DOCUMENT 

En aquest apartat veurem, en primer lloc, unes pautes generals per a la redacció de 

les referències bibliogràfiques i, a continuació, descriurem detalladament i amb alguns 

exemples la manera de redactar les referències bibliogràfiques de diferents tipus de 

documents: 

 Documents impresos 

 Pàgines web i altres materials d’Internet 

 Documents audiovisuals 

 Documents legals 

 Dades d’investigació 

 

Pautes generals per a la redacció de referències bibliogràfiques 

 

 

 

 

 

 

Has de tenir en compte que… 

Les referències que redactem segons qualsevol dels dos mètodes de l’estil 

Chicago (mètode de notes i bibliografia i mètode autor-any) tindran 

bàsicament la mateixa estructura i els mateixos elements, amb la excepció 

de l’any de publicació, el qual, en el sistema autor-any es col·loca després 

de l’autor. 
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En els apartats següents veurem les pautes per a consignar els elements principals 

d’una referència. 

Puntuació 

En les referències els elements se separen per punts. 

 

 

  

Autoria 

 Per a facilitar l’ordenació alfabètica en la bibliografia, el nom de l’autor o 

autora (o del primer en el cas de més de tres autors o autores) s’inverteix i 

pren la forma Cognoms, Nom. 

Exemple: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Notario Ruiz, Antonio, ed. Contrapuntos estéticos. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2005.  

Sistema autor-any: 

Notario Ruiz, Antonio, ed. 2005. Contrapuntos estéticos. Salamanca: 

Ediciones Universidad de Salamanca. 
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 Quan una obra té dos o tres autors o autores o editors o editores es 

col·locaran en la referència en l’ordre en què apareixen en la portada. En la 

referència només s’inverteix el nom del primer autor o autora i s’escriu coma 

abans i després del nom de pila o inicials. S’utilitza la conjunció i (no el signe 

&). 

Exemple: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Foulquié Rubio, Ana Isabel, Mireia Vargas-Urpi i Magdalena Fernández 

Pérez, eds. Panorama de la traducción y la interpretación en los servicios 

públicos españoles: Una década de cambios, retos y oportunidades. 

Granada: Comares. 2018.  

Sistema autor-any: 

Foulquié Rubio, Ana Isabel, Mireia Vargas-Urpi i Magdalena Fernández 

Pérez, eds. 2018. Panorama de la traducción y la interpretación en los 

servicios públicos españoles: Una década de cambios, retos y 

oportunidades. Granada: Comares. 
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 Si una obra té més de tres autors o autores o editors o editores se citarà el 

nom de tots els autors o autores (en el text només farem constar el nom del 

primer, seguit de et al., sense coma al mig). 

 

 

Exemple: 

Sistema de notas i bibliografia: 

Alonso Schökel, Luis, i Eduardo Zurro. La traducción bíblica: lingüística y 

estilística. Madrid: Cristiandad, 1977. 

Sistema autor-any: 

Alonso Schökel, Luis, i Eduardo Zurro. 1977. La traducción bíblica: 

lingüística y estilística. Madrid: Cristiandad. 

Exemple: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Martincano Gómez, José Luis, Ramón González Correales, Javier García 

Campano, i Víctor Manuel González Rodríguez. Los problemas de salud 

mental en el paciente inmigrante. Madrid: IM&C, 2004. 

Sistema autor-any: 

Martincano Gómez, José Luis, Ramón González Correales, Javier García 

Campano, i Víctor Manuel González Rodríguez. 2004. Los problemas de 

salud mental en el paciente inmigrante. Madrid: IM&C. 
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 Com a norma general, quan transcrivim el nom dels autors o autores 

proporcionem el nom complet, no les inicials. 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 

 

Redondo Sánchez, Pablo 

Has de tenir en compte que… 

Per a obres amb més de deu autors o autores es recomana citar en la 

bibliografia només els set primers seguits de et al. 

Has de tenir en compte que…  

Algunes publicacions (especialment les de l’àrea de Ciències) prefereixen 

que es proporcionen les inicials dels noms dels autors i autores, no la seua 

forma completa. 
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 En el cas d’autors o autores que sempre utilitzen inicials, no s’ha de donar el 

nom complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 

 

Wells, H. G. 

Has de tenir en compte que…  

Entre les inicials i després de punt hi ha d’haver un espai, llevat d’algunes 

conegudes excepcions. 

Exemple: 

Wells, H. G. 

Però: 

Sechzer, JA 
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 Si no coneixem el nom de l’autor o de l’autora, tant la referència en nota (en 

el mètode de notes i bibliografia) com l’entrada bibliogràfica (en els dos 

mètodes) han de començar amb el títol. En l’alfabetització es prescindeix de 

l’article inicial. 

 

 

 

 

 Si l’autoria és coneguda o suposada, però s’ha omès en la portada, s’inclourà 

el nom de l’autor o autora entre claudàtors. 

 

Exemple: 

 

Stanze in lode della donna brutta. Florència, 1547. 

Has de tenir en compte que… 

De manera general, per a les obres d’autor desconegut, Chicago recomana 

evitar l’ús del terme anònim per a reemplaçar el nom de l’autor o autora. 

Exemple: 

 

[Horsley, Samuel]. On the prosodies of the Greek and Latin Languages. 

Londres, 1796. 
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 Els pseudònims àmpliament coneguts es tracten com si foren el nom real de 

l’autor o autora. 

 

 

 Quan en la portada no figura cap autor o autora, l’obra se cita pel nom de 

l’editor o editora, compilador o compiladora o traductor o traductora. En les 

referències completes en nota i en les bibliografies, després del nom i una 

coma s’escriu l’abreviatura adequada (trad., ed., comp. o les seues formes en 

plural). En el sistema autor-any s’ometen les abreviatures en la citació en el 

text. 

 

 

 Els termes editor i traductor s’abreugen, però les formes verbals utilitzades 

per a indicar aquestes funcions, editat per i traduït per, no s’abreugen. 

Exemple: 

 

Azorín. La voluntad. Madrid: Biblioteca Nueva, 1965. 

Exemple: 

Sistema autor-any: 

Citació en el text: 

(Andrés Suárez 2012) 

Referència: 

Andrés Suárez, Irene, ed. 2012. Antología del microrrelato español (1906-

2011): El cuarto género narrativo. Madrid: Cátedra.  
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Títol 

 Els títols principals (llibres i revistes) apareixen en cursiva; els títols secundaris 

(capítols i articles) i de treballs inèdits apareixen en redona i entre cometes. 

 

 

 És convenient respectar la grafia i la puntuació dels títols, amb excepció dels 

que apareixen en majúscules en la portada original –que han de citar-se amb 

majúscules i minúscules segons l’ús normal. Els números s’han de mantenir 

com en la portada original (en xifres o en lletres). 

Exemple: 

 

Notario Ruiz, Antonio, ed. Contrapuntos estéticos. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2005. 

Fernández Ramírez, Salvador. La enseñanza de la gramática y la literatura. 

Editat per José Polo. Madrid: Arco Libros, 1985. 

Exemple: 

 

Ballester, Xaverio. “El verso perdido de Ovidio”. Anuari de Filologia: Antiqua 

et Medievalia 3 (2013): 25-29. 
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 El subtítol, que se separa del títol per dos punts i espai, comença sempre, 

igual que el títol, per majúscula. 

 

 

Edició 

Quan s’utilitza una edició diferent de la primera, el número de l’edició, en forma 

abreujada, segueix el títol en la referència –també en la nota, en el sistema de notes i 

bibliografia-.  

Exemple: 

 

Weiss, Andrea. In the Shadow of the Magic Mountain: The Erika and Klauss 

Mann Story. Chicago: University of Chicago Press, 2008. 

Exemple: 

 

Weiss, Andrea. In the Shadow of the Magic Mountain: The Erika and Klauss 

Mann Story. Chicago: University of Chicago Press, 2008. 
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Dades de publicació 

 En les referències, les dades de publicació apareixen a continuació del títol i, 

si és el cas, de l’edició. 

 

 

 El lloc precedeix a l’editorial separat per dos punts. 

Exemple: 

 

Strunk, William i E. B. White. The Elements of Style. 4a ed. Nova York: Allyn 

and Bacon, 2000. 

Exemple: 

 

Foulquié-Rubio, Ana Isabel, Mireia Vargas-Urpi i Magdalena Fernández 

Pérez, eds. Panorama de la traducción y la interpretación en los servicios 

públicos españoles: Una década de cambios, retos y oportunidades. Granada: 

Comares, 2018. 
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 Quan es consignen dues ciutats o més en les dades de publicació del 

document, en la referència normalment només s’inclou la primera. 

 

 

 En el cas de ciutats estrangeres escriurem el nom en l’idioma en què 

redactem el nostre treball, si n’hi ha. 

Exemple: 

 

Smith, Zadie. On beauty. Nova York: Penguin Press, 2005. 

Exemple: 

 

En la portada del document: 

Springer: Viena, Londres, Nova York, Tòquio, etc. 

 

En la referència:  

Viena: Springer 
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 Quan no coneixem el lloc de publicació emprarem les abreviatures s. l. 

abans del nom de l’editorial.  

 

 

 Si es pot conjecturar el lloc de l’edició, pot afegir-se entre claudàtors i amb 

el signe d’interrogació. 

Exemple: 

 

Si redactem el nostre treball en valencià: 

Viena (no Wien) 

Milà (no Milano) 

Ginebra (no Genève) 

Exemple: 

 

Martín, E. Bibliotecas. S. l.: SAPYL, 1948. 
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 El nom de l’editorial se sol donar en forma abreujada. 

 

 

 Quan l’editor és desconegut s’utilitza només el lloc i la data. 

 

 

Exemple: 

 

González del Castillo, Juan Ignacio. El café de Cádiz y otros sainetes. 

[Madrid?]: EMESA, 1977.  

Exemple: 

 

Alianza, en lloc de Alianza Editorial 

Salvat, en lloc de Salvat Editores 

Macmillan, en lloc de Macmillan Publishing Co.  

Exemple: 

 

Martí i Adell, Cristòfol. Babel, Babel. Xàtiva, 1988.   
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 En el sistema de notes i bibliografia la data segueix a l’editorial després de 

coma. En el sistema autor-any, la data, precedida per punt segueix l’autor i 

es separa del títol també per punt. 

 

 

 Quan no es pot determinar la data de publicació d’una obra impresa s’escriu 

l’abreviatura s. d. Quan la data se suposa, aquesta es pot agregar a 

l’abreviatura s.d. precedida de ca. o substituir-la entre claudàtors. 

 

 

Exemple: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Smith, Zadie. On beauty. Nova York: Penguin, 2005. 

 

Sistema autor-any: 

Smith, Zadie. 2005. On beauty. Nova York: Penguin. 

Exemple: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Chamberlain, John. El atraso de España. València: F. Sempere, s. d., ca. 1910. 

 

Sistema autor-any: 

Hutter, Heribert. [1960?]. Vitraux del Medioevo. Barcelona: Edhasa  
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Documents impresos 

Llibres 

Les referències de monografies i llibres impresos s’elaboren segons aquest esquema 

general: 

Sistema de notes i bibliografia 

 

 

 

 

Sistema autor-any 

 

 

Has de tenir en compte que… 

Si no podem determinar o conjecturar raonablement l’editor, el lloc o la 

data d’una obra no l’hem d’incloure en una bibliografia sense indicar on 

és possible localitzar-ne un exemplar. 

Cognoms, Nom. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial, any.  

Cognoms, Nom. Any. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial.  
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Cognoms, Nom. Bastin, Georges L. i Paul F. Bandia, eds. 

Any. 

(sistema autor-any) 

2006. 

Títol del llibre. Charting the Future of Translation History. 

Edició. 

(obligatori si no és la 

primera edició) 

- 

Lloc:  Ottawa: 

Editorial, University of Ottawa, 

Any. 2006. 
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Capítols de llibre 

Les referències bibliogràfiques del capítol d’un llibre o qualsevol altra contribució es 

realitzen segons el següent esquema general: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

Així redactaríem la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Bastin, Georges L. i Paul F. Bandia, eds. Charting the Future of Translation 

History. Ottawa: University of Ottawa Press, 2006.  

Sistema autor-any: 

Bastin, Georges L. i Paul F. Bandia, eds. 2006. Charting the Future of 

Translation History. Ottawa: University of Ottawa Press.  

 

Cognoms, Nom. “Títol del capítol”. En Títol del llibre, editat/compilat/traduït 

per Cognoms Nom, pàgina inicial del capítol – pàgina final del capítol. 

Edició. Lloc de publicació: Editorial, any.  

Recorda: 

Només caldrà consignar l’edició si no és la primera. 
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Sistema autor-any: 

 

 

 

 

 

 

   

 

Cognoms, Nom  

(autor/a del capítol). 

Schaeffer, Moritz i Michael Carl. 

Any 

(sistema autor-any) 

2017. 

“Títol del capítol”. “Language processing and translation”. 

En En 

Títol del llibre, Empirical modelling of translation and interpreting,  

Cognoms, Nom. Any. “Títol del capítol”. En Títol del llibre, 

editat/compilat/traduït per Cognoms Nom, pàgina inicial del capítol – 

pàgina final del capítol. Edició. Lloc de publicació: Editorial.  
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editat/compilat/traduït per editat per 

Nom Cognoms, 

 

Silvia Hansen-Schirra, Oliver Czulo i Sascha Hofman, 

Pàgina inicial-pàgina final del 

capítol. 

117-154. 

Edició. 

(Obligatori si no és la primera 

edició) 

- 

Lloc:  Berlín: 

Editorial, Language Science, 

Any. 

(sistema de notes i 

bibliografia) 

2017. 

 

 

Així quedaría redactada la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Schaeffer, Moritz i Michael Carl. “Language processing and translation”. En 

Empirical modelling of Translation and interpreting, editat per Silvia 

Hansen-Schirra, Oliver Czulo y Sascha Hofman, 117-154. Berlín: Language 

Science, 2017. 

Sistema autor-any: 

Schaeffer, Moritz i Michael Carl. 2017. “Language processing and 

translation”. En Empirical modelling of Translation and interpreting, 

editado por Silvia Hansen-Schirra, Oliver Czulo y Sascha Hofman, 117-154. 

Berlín: Language Science.   
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Articles de revista 

Peculiaritats de les referències d’articles de revista 

Títol de la revista 

 Els títols de revista s’escriuen en cursiva.  

 

 

 S’escriuen en majúscula totes les paraules significatives del títol de la revista.  

 

 

Exemple: 

 

Quaderns: Revista de Traducció   

Exemple: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Soriano Barabino, Guadalupe. “La formación del traductor jurídico: Análisis 

de la competencia traductora en traducción jurídica y propuesta de 

programa formativo”. Quaderns: Revista de Traducció, núm. 25 (2018), 217-

229. 

Sistema autor-any: 

Soriano Barabino, Guadalupe. 2018. “La formación del traductor jurídico: 

Análisis de la competencia traductora en traducción jurídica y propuesta 

de programa formativo”. Quaderns: Revista de Traducció, núm. 25: 217-

229. 
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Volum, número, any 

 Les referències de les revistes inclouen el número del volum, el número o 

mes de l’entrega i l’any.  

 

 

 

Sistema de notes i bibliografia 

 El número del volum, en lletra redona, segueix el nom de la publicació, sense 

puntuació intermèdia. 

 El terme volum s’omet. 

 El número del volum s’expressa en xifres aràbigues, encara que la publicació 

utilitze numerals romans. 

 El número del fascicle segueix el número del volum, separat per coma i 

precedit de l’abreviatura núm. 

 L’any, de vegades precedit per la data concreta, el mes o l’estació, figura 

entre parèntesis després del número del volum (o del fascicle).  

Exemple: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Daragmeh, Abdelkarim, Ekrema Shehab i Yasmin Radi. “Translating Arabic 

Poetry into English Rapping: A Study into the Form-Based Requirements”. 

Translation Review  98 (2017): 29-48.   

Sistema autor-any: 

Daragmeh, Abdelkarim, Ekrema Shehab i Yasmin Radi. 2017. “Translating 

Arabic Poetry into English Rapping: A Study into the Form-Based 

Requirements”. Translation Review  98: 29-48.   
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 Quan es dóna un interval de mesos o estacions es pot usar un guió o una 

barra per a separar-los. 

 

 

 En el cas de les revistes que apareixen publicades per números –no per 

volums– separarem el nom de la revista del número de l’entrega per coma i 

l’interval de pàgines del número del lliurament i any també per coma. 

 

 

Sistema autor-any 

 El número del volum, en lletra redona, segueix el nom de la publicació, sense 

puntuació intermèdia. 

 El terme volum s’omet. 

 El número del volum s’expressa en xifres aràbigues, encara que la publicació 

utilitze numeral romans. 

 El número de fascicle segueix el número del volum entre parèntesis. 

Exemple: 

 

León Mejía, Ana. “¿Disidencia dentro del feminismo?”. Revista Internacional 

de Sociología  67, núm. 3 (set./des. 2009): 559-588. 

Exemple: 

 

Ruiz Casanova, José Francisco. “Plagio y traducción o la traducción como 

plagio”. 1611: Revista de Historia de la Traducción, núm. 11 (2017), 153-162. 
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 L’any segueix el nom de l’autor o autora o autors o autores, precedit i seguit 

per punt i sense parèntesis. 

 En el cas de les revistes que apareixen publicades per números – no per 

volums- separarem el nom de la revista del número de l’entrega per coma i 

l’interval de pàgines precedit de dos punts seguits d’espai. 

 

 

Les referències bibliogràfiques dels articles de revista s’elaboren d’acord amb 

l’esquema següent: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

Sistema autor-any: 

 

Cognoms, Nom. “Títol de l’article”. Títol de la revista volum, número 

(mes/estació any): pàgina inicial – pàgina final de l’article.  

Exemple: 

Ruiz Casanova, José Francisco. 2017. “Plagio y traducción o la traducción 

como plagio”. 1611: Revista de Historia de la Traducción, núm. 11: 153-162. 

Cognoms, Nom. Any. “Títol de l’article”. Títol de la revista volum (número): 

pàgina inicial – pàgina final de l’article.  
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Cognoms, Nom.  Hermjakob, Ulf et al. 

Any 

(sistema autor-any) 

2018. 

“Títol de l’article”. 
“Incident-Driven Machine Translation and Name Tagging for Low-resource 

Languages”. 

Títol de la revista Machine Translation 

volum, número 

(mes/estació/any) 

(sistema de notes i 

bibliografia) 

32, núm. 1-2 (junio 2018) 

volum 

(número/mes/estació) 

32 (1-2) 
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(sistema autor-any) 

Pàgina inicial –pàgina 

final de l’article. 

59-89. 

 

 

 

Materials inèdits 

Tesis, tesines i treballs similars 

Les referències bibliogràfiques de les tesis, tesines i treballs similar s’elaboren d’acord 

amb l’esquema següent: 

Sistema de notes i bibliografia 

 

 

 

Així hauriem de redactar la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Hermajakob, Ulf et al. “Incident-Driven Machine Translation and Name 

Tagging for Low-resource Languages”. Machine Translation 32, núm. 1-2 

(juny 2018): 59-89. 

 

Sistema autor-any: 

Hermajakob, Ulf et al. 2018. “Incident-Driven Machine Translation and 

Name Tagging for Low-resource Languages”. Machine Translation 32 (1-2): 

59-89. 

Cognoms, Nom. “Títol del treball”. Tesi/tesina/treball fi d’estudis de 

màster/treball fi d’estudis de grau. Institució acadèmica, any. 
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Sistema autor-any 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom.  Torres Blanco, M. Isabel. 

Any 

(sistema autor-any) 

2003. 

“Títol del treball”. 
“El comercio de la ceràmica en la Malaca antigua: Los hallazgos del teatro 

romano”. 

Tesi/Tesina/Treball de 

fi de màster/Treball de 

fi de grau 

Tesi 

Institució acadèmica Universidad de Málaga 

Cognoms, Nom. Any. “Títol del treball”. Tesi/tesina/treball fi d’estudis de 

màster/treball fi d’estudis de grau. Institució acadèmica. 
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Any 

(sistema de notes i 

bibliografia) 

2003. 

 

 

Classes, ponències, conferències i comunicacions en congressos 

Les referències bibliogràfiques de classes, ponències, conferències i comunicacions 

en congressos s’elaboren d’acord amb l’esquema següent: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Torres Blanco, M. Isabel. “El comercio de la cerámica en la Malaca antigua: 

Los hallazgos del teatro romano”. Tesi. Universidad de Málaga, 2003. 

Sistema autor-año: 

Torres Blanco, M. Isabel. 2003. “El comercio de la cerámica en la Malaca 

antigua: Los hallazgos del teatro romano”. Tesi. Universidad de Málaga.    

Cognoms, Nom. “Títol”. Classe / Ponència / Conferència / Comunicació 

presentada en Seminari / Congrès / Reunió / Assamblea. 

Organització/Institució patrocinadora, any. 
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Sistema autor-any: 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom.  Valle, José J. y John R. Eyler. 

Data 

(sistema autor-any) 

Junio 2003. 

“Títol”. 
“An FT-ICR Free Electron Laser User Facility for 

Determination of IRMPD Spectra of Gas-Phase Ions”. 

Cognoms, Nom. “Títol”. Classe / Ponència / Conferència / Comunicació 

presentada en Seminari / Congrès / Reunió / Assamblea. 

Organització/Institució patrocinadora, any. 
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Classe/Ponència/Conferència/Comunicació 

presentada en 

Ponència presentada en 

Seminari/Congrès/Reunió/Assamblea 
51st ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied 

Topics. 

Organització/Institució patrocinadora, ----- 

Lloc,  Montreal (Canadà), 

Data 

(sistema de notes i bibliografia) 

juny 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Valle; José J. y John R. Eyler. “An FT-ICR Free Electron Laser User Facility for 

Determination of IRMPD Spectra of Gas-Phase Ions”. Ponència presentada 

en 51st ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. Montreal 

(Canadà), juny 2003.  

Sistema autor-any: 

Valle; José J. y John R. Eyler. “An FT-ICR Free Electron Laser User Facility for 

Determination of IRMPD Spectra of Gas-Phase Ions”. Ponència presentada 

en 51st ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. Montreal 

(Canadà), juny 2003.  
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Patents 

Les referències bibliogràfiques de les patents s’elaboren d’acord amb l’esquema 

següent: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

 

Sistema autor-any: 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom (creador o creadora). Títol. Patent. Organització que 

concedeix la patent, data de sol·licitud dia/mes/any, data de concessió 

dia/mes/any.  

Cognoms, Nom (creador o creadora). Any (de concessió) Títol. Patent. 

Organització que concedeix la patent, data de sol·licitud dia/mes/any, data 

de concessió dia/mes/any.  
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Cognoms, Nom (creador o 

creadora).  

Gómez Moya, Luís i Juan Ramón Torres Sánchez. 

Any (de concessió) 

(sistema autor-any) 

2008. 

Títol. Instalación para el aprendizaje del apeo de árboles. 

Patent. Patent. 

Organització que concedeix la 

patent,  

Oficina Española de Patentes y Marcas, 

data de sol·licitud dia/mes/any, data 

de concessió dia/mes/any. 

(sistema de notes i bibliografia) 

data de sol·licitud 21/09/2005, data de concessió 22/04/2008. 

 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Gómez Moya, Luís i Juan Ramón Torres Sánchez. Instalación para el 

aprendizaje del apeo de árboles. Patent. Oficina Española de Patentes y 

Marcas, data de sol·licitud 21/09/2005, data de concessió 22/04/2008. 

Sistema autor-any: 

Gómez Moya, Luís i Juan Ramón Torres Sánchez. 2008. Instalación para el 

aprendizaje del apeo de árboles. Patent. Oficina Española de Patentes y 

Marcas, data de sol·licitud 21/09/2005, data de concessió 22/04/2008. 
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Pàgines web i altres materials d’internet 

Qüestions prèvies 

 Les referències dels documents accessibles a través d’Internet segueixen, en 

general, els mateixos esquemes que els documents impresos. 

 Quan citem fonts electròniques accessibles en línia, l’estil Chicago recomana 

la inclusió d’una URL (Uniform Resource Locator) o un DOI (Digital Object 

Identifier) com a element final de la referència. 

 L’estil Chicago no requereix la data de consulta en les citacions de les fonts 

electròniques, llevat que no es puga determinar la data de publicació o revisió 

basant-nos en la font. No obstant això, algunes editorials de certes disciplines 

(especialment Ciències i Medicina) exigeixen les dates d’accés. Així mateix cal 

tenir en compte que als estudiants se’ls exigeix habitualment que en els 

treballs donen les dates d’accés a les fonts que citen. 

 

 

En els apartats següents descrivim la redacció de les referències de pàgines web i 

blogs, llibres, capítols de llibres i articles de revistes. 

  

Has de tenir en compte que… 

Per a evitar interferències en l’enllaç es recomana no acabar l’adreça web 

amb un punt. 



Citar la informació. Estil Chicago 
 

 

    pág. 61 

Pàgines web 

 

 

Particularitats de les referències de pàgines web 

Nom específic 

Les pàgines webs han de citar-se per un nom específic (si en tenen), pel nom del 

patrocinador o patrocinadora a o autor o autora mitjançant frase descriptiva. 

 

Nom de domini 

Alguns llocs se citen pel seu nom de domini (la primera part de la url que segueix a 

la doble barra i precedeix a .com., .es, .edu, .org, etc.). Aquests noms, que no distingeixen 

entre majúscules i minúscules, sovint s’abreugen i s’escriuen amb majúscula segons l’ús 

normal. 

Has de tenir en compte que… 

El manual de l’estil Chicago aconsella esmentar en la nota els continguts 

web i només incloure’ls en la bibliografia en el cas de treballs que no 

continguen notes. 

Exemple: 

 

Leon Hunter 

20.000 lenguas 
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Grafia 

Els noms de les web s’escriuen en lletra redona i sense cometes. Les seccions o parts 

d’un lloc web han d’anar entre cometes. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 

 

Google 

New York Times 

Exemple: 

 

Nom de la web: 

EUATC: European Unions of Associations of Translation Companies 

Títol de la secció o part del lloc web: 

“Machine Translation: Is it ready for me?” 
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Com a regla general, les referències bibliogràfiques de llocs web s’elaboren d’acord 

amb l’esquema següent: 

Sistema de notes i bibliografia (en nota) 

 

 

 

 

 

 

Sistema autor-any (en nota si el treball en conté) 

 

 

 

 

 

 

Autor o autora del contingut, títol o descripció de la pàgina, propietat o 

patrocini de la web, data de publicació/revisió/modificació o data d’accés 

(si no podem determinar cap de les dates anteriors o si cal consignar 

aquesta data), URL  

Has de tenir en compte que… 

Tot i que, segons el manual Chicago-Deusto, no cal fer constar la data de 

consulta o accés en les referències de fonts electròniques, excepte en el cas 

que no puguem determinar la data de publicació o revisió basant-nos en 

la font, habitualment els estudiants han de proporcionar en els treballs les 

dates d’accés a les fonts en línia que citen. 

Autor o autora del contingut, data de publicació/revisió/modificació, títol o 

descripció de la pàgina, propietat o patrocini de la web, data d’accés (si no 

podem determinar cap de les dates anteriors o si cal consignar aquesta 

data), URL  
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Sistema autor-any (en la llista de referències) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/a del contingut  
Monica Macaulay i Kristen Syrett  (en nota) 

Macaulay, Monica i Kristen Syrett (en la llista de referències) 

Any (data de 

publicació/revisió/modificació 

2012 

Autor o autora del contingut. Data de publicació/revisió/modificació. Títol 

o descripció de la pàgina. Propietat o patrocini de la web, data d’accés (si 

no podem determinar cap de les dates anteriors o si cal consignar aquesta 

data). URL  
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o data de consulta si no 

podem determinar cap de les 

dates anteriors) 

(sistema autor-any) 

Títol de la pàgina web “Why major in Linguistics?”, 

Propietat o patrocioni Linguistic Society of America, 

Data (publicació, revisió, 

modificació) 

2012, 

Data de consulta (opcional) accés el 15 de gener de 2020 

URL https://www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics 

 

 

 

Així redactaríem la referència: 

Sistema de notes i bibliografia (en nota): 

45. Monica Macaulay i Kristen Syrett, “Why Major in Linguistics?”, 

Linguistic Society of America, 2012, 

https//www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics 

 

Sistema autor-any (en nota si el treball en conté): 

45. Monica Macaulay y Kristen Syrett, 2012, “Why Major in Linguistics?”, 

Linguistic Society of America, 

https//www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics 

Sistema autor-any (en la llista de referències si el treball no conté notes): 

Macaulay, Monica y Kristen Syrett. 2012. “Why Major in Linguistics?”. 

Linguistic Society of America. 

https//www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics 

https://www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/pdfs%20avanzado%20y%20doctorado/https/www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/pdfs%20avanzado%20y%20doctorado/https/www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/pdfs%20avanzado%20y%20doctorado/https/www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics
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Blogs 

 

 

Publicacions 

Com a regla general, en les notes les referències bibliogràfiques d’entrades de blogs 

s’elaboren d’acord a l’esquema següent: 

  

Observa que… 

En els Exemple que t’hem proporcionat apareix la data d’acccés, la qual, 

com vam dir en un apartat anterior, sol exigir-se als estudiants en la 

documentació dels seus treballs. 

Has de tenir en compte que… 

Tot i que les referències de publicacions d’un blog solen aparèixer només 

en nota,  si un blog es citat freqüentment en un treball pot incloure’s en la 

bibliografia. 

Les referències de les publicacions i comentaris de blog es tracten de 

manera similar a les referències d’articles de publicacions periòdiques, ja 

que persones expertes proporcionen sovint en aquestes publicacions i 

comentaris informació molt valuosa. 
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Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

 

 

Sistema autor-any: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nota: 

Nom Cognoms, “Títol de la publicació”, Títol o descripció del blog (blog), 

data de la publicació, URL  

En nota (si el treball en conté): 

Nom Cognoms, data de la publicació, “Títol de la publicació”, Títol o 

descripció del blog (blog), , URL  

En la llista de referències (si el treball no conté notes): 

Cognoms, Nom. Data de la publicació. “Títol de la publicació”. Títol o 

descripció del blog (blog). URL  
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Nom Cognoms 

Cognoms, Nom 

Scheherezade Surià López (en nota) 

Surià López (en la llista de referències) 

Data 

(publicació/revisió/modificació) 

(Sistema autor-any) 

12 de novembre de 2018 

“Títol de la publicación” “Traducir para ninos  no es cosa de magia” 

Títol o descripció del blog En la luna de Babel 

 (blog), (blog)  

Data 

(publicació/revisió/modificació) 

(Sistema notes i bibliografia) 

12 de novembre de 2018 

Data de consulta (opcional) --- 
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URL https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/ 

 

  

Així redactaríem la referència: 

Sistema notes i bibliografia (en nota): 

46. Scheherezade Surià López, “Traducir para niños no es cosa de magia”, 

En la luna de Babel (blog), 12 de novembre de 2018, 

https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/ 

 

Sistema autor-any (en nota si el treball en conté): 

46. Scheherezade Surià López, 12 de novembre de 2018, “Traducir para 

niños no es cosa de magia”, En la luna de Babel (blog),  

https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/ 

 

Sistema autor-any (en la llista de referències si el treball no conté notes): 

Surià López, Scheherezade. 12 de novembre de 2018. “Traducir para niños 

no es cosa de magia”. En la luna de Babel (blog), 

https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/ 

https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/
https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/
https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/
https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/
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Comentaris 

Com a regla general, les referències bibliogràfiques de comentaris a entrades de blogs 

s’elaboren d’acord amb l’esquema següent: 

Sistema de notes i bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Sistema autor-any 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la nota: 

Nom Cognoms, data (i hora) del comentari, comentari a Autor o autora (de 

la publicación), “Títol de la publicació”, Títol o descripció del blog (blog), 

data de la publicació, URL  

En la nota (si el treball en conté): 

Nom Cognoms, data (i hora) del comentari, comentari a Autor o autora (de 

la publicación), “Títol de la publicació”, Títol o descripció del blog (blog), 

data de la publicació, URL  

En la llista de referències (si el treball no conté notes): 

Cognoms, Nom. Data (i hora) del comentari, comentari a Autor o autora (de 

la publicación), “Títol de la publicació”, Títol o descripció del blog (blog), 

data de la publicació, URL  
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Nom Cognoms (o 

àlies), 

Cognoms, Nom (o 

àlies) 

Fernando Gabriel Gregoire (en nota) 

Gregoire, Fernando Gabriel (en la llista de referències final) 

Data (hora) del 

comentari, 

29 d’octubre de 2018 (22:34) 

comentari a comentari a 

Nom Cognoms (o 

àlies), 

Pablo Muñoz Sánchez,  

“Títol de la publicació”, “5 buenos hábitos al traducir aplicaciones móbiles” 

Títol o descripció del 

blog 

Algo más que traducir 

(blog), (blog),  

data de l’entrada, 29 d’octubre de 2018, 

URL 
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-

moviles/#comments 

https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
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Si, com hem dit al principi d’aquesta secció, un blog se cita en moltes ocasions en un 

treball hauríem d’incloure-lo en la bibliografia seguint l’esquema que proposem tot seguit: 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència  

Sistema de notes i bibliografia (en nota): 

47. Fernando Gabriel Gregoire, 29 d’octubre de 2018 (22:34), comentari a 

Pablo Muñoz Sánchez, “5 buenos hábitos al traducir aplicaciones móviles”, 

Algo más que traducir (blog), 29 d’octubre de 2018, 

https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-

aplicaciones-moviles/#comments 

 

Sistema autor-any (en nota si el treball en conté): 

47. Fernando Gabriel Gregoire, 29 d’octubre de 2018 (22:34), comentari a 

Pablo Muñoz Sánchez, “5 buenos hábitos al traducir aplicaciones móviles”, 

Algo más que traducir (blog), 29 d’octubre de 2018, 

https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-

aplicaciones-moviles/#comments 

 

Sistema autor-any (en la llista de referències final si el treball no conté 

notes): 

Gregoire, Fernando Gabriel. 29 d’octubre de 2018 (22:34). Comentari a 

Pablo Muñoz Sánchez. “5 buenos hábitos al traducir aplicaciones móviles”. 

Algo más que traducir (blog). 29 d’octubre de 2018. 

https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-

aplicaciones-moviles/#comments 

https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
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Llibres 

Les referències bibliogràfiques dels llibres en Internet s’elaboren d’acord amb 

l’esquema següent: 

Sistema de notes i bibliografia 

 

 

 

  

Així hauríem de redactar les referències dels blogs dels exemples en la 

bibliografia (sistema de notes i bibliografia) o en la llista de referències 

final (sistema autor-any): 

 

Muñoz Sánchez, Pablo. Algo más que traducir (blog). 

https://algomasquetraducir.com/ 

 

Surià López, Scheherezade. En la luna de Babel  (blog). 

https://enlalunadebabel.com/ 

Autor/a. Títol o descripció del blog (blog). URL  

Cognoms, Nom. Títol del llibre. Edició. Lloc: Editorial, data. URL o DOI.  

https://algomasquetraducir.com/
https://enlalunadebabel.com/
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Sistema autor-any 

 

 

 

 

  

 

Cognoms, Nom. Steels, Luc i Manfred Hild, eds. 

Any 

(sistema autor-any) 

2012 

Títol del llibre. Language Grounding in Robots. 

Edició. 

Obligatori si no és la primera ed. 

--- 

Cognoms, Nom. Data. Títol del llibre. Edició. Lloc: Editorial. URL o DOI.  
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Lloc:  Boston: 

Editorial, Springer, 

Any. 

(sistema de notes i bibliografia) 

2012. 

URL / DOI. DOI 10.1007/978-1-4614-3064-3. 

 

 

  

Així hauríem de redactar la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Steels, Luc i Manfred Hild, eds. Language Grounding in Robots. Boston: 

Springer, 2012. DOI 10.107/978-1-4614-3064-3.   

 

Sistema autor-any: 

Steels, Luc y Manfred Hild, eds. 2012. Language Grounding in Robots. 

Boston: Springer. DOI 10.107/978-1-4614-3064-3. 
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Capítols de llibre 

Les referències bibliogràfiques dels capítols de llibre en Internet s’elaboren d’acord 

amb l’esquema següent: 

Sistema de notes i bibliografia 

 

 

 

 

 

Sistema autor-any 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom. “Títol del capítol”. En Títol del llibre, editat/compilat/traduït 

per Nom Cognoms, pàgina inicial -  pàgina final del capítol. Edició. Lloc: 

Editorial, data. URL /DOI. 

Cognoms, Nom. Data. “Títol del capítol”. En Títol del llibre, 

editat/compilat/traduït per Nom Cognoms, pàgina inicial -  pàgina final del 

capítol. Edició. Lloc: Editorial. URL /DOI. 



Citar la informació. Estil Chicago 
 

 

    pág. 77 
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Cognoms, Nom (autor/a del 

capítol). 

Monzó Nebot, Esther i Joan Jiménez Salcedo, eds. 

Any. 

(sistema autor-any) 

2017. 

“Títol del capítol”. 

“La traducción y la enseñanza de lenguas de herencia: una 

aproximación a la experiencia traductora (EN-ES) de 

hispanohablantes bilingües en los Estados Unidos ”. 

En En 

Títol del llibre,   Les llengües minoritzades en l’ordre postmonolingüe, 

pàgina inicial – pàgina final del 

capítol. 

89-103. 

Edició. 

Obligatori si no és la primera 

edició 

--- 

Lloc: Castelló de la Plana: 

Editorial, Publicacions de la Universitat Jaume I,   

Any. 

(sistema de notes i bibliografia) 

2017. 

URL / DOI. https://zenodo.org/record/818136#.XBAQG1VKiCg 

 

https://zenodo.org/record/818136%23.XBAQG1VKiCg
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Així hauríem de redactar la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Monzó Nebot, Esther i Joan Jiménez-Salcedo, eds. “La traducción y la 

enseñanza de lenguas de herencia: Una aproximación a la experiencia 

traductora (EN-ES) de hispanohablantes bilingües en los Estados Unidos”. 

En Les llengües minoritzades en l’ordre postmonolingüe, 89-103. Castelló 

de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2017. 

https://zenodo.org/record/818136#.XBAQG1VKiCg 

 

Sistema autor-any: 

Monzó Nebot, Esther i Joan Jiménez-Salcedo, eds. 2017. “La traducción y 

la enseñanza de lenguas de herencia: Una aproximación a la experiencia 

traductora (EN-ES) de hispanohablantes bilingües en los Estados Unidos”. 

En Les llengües minoritzades en l’ordre postmonolingüe, 89-103. Castelló 

de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 

https://zenodo.org/record/818136#.XBAQG1VKiCg 

 

 

https://zenodo.org/record/818136%23.XBAQG1VKiCg
https://zenodo.org/record/818136%23.XBAQG1VKiCg
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Articles de revista 

Les referències bibliogràfiques d’articles de revistes en Internet s’elaboren d’acord 

amb l’esquema següent: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

 

Sistema autor-any: 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom. “Títol de l’article”. Títol de la revista volum, número (data): 

pàgina inicial – pàgina final de l’article. URL / DOI 

Cognoms, Nom. Data. “Títol de l’article”. Títol de la revista volum (número): 

pàgina inicial – pàgina final de l’article. URL / DOI 
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Cognoms, Nom (autor/a de 

l’article). 

Wanner, Adrian. 

Any. 

(sistema autor-any) 

2018. 

“Títol de l’article”. 
“The poetics of displacement: Self-translation among contemporary 

Russian-Americanpoets ”. 

Títol de la revista   Translation Studies 

volum, 11, 

número 

(sistema de notes i bibliografia) 

(número): 

(sistema autor-any) 

2 

(2): 

(data) 

(sistema de notes i bibliografia) 

(2018): 

Pàgina inicial – pàgina final de 

l’article. 

122-138.  

URL / DOI. DOI 10.1080/14781700.2017.1336641. 
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Així hauríem de redactar la referència: 

Sistema de notas i bibliografia: 

Wanner, Adrian. “The poetics of displacement: Self-translation among 

Contemporary Russian-American poets”. Translation Studies 11, 2 (2018): 

122-138. DOI 10.1080/14781700. 

 

Sistema autor-any: 

Wanner, Adrian. 2018. “The poetics of displacement: Self-translation among 

Contemporary Russian-American poets”. Translation Studies  11 (2): 122-138. 

DOI 10.1080/14781700. 

Has de tenir en compte que…  

En les citacions en nota i referències d’articles de revista electrònica has 

d’incloure preferentment el DOI si l’article en té. Si utilitzes una URL hauràs 

de donar l’adreça de l’article (o del resum o abstract), llevat que 

acompanye l’article una forma més estable (URI). 
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Documents audiovisuals 

El manual Chicago-Deusto inclou en aquest apartat, entre altres, els següents tipus 

documentals: 

 Enregistraments sonors 

 Enregistraments musicals 

 Enregistraments de literatura, conferències i similars 

 Enregistraments d’imatge 

 Curtmetratges i pel.lícules en DVD 

 Multimèdia en línia 

 

Enregistraments sonors 

Enregistraments musicals 

Les referències d’enregistraments musicals inclouen els elements següents: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

 

 

  

Cognoms, Nom (compositor, intèrpret o altre responsable del contingut). 

Títol. Altres intèrprets destacables. Nom de l’editorial/discogràfica. Número 

d’identificació de l’enregistrament (si n’hi ha). Indicació del suport (disc 

compacte, casset, arxiu audiovisual, etc.). Data del copyright o de la 

producció o interpretació. DOI o URL (enregistraments en línia) 



Citar la informació. Estil Chicago 
 

 

    pág. 85 

Sistema autor-any: 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom (compositor, intèrpret o altre responsable del contingut). 

Data del copyright o de la producció o interpretació. Títol. Altres intèrprets 

destacables. Nom de l’editorial/discogràfica. Número d’identificació de 

l’enregistrament (si n’hi ha). Indicació del suport (disc compacte, casset, 

arxiu audiovisual, etc.). DOI o URL (enregistraments en línia) 
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Cognoms, Nom.  

(compositor, intèrpret o altre 

responsable del contingut). 

Donizetti, Gaetano. 

Any. 

(data de 

copyright/interpretació/enregistrament) 

(sistema autor-any) 

1987. 

Títol.  Anna Bolena. 

Altres intèrprets destacables. 
Richard Bonynge, dir. Orquestra i cor de la Welsh Royal 

Opera. 

Nom de l’editorial/discogràfica. Decca. 

Indicació del suport 3 audiodiscos. 

Any (data de 

copyright/interpretació/enregistrament) 

(sistema de notes i bibliografia) 

1987. 
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Així hauríem de redactar la referència: 

 

Sistema de notes i bibliografia: 

Donizetti, Gaetano. Anna Bolena. Richard Bonynge, dir.  Orquestra i cor de 

la Welsh Royal Opera. Decca. 3 audiodiscos. 1987.   

 

Sistema autor-any: 

Donizetti, Gaetano. 1987. Anna Bolena. Richard Bonynge, dir.  Orquestra i 

cor de la Welsh Royal Opera. Decca. 3 audiodiscos.  
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Enregistraments de literatura, conferències i similars 

Els enregistraments de teatre, poesía, conferències i similars tenen el mateix 

tractament que els enregistraments musicals. 

Per a fonts electròniques hem de proporcionar informació sobre el suport (arxiu MP3, 

1 CD, etc.). 

Per a fonts en línia hem d’incloure-hi la URL. 

Les referències de grabacions musicals inclouen els elements següents: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

 

Sistema autor-any: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom (autor o autora, intèrpret, conferenciant o altre responsable 

del contingut). Títol. Altres intèrprets destacables. Nom de l’editorial. 

Número d’identificació de l’enregistrament (si n’hi ha). Indicació del suport 

(disc compacte, casset, arxiu audiovisual, etc.). Data del copyright o de la 

producció o interpretació. DOI o URL (enregistraments en línia) 

Cognoms, Nom (autor o autora, intèrpret, conferenciant o altre responsable 

del contingut). Data del copyright o de la producció o interpretació. Títol. 

Altres intèrprets destacables. Nom de l’editorial. Número d’identificació de 

l’enregistrament (si n’hi ha). Indicació del suport (disc compacte, casset, 

arxiu audiovisual, etc.). DOI o URL (enregistraments en línia) 
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Cognoms, Nom.  

(autor o autora, intèrpret, 

conferenciant o altre responsable del 

contingut). 

Ayala, Francisco. 

Any. 

(data de 

copyright/interpretació/enregistrament) 

(sistema autor-any) 

2006. 

Títol.  Francisco Ayala lee una selección de su obra literaria. 

Altres intèrprets destacables. --- 

Nom de l’editorial. Punto de Lectura Audio CD. 

Indicació del suport 1 CD-audio. 
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Any (data de 

copyright/interpretació/enregistrament) 

(sistema de notes i bibliografia) 

2006. 

 

 

 

Enregistraments d’imatge 

El manual Chicago-Deusto inclou sota aquest epígraf els següents tipus documentals: 

 Curtmetratges i pel.lícules en DVD 

 Multimèdia en línia 

 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència: 

 

Sistema de notes i bibliografia: 

Ayala, Francisco. Francisco Ayala lee una selección de su obra literaria. 

Punto de Lectura Audio CD. 1 CD-audio. 2006. 

 

Sistema autor-año: 

Ayala, Francisco. 2006. Francisco Ayala lee una selección de su obra 

literaria. Punto de Lectura Audio CD. 1 CD-audio. 
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Curtmetratges 

Les referències de curtmetratges inclouen, generalment, els següents elements: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

Sistema autor-any: 

 

 

 

 

Cognoms, Nom (autor o autora, si hi apareix). Títol. Lloc: Nom de l’editorial. 

Data. Curtmetratge. Suport, durada. 

Cognoms, Nom (autor o autora, si hi apareix). Data. Títol. Lloc: Nom de 

l’editorial. Curtmetratge. Suport, durada. 
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Cognoms, Nom.  

(autor o autora, si hi apareix). 

Figueroa, Lucas M. 

Any. 

(sistema autor-any) 

[2007]. 

Títol.  Boletos por favor. 

Lloc Madrid: 

Nom de l’editorial/productora. LMF films 

Any 

(sistema de notes i bibliografia) 

[ca. 2007]. 

Tipus de document.  Curtmetratge. 

Suport, durada 1 videodisc (DVD), 14 min. 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència: 

 

Sistema de notes i bibliografia: 

Figueroa, Lucas M. Boletos por favor. Madrid: LMF films. [ca. 2007]. 

Curtmetratge. 1 videodisc (DVD), 14 min. 

 

Sistema autor-any: 

Figueroa, Lucas M. [ca. 2007]. Boletos por favor. Madrid: LMF films. 

Curtmetratge. 1 videodisc (DVD), 14 min.   
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Pel.lícules 

Les referències de pel.lícules inclouen els següents elements: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

 

Sistema autor-any: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom (autor o autora, director o directora). Títol. Altres intèrprets 

rellevants. Lloc: Nom de l’editorial/productora/distribuïdora. Data. Suport, 

durada. 

Cognoms, Nom (autor o autora, director o directora). Data. Títol. Altres 

intèrprets rellevants. Lloc: Nom de l’editorial/productora/distribuïdora. 

Suport, durada. 

Recorda que: 

Has d’incloure en la referència qualsevol dada que siga relevant per a 

identificar l’objecte referenciat. 
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Cognoms, Nom.  

(autor o autora, director o directora) 

Beethoven, Ludwig van. 

Any. 

(copyright/interpretació/enregistrament) 

(sistema autor-any) 

2006. 

Títol.  
Missa solemnis: Inaugural concert to celebrate the reopening 

of the Dresden FrauenKirche. 

Altres intèrprets rellevants. 
Chor der Sächsischen Staatsoper Dresden, Matthias Brauer, 

Sächsische StaatsKapelle Dresden, Fabio Luisi. 

Altres dades interessants 
Enregistrament realitzat en la FrauenKirche de Dresde els 

dies 4 y 5 de novembre de 2005. 

Lloc: S. l.: 

Nom de l’editorial/discogràfica: Euroarts Music International. 

Any 

(copyright/interpretació/enregistrament) 

2006 
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(sistema de notes i bibliografia) 

Indicació del suport, durada 1 videodisc (DVD), 92 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així hauríem de redactar la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Beethoven, Ludwig van. Missa solemnis: Inaugural concert to celebrate the 

reopening of the Dresden Frauenkirche. Chor der Sächsischen Staatsoper 

Dresden, Matthias Brauer, Sächsische StaatsKapelle Dresden, Fabio Luisi. 

Enregistrament realitzat en la Frauenkirche de Dresde els dies 4 i 5 de 

novembre de 2005. S. l.: Euroarts Music International. 2006. 1 videodisc 

(DVD), 92 min. 

 

Sistema autor-any: 

 Beethoven, Ludwig van. 2006. Missa solemnis: Inaugural concert to 

celebrate the reopening of the Dresden Frauenkirche. Chor der Sächsischen 

Staatsoper Dresden, Matthias Brauer, Sächsische StaatsKapelle Dresden, 

Fabio Luisi. Enregistrament realitzat en la Frauenkirche de Dresde els dies 4 

i 5 de novembre de 2005. S. l.: Euroarts Music International. 1 videodisc 

(DVD), 92 min.  
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Multimèdia en línia 

Les referències bibliogràfiques de materials multimèdia en línia s’elaboren d’acord 

amb l’esquema següent: 

Sistema de notes i bibliografia: 

 

 

 

Sistema autor-any: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom. “Títol”. Tipus de font, durada. Data/data de consulta. URL 

Cognoms, Nom. Data/data de consulta. “Títol”. Tipus de font, durada.. URL 

Has de tenir en compte que… 

Si el material és l’enregistrament d’un discurs o d’algun tipus 

d’interpretació  hauràs d’afegir informació sobre la font original. Depenent 

de la informació que tingues al teu abast hauràs de consignar-la com a 

informació principal o com a informació complementària. 
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Cognoms, Nom.  

 

Gabilondo, Iñaki. 

Data. 

(sistema autor-any) 

19 de març de 2019. 

“Títol”. “Me siento rejuvenecer” 

En En 

Títol del lloc web  Cadena Ser. La voz de Iñaki. 

Tipus de font, Vídeo, 

durada 2:25 min. 

Data. 

(sistema de notes i bibliografia) 

19 de març de 2019. 

URL https://youtu.be/4T5IHlevtZQ 

https://youtu.be/4T5IHlevtZQ
https://youtu.be/4T5IHlevtZQ
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Documents legals (lleis i jurisprudència) 

Com a norma general, en documents legals i públics les fonts no solen incloure’s en 

la bibliografia, per la qual cosa citem sobretot en el cos del text, i podem utilitzar les notes 

en alguns casos. En textos acadèmics i d’investigació que citen fonts legals aquestes 

s’esmenten tant en el cos del text com en nota i la inclusió de les referències a les fonts en 

una bibliografia depén de decisions editorials. Quant a la jurisprudència, sol trobar-se en un 

annex que, normalment, precedeix a la bibliografia, en cas que hi haja. 

En aquesta secció veurem com aborda l’estil Chicago les citacions i les referències de:  

 La Constitució Espanyola i els Estatuts d’Autonomia 

 Les normes jurídiques 

 Jurisprudència 

  

Així hauríem de redactar la referència: 

Sistema de notes i bibliografia: 

Gabilondo, Iñaki. “Me siento rejuvenecer”. En Cadena Ser. La voz de Iñaki.  

Vídeo, 2:25 min. 19 de març de 2019. https://youtu.be/4T5IHlevtZQ 

Sistema autor-any: 

Gabilondo, Iñaki. 19 de març de 2019 “Me siento rejuvenecer”. En Cadena 

Ser. La voz de Iñaki.  Vídeo, 2:25 min. https://youtu.be/4T5IHlevtZQ 

https://youtu.be/4T5IHlevtZQ
https://youtu.be/4T5IHlevtZQ
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Constitució i Estatuts d’Autonomia 

La Constitució Espanyola (CE) i els Estatuts d’Autonomia (EA) se citen habitualment 

mitjançant l’abreviatura des de la primera menció, tant en el cos del text com en nota. 

 

 

Normes jurídiques 

Els elements que componen la citació de les normes jurídiques són: 

 

 

 

 

 

 

Exemple:  

 

El Tribunal Constitucional ha establecido que la voluntad constitucional de 

eliminar todos los tipos imaginables de censura previa (art., 20.2 CE) 

incluye cualquier modalidad de control por débil que sea, que suponga la 

simple restricción de los derechos a la libertad de información, expresión 

y opinión (…). 

Tipus de norma número/any, data, nom complet de la norma  tal i com 

figura en la publicació original (publicació original número de dia mes any). 

Exemple: 

Llei 3/1986, de 19 d’abril, de Normalització Lingüística (BOE núm. 169 de 16 

de juliol de 1986)  
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Quan citem normes a les quals s’acostuma a fer referència més habitualment en una 

área determinada podem incloure en la primera menció -en el cos del text o en nota-, 

l’abreviatura que utilitzarem en les següents citacions. 

 

 

  

Exemple: 

 

Cos del text: 

(…), tal com defensa la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la 

millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295 de 10 de desembre de 2013), 

d’ací endavant LOMCE. 

 

O també: 

Cos del text: 

(…), tal com defensa la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la 

millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295 de 10 de desembre de 

2013).27 

 

Nota: 

27. D’ací endavant LOMCE. 
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En el cas de lleis menys conegudes haurem de citar-les més endavant en el text 

utilitzant el número i la data. 

 

 

Jurisprudència 

Les citacions de sentències i resolucions judicials dictades pels òrgans judicials han 

d’incloure:  

 L’òrgan que dicta. 

 El número (en el cas de les sentències del Tribunal Constitucional). 

 La data (amb el mateix format que les citacions de normes jurídiques). 

 Han d’abreujar-se el terme “sentencia” i el nom de l’òrgan que la dicta. 

 En el cas del Tribunal Suprem pot incloure’s la Sala. 

 

 

Exemple: 

En el text: 

L’any 2007 es va promulgar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 

la igualtat efectiva de dones i homes, la qual garantitzava (…) 

 

Més endavant, en el text també: 

Aquestes sentències del Tribunal Constitucional han desenvolupat el dret 

fonamental a la Igualtat i han estat el fonament per a la redacció de la LO 

3/2007, la qual incorpora part d’aquesta doctrina del Tribunal 

Constitucional, per la qual cosa considerem important explicar aquesta 

jurisprudencia. 
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Annex de jurisprudència 

Habitualment la jurisprudència se cita, como les lleis, en el cos del text i/o en nota a 

peu de pàgina.  

En treballs que mencionen un gran nombre de sentèncias se sol incloure un annex 

amb la jurisprudència citada o, al menys, la més rellevant. En aquest annex les sentències, 

resolucions, dictàmens, etc. s’ordenen per l’òrgan que les dicta, de major a menor 

importància. En Espanya, l’ordre jeràrquic dels òrgans és: 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) 

Tribunal Constitucional (TC) 

Tribunal Suprem (TS) 

Audiència Nacional (AN) 

Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes (TSJ de les CCAA) 

Audiència Provincial (AP) 

Jutjat (J.) 

 

Les sentèncias, resolucions, dictàmens, etc. dictats per un mateix òrgan s’ordenen 
cronològicament. 

Exemple: 

La STC 48/2017, de 27 d’abril, declara la extinció de la qüestió prejudicial 

de validesa en relació als articles 4.1 i 4.2.a. 
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Exemple 1: Sentència del Tribunal Constitucional 

 

En el text: 

[…] Los miembros del Poder Judicial colaborarán en los lugares que su 

labor pueda ser más eficaz supliendo las defuncionalidades del sistema 

(STC 238/1998)… 

 

En l’annex de Jurisprudència: 

Sentencia del Tribunal Constitucional 238/1998, de 15 de desembre de 

1998. 

Exemple 2: Interlocutòria del Tribunal Suprem 

 

En el text: 

[…] la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida 

en el momento de la extinción del contrato (ITS 579/2018) … 

 

En l’annex de Jurisprudència: 

Interlocutòria del Tribunal Suprem 579/2018, de 17 d'octubre de 2018. 



Citar la informació. Estil Chicago 
 

 

    pág. 105 

 

 

 

Dades d’investigació 

L’estil Chicago no contempla, ni tan sols en les seues últimes edicions (setzena i 

dissetena), les citacions i referències de dades d’investigació.  

Les dades d’ investigació són aquells materials generats o recolectats al llarg de la 

seua investigació. 

En els últims anys la necessitat i importància de citar correctament aquests conjunts 

de dades (datasets) ha sigut cada vegada més evident, ja que les dades generades i/o 

utilitzades en una investigació sustenten els resultats d’aquesta. A més, la citació d’aquests 

conjunts de dades farà més fácil la seua identificació, la seua recuperació i inclusió en 

plataformes i recursos i, en definitiva, la seua difussió i visibilitat.  

Quan redactem la referència bibliogràfica d’un conjunt de dades hem d’incloure-hi 

uns elements mínims obligatoris (O) i altres recomanats (R) que podem combinar per a 

elaborar la referència en l’estil Chicago. En la imatge següent pots comprovar quins són 

aquests elements: 

Exemple 3: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia 

 

En el text: 

[…] al tratarse de un derecho fundamental tiene un carácter reforzado 

(STSJ Múrcia de 19 de juliol de 2019)… 

 

En l’annex de Jurisprudència: 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia de 19 de juliol de 

2019. 
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Seguint aquest model proporcionat per la Xarxa de Biblioteques Universitàries 

(REBIUN) i els que proposen algunes biblioteques universitàries per a la descripció de 

conjunts de dades, podriem descriure l’esquema que hauria de tindre la referència d’un 

conjunt de dades: 

Sistema de notes i bibliografia (referència en nota): 

 

 

 

 

 

 

 

Número de nota. Nom Cognoms de l’autor/autora o autors/autores, “Títol 

del conjunt de dades”, versió (dia mes any en què el conjunt de dades va 

ser publicat o distribuido), entidad que produce/publica/distribuye/archiva 

el conjunto de datos, localizador o identificador del conjunto de datos. 

Exemple: 

 

5. Bethany Percha y Russ B. Altman, “A Global Network of Biomedical 

Relationships derived from Text”, v. 7 (24 de setembre de 2019), Zenodo, 

doi: 10.5281/zenodo.3459420. 
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Sistema de notes i bibliografia (referència en la bibliografia): 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema autor-any:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom de l’autor/a o autors/es. “Títol del conjunt de dades”. Versió. 

Dia mes any en què el conjunt de dades va ser publicat o distribuït. Entitat 

que produeix/publica/distribueix/arxiva el conjunt de dades. Localitzador o 

identificador del conjunt de dades. 

Exemple: 

 

Percha, Bethany i Russ B. Altman. “A Global Network of Biomedical 

Relationships derived from Text”. V. 7. 24 de setembre de 2019. Zenodo. 

doi: 10.5281/zenodo.3459420. 

Cognoms, Nom de l’autor/a o autors/es. Dia mes any en què el conjunt de 

dades va ser publicat o distribuït. “Títol del conjunt de dades”. Versió. Entitat 

que produeix/publica/distribueix/arxiva el conjunt de dades. Localitzador o 

identificador del conjunt de dades. 
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ORDENAR LA BIBLIOGRAFIA I/O LA LLISTA DE REFERÈNCIES 

Bibliografia completa 

L’estil Chicago recomana, sempre que utilitzem el sistema de notes i bibliografia, la 

bibliografia completa, que inclou tots els treballs que s’han citat i treballs particularment 

rellevants que, tot i no haver-se citat en el document, hagen sigut consultats per l’autor o 

autora. 

Llista de referències 

Segons el manual Chicago-Deusto, quan utilitzem el sistema autor-any oferirem les 

dades completes de les fonts del nostre treball en la llista de referències –comunament sota 

l’epígraf “Referències” o “Obres citades”-. 

La majoria de les referències de la llista de referències són idèntiques a les entrades 

de la bibliografia (corresponent al sistema de notes i bibliografia); la diferència més notòria 

és que l’any de publicació segueix el nom de l’autor o autora en la llista de referències. 

A diferència de les referències en la bibliografia, tota entrada en la llista de referències 

ha de correspondre a una obra citada en el text. 

Emplaçament 

La bibliografia i la llista de referències, segons el sistema que utilitzem, es col·locarà 

normalment al final del treball, sota l’epígraf “Bibliografia”, en el cas del sistema de notes i 

bibliografia, o “Referències” o “Obres citades”, en el cas del sistema autor-any. 

Exemple: 

 

Percha, Bethany i Russ B. Altman. 24 de setembre de 2019. “A Global 

Network of Biomedical Relationships derived from Text”. V. 7. Zenodo. 

doi: 10.5281/zenodo.3459420. 



Citar la informació. Estil Chicago 
 

 

    pág. 109 

Ordenació 

L’ordenació alfabètica és la forma més comuna i habitualment més còmoda per al 

lector o lectora. L’estil Chicago recomana alfabetitzar lletra per lletra. 

Autor o autora únic o diversos autors o autores 

Una referència d’autor o autora únic precedeix una altra de diversos autors o autores 

que comence amb el mateix cognom. 

 

 

Cognoms dels coautors o coautores 

Les entrades successives de dos o més de dos autors o autores en les quals el nom 

del primer autor o autora és el mateix s’alfabetitzen pel cognom dels coautors o coautores. 

 

 

 

Exemple: 

Redondo Sánchez, Pablo. Experiencia de la vida y fenomenología en las 

lecciones de Friburgo de Martin Heidegger (1919-1923). Salamanca: 

Universidad de Salamanca, 2001. 

Redondo Sánchez, Pablo, Fernando Martínez Llorca, Sebastián Salgado 

González y Francisco Javier Hernández González. Diccionario de citas de 

filosofía: 12 conceptos fundamentales en sus textos. Madrid: Maia, 2010.  
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Referències successives d’un mateix autor o autora 

Quan en la bibliografia hi haja referències successives d’un mateix autor o autora, 

editor o editora, traductor o traductora, o compilador o compiladora, o diversos autors o 

autores, editors o editores, etc. que apareguen sempre en el mateix ordre, o una autoria 

institucional o corporativa, després de la primera aparició substitueix el nom o noms una 

ratlla a la qual segueix un espai i no la puntuació que seguiria normalment el nom. Les 

abreviatures d’editor o editora, traductor o traductora, etc. no es poden reemplaçar per la 

ratlla i, per tant, s’hauran d’explicitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple: 

Gómez-Chacón, Inés M., Julia M. González, Wolfgang Bosswick y Federico 

Besserer, eds. Educación superior y retos de la cooperación internacional: 

Migraciones y derechos humanos, interculturalidad y paz. Bilbao: 

Universidad de Deusto, 2005. 

Gómez-Chacón, Inés M. y Enrique Planchart, eds. Educación matemática y 

formación de profesores propuestos para Europa y Latinoamérica. Bilbao: 

Universidad de Deusto, 2005.  
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Alfabetització per títol 

Els títols d’un mateix autor o autora s’ordenen també de manera alfabètica. 

En l’exemple següent pots veure com quedarien les citacions en text amb les notes 

corresponents i la bibliografia completa. 

 

Exemple: 

 

Vidal Claramonte, África, ed. En los límites de la traducción. Granada: 

Comares, 2005. 

--- La feminización de la cultura: Una aproximación interdisciplinar. 

Salamanca: Centro de Arte Contemporáneo, 2002.  

--- Traducir entre culturas: Poderes, diferencias, identidades. Frankfurt: Peter 

Lang, 2007. 

 

Però: 

Comaroff, Jean i John Comaroff, eds. Modernity and Its Malcontents: Ritual 

and Power in Postcolonial Africa. Chicago: University of Chicago Press, 1993. 

Comaroff, John i Jean Comaroff. Of Revelation and Revolution. Chicago: 

University of Chicago Press, 1991-1997. 
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Exemple: 

Sistema de notes i bibliografia: 

En el text: 

Convengamos, entonces, que el agente –y aquí también se puede incluir a 

la crítica- puede estar limitado por el lenguaje, por el poder, por el 

inconsciente personal y cultural y, quizás también, por muchas otras cosas.1 

Aún así, gracias a los préstamos tanto de Marx como de Freud, el agente 

tiene libertad dentro del ámbito de la necesidad. Además, incluso si la 

libertad del agente es una ilusión, es una ilusión poderosa, que incluso un 

determinista no puede ignorar al considerar las formaciones culturales.2  

Por lo tanto, en lugar de descartar la actuación retórica como un mito, 

busquemos comprender mejor la percepción de la cuestión de la existencia 

de las “intenciones retóricas”.3 Descubriremos, creo, que las intenciones 

retóricas son, hasta cierto punto, predecibles: se pueden inferir a partir del 

conocimiento de los requisitos de rol y los dilemas de rol.4 Este ha sido el 

impulso de mi teorización sobre la retórica de los líderes de los movimientos 

sociales, y la ha extendido a la retórica de los informes de investigación 

científica.5 Atrapado entre las presiones para “decirlo como es” y “por 

mostrar lo mejor de si”, he planteado la hipótesis de que una prueba 

suprema del investigador es la capacidad de parecer “decirlo como es”, 

mientras que al mismo tiempo “muestra lo mejor de sí mismo”.6 

 

En les notes: 

1. Vidal, En los límites, 90-91. 

2. Bastin i Bandia, Charting the Future of Translation, 87. 

3. Strunk i White, Elements of Style, 56-57. 

4. Fernández Ramírez, Enseñanza de la gramática, 103-104. 

5. Redondo, Experiencia de la vida y fenomenología, 127. 

6. Notario, Contrapuntos estéticos, 93-94. 
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Exemple: 

 

En la bibliografia: 

Bastin, Georges L. i Paul F. Bandia, eds. Charting the Future of Translation 

History. Ottawa: University of Ottawa Press, 2006. 

Fernández Ramírez, Salvador. La enseñanza de la gramática y la literatura. 

Editado por José Polo. Madrid: Arco Libros, 1985. 

Notario Ruiz, Antonio, ed. Contrapuntos estéticos. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2005. 

Redondo Sánchez, Pablo. Experiencia de la vida y fenomenología en las 

lecciones de Friburgo de Martin Heidegger (1919-1923). Salamanca: 

Universidad de Salamanca, 2001. 

Strunk, William i E. B. White. The elements of Style. 4ª ed. Nova York: Allyn 

and Bacon, 2000. 

Vidal Claramonte, África, ed. En los límites de la traducción. Granada: 

Comares, 2005. 
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Exemple: 

Sistema autor-any 

En el text: 

Convengamos, entonces, que el agente –y aquí también se puede incluir a 

la crítica- puede estar limitado por el lenguaje, por el poder, por el 

inconsciente personal y cultural y, quizás también, por muchas otras cosas 

(Vidal 2005, 90-91). Aún así, gracias a los préstamos tanto de Marx como 

de Freud, el agente tiene libertad dentro del ámbito de la necesidad. 

Además, incluso si la libertad del agente es una ilusión, es una ilusión 

poderosa, que incluso un determinista no puede ignorar al considerar las 

formaciones culturales (Bastin y Bandia 2006, 87). 

Por lo tanto, en lugar de descartar la actuación retórica como un mito, 

busquemos comprender mejor la percepción de la cuestión de la 

existencia de las “intentiones retóricas” (Strunk y White 2000, 56-57). 

Descubriremos, creo,  que las intenciones retóricas son, hasta cierto punto, 

predecibles: se pueden inferir a partir del conocimiento de los requisitos 

de rol y los dilemas de rol (Fernández Ramírez 1985, 103-104). Este ha sido 

el impulso de mi teorización sobre la retórica de los líderes de los 

movimientos sociales, y la ha extendido a la retórica de los informes de 

investigación científica (Redondo 2001, 127). Atrapado entre las presiones 

para “decirlo como es” y “por mostrar lo mejor de sí”, he planteado la 

hipótesis de que una prueba suprema del investigador es la capacidad de 

parecer “decirlo como es”, mientras que al mismo tiempo “muestra lo 

mejor de sí mismo” (Notario 2005, 93-94). 
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PER A CONCLOURE 

En aquesta unitat hem descrit les característiques d’un dels principals estils de citació, 

l’estil Chicago, amb els dos mètodes de citació: 

 Sistema de notes i bibliografia. 

 Sistema autor-any 

Amb aquest tema preteníem que saberes: 

 Com citar dins del text segons els dos sistemes de l’estil Chicago. 

 Com redactar les referències bibliogràfiques en nota –en el cas del sistema 

de notes i bibliografia- de diferents tipus de documents (impresos, en 

Internet, audiovisuals, documents legals i dades d’investigació).  

En la llista de referències: 

Bastin, Georges L. i Paul F. Bandia, eds. 2006. Charting the Future of 

Translation History. Ottawa: University of Ottawa Press. 

Fernández Ramírez, Salvador. 1985. La enseñanza de la gramática y la 

literatura. Editado por José Polo. Madrid: Arco Libros. 

Notario Ruiz, Antonio, ed. 2005. Contrapuntos estéticos. Salamanca: 

Ediciones Universidad de Salamanca. 

Redondo Sánchez, Pablo. 2001. Experiencia de la vida y fenomenología en 

las lecciones de Friburgo de Martin Heidegger (1919-1923). Salamanca: 

Universidad de Salamanca. 

Strunk, William i E. B. White. 2000. The elements of Style. 4ª ed. Nova York: 

Allyn and Bacon. 

Vidal Claramonte, África, ed. 2005. En los límites de la traducción. Granada: 

Comares. 
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 Com redactar les referències bibliogràfiques completes de diferents tipus de 

documents que integraran la bibliografia final o la llista de referències final. 

 

 

 

  

Per a saber-ne més… 

Pots trobar en el catàleg de la Biblioteca de la UA  les versions en anglès i 

en castellà del manual de l'estil Chicago. 

També pots trobar preguntes freqüents, guies ràpides i fòrums per a 

compartir amb altres usuaris i usuàries els dubtes i qüestions sobre aquest 

estil de citació en el lloc web de l'estil Chicago i en els seus perfils en 

Facebook i Twitter. 

No oblides que… 

L'estil Chicago permet treballar amb dos sistemes diferents per a 

documentar les fonts en els nostres treballs: 

• El sistema de notes i bibliografia 

• El sistema autor-any 

http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=9780226104201%7b020%7d
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=9788415759140%7b020%7d
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
https://www.facebook.com/ChicagoManual/
https://twitter.com/ChicagoManual?lang=es
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