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CITAR LA INFORMACIÓ. MLA  

OBJECTIUS 

 Comprendre la importància de fer un ús responsable, ètic i legal de la 

informació mitjançant les citacions i les referències bibliogràfiques dels 

nostres treballs. 

 Identificar els elements de què consta una referència bibliogràfica. 

 Aprendre a reconèixer i interpretar les referències bibliogràfiques 

corresponents a diferents tipus de documents, d’acord amb la norma MLA. 

Com evitar el plagi: elaboració de citacions i referències bibliogràfiques 

Quan feu 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 de 

l’autora del treball. 

Aquest tema us ensenyarà a fer un ús ètic de la informació i evitar qualsevol tipus de 

plagi. 

Quan s’usen les paraules o les idees d’una altra persona sense esmentar-la, es comet 

un tipus de robatori anomenat plagi. 

 

 

A Espanya els drets d’autoria estan protegits per la Llei de Propietat intel·lectual. 

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

Propietat Intel·lectual feta per la Biblioteca. 

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

persona, però també és plagi copiar o parafrasejar idees o text d'altres fonts 

i incloure-les en un treball propi sense indicar-ne qui és el vertader autor o 

autora. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
https://biblioteca.ua.es/va/propiedad-intelectual/biblioteca-propietat-intel-lectual.html


Citar la informació. MLA  
 

 

   pàg. 3 

 

 

 

 

Per a evitar el plagi, cada vegada que utilitzeu el que ha dit algú o quan 

resumiu o parafrasegeu informació trobada en llibres, articles o pàgines 

web, heu d'indicar sempre la font mitjançant una cita dins del text i la 

referència corresponent d’aquesta en l'apartat de bibliografia, que sol 

col·locar-se al final del treball. 
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Citar correctament les fonts consultades per a l’elaboració del nostre treball ens 

permet: 

 Reconèixer el treball fet per altres autors o autores. 

 Evitar el plagi. 

 Facilitar que qualsevol persona puga localitzar les fonts d’informació citades 

en el treball. 

 Atorgar credibilitat i consistència al nostre treball. 

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

d’altres s’usen únicament en determinades publicacions científiques. 

En aquest mòdul us descriurem les característiques d’un dels estils principals de 

citacions de l’àmbit científic: l’estil MLA. 

 

Conceptes bàsics 

Per a poder fer el vostre treball, heu de tenir clars alguns conceptes bàsics com són: 

 la cita 

 la referència bibliogràfica 

 la diferència entre llistat de referències i bibliografia 

Per a això, us recomanem que reviseu l’apartat Elaborar citacions i referències 

bibliogràfiques de la web de la BUA. 

A més, des d’aquesta mateixa pàgina podeu accedir als diferents estils de citació que 

hi ha disponibles. 

Si voleu esbrinar com podeu gestionar les referències bibliogràfiques, consulteu 

l’apartat Gestors de referències bibliogràfiques de la nostra web. 

 

 

 

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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ESTIL MLA 

 

La Modern Language Association (MLA) és l’organització responsable de l’estil que porta 

el seu nom, l’estil MLA, molt utilitzat en l’àmbit de les humanitats, llengua i literatura. 
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Com citar dins del text 

Com citar les paraules exactes d’una font d’informació 

 Cita literal que no supere les 4 línies i que no requerisca un èmfasi especial 

en el text: heu de presentar la cita entre cometes i amb una referència que 

arreplegue l’autor o l’autora i la pàgina d’on l’heu extret. Podeu col·locar aquestes 

dades juntes o separades i fora o dins de parèntesi, depenent de com esteu 

treballant el text. 

 Cita literal de més de 4 línies o que requerisca un èmfasi especial en el text: 

heu d’incloure la cita sense cometes i en un bloc de text separat de la resta, amb 

una sagnia de mitja polzada (1,25 cm. aprox.). 

Exemples:  

Com assenyala Gimeno Sacristán, “la verdad es que en la práctica, la 

escolaridad ya interviene en el tiempo extra-académico como hemos 

podido ver con las tareas o deberes para casa” (117). 

“Las competencias no pueden entenderse como algo que se tiene o no se 

tiene, no representan estados o logros determinados, sino estados en 

proceso de evolución” (Gimeno Sacristán 29).  

L'estil MLA estableix que les fonts utilitzades per a la realització del treball 

siguen citades en el text. Per a això, s'utilitza un mètode de cita breu que a 

continuació expliquem. 
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Com citar indirectament una font d’informació 

 A través d’una cita indirecta podeu fer referència a les idees d’un autor o una 

autora sense que necessiteu reproduir-les literalment. En aquest cas, heu 

d’esmentar els seus arguments amb les vostres paraules pròpies i introduir una 

cita que arreplegue l’autor o l’autora i la pàgina per a identificar la font 

d’informació.  

 Per a això, en el lloc apropiat del text heu d’incloure entre parèntesi els 

cognoms de l’autor o l’autora i les pàgines de l’obra, les dues dades separades 

per un espai. 

 

 

Exemples:  

En la part final de Lord of the Flies, Ralph i els altres xics s'adonen de 

l'horror de les seues accions: The tears began to flow and sobs shook him. 

He gave himself up to them now for the first time on the island; great, 

shuddering spasms of grief that seemed to wrench his whole body. His 

voice rose under the black smoke before the burning wreckage of the 

island; and infected by that emotion, the other little boys began to shake 

and sob too. (186)  

Exemple: 

La presència de salmons en els rius d'Oregon està disminuint dràsticament 

des de la dècada passada (Lenz 27). 
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 Si l’autor o l’autora forma part del text, únicament heu d’introduir entre 

parèntesi les pàgines. 

 

 

Altres exemples 

També es poden presentar altres situacions quan citeu dins del text, tant en el cas de 

citacions literals com d’indirectes: 

 Un treball de diversos autors o diverses autores  

Quan citeu un treball que tinga 2 autors o autores heu d’incloure a tothom. 

 

 

 Si el treball té 3 autors o autores més heu d’incloure la primera persona i 

afegir després “et al.” 

 

Exemple: 

Robert Lenz afirma que la presència de salmons en els rius d'Oregon està 

disminuint dràsticament des de la dècada passada (27). 

Exemple: 

(Dorris and Erdrich 23) 

Exemple: 

(Burdick et al. 42) 
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 Un treball d’un autor corporatiu 

Quan l’obra citada ha sigut feta per un autor corporatiu (organisme o entitat) 

que té un nom extens, és recomanable que aquest forme part del text perquè no 

s’interrompa la lectura a causa d’una llarga referència entre parèntesi. No obstant 

això, si decidiu introduir-lo entre parèntesi, heu d’abreujar aquells termes que siguen 

comunament coneguts. 

 

 

 Un treball referenciat pel títol 

Quan citeu una obra ordenada pel títol en la bibliografia situada al final del 

vostre treball (per exemple, una obra anònima), heu d’incloure el títol en cursiva o 

entre cometes, en funció del tipus de font que es tracte (consulteu l’apartat “Com 

redactar les referències bibliogràfiques”). 

 

 

 

Exemple: 

Segons un estudi patrocinat pel Consell Nacional de Recerca dels Estats 

Units d'Amèrica, la població xinesa s’ha incrementat anualment en més de 

15 milions des del 1990 (15). 

(ONU, Comissió Econòmica per a Àfrica 79-86). 

Exemple: 

(Impact of Global Warming 6) 

(“Mandarin” 27) 
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 Dos treballs o més d’un autor o una autora 

Si citeu 2 o més treballs d’un autor o una autora heu d’introduir en les 

referències corresponents els títols d’aquests treballs, bé en cursiva o entre cometes, 

segons el tipus de font que es tracte (consulteu l’apartat “Com redactar les referències 

bibliogràfiques”).  

 

 

 Un treball en diversos volums 

Quan citeu la informació continguda en una obra en volums heu d’incloure, a 

més de l’autor o l’autora, el número de volum separat per dos punts i un espai de la 

pàgina consultada o les pàgines consultades. No obstant això, si la vostra cita fa 

referència a tot el volum, no cal arreplegar la pàgina o les pàgines. 

 

 

Errors, omissions i comentaris 

 Si voleu ometre una part del text citat heu d’indicar-la sempre amb punts 

suspensius, amb un espai abans de cadascun d’aquests, i també amb un espai 

després de l’últim.  

Exemple: 

(Frye, Anatomy 237) 

(Frye, “Double Vision” 85) 

Exemple: 

(Wellek 2: 1-10) 

(Wellek, vol. 2)  
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 Si hi ha un error en el text citat heu de mantenir-lo, però heu d’avisar qui llig 

amb l’anotació (sic), si la inseriu després de la cita entre cometes, o [sic], si la 

col·loqueu dins d’aquesta cita. 

 

 

 

 

 

 Si voleu incorporar algun comentari heu d’introduir-lo entre parèntesi (), si el 

col·loqueu després de la cita entre cometes, o entre claudàtors [], si el situeu 

dins d’aquesta cita. 

 

Exemple: 

“L'objectivació del coneixement . . . defineix l'accessibilitat del mateix.” 

In surveying various responses to plagues in the Middle Ages, Barbara W. 

Tuchman writes, “Medical thinking . . . stressed air as the communicator of 

disease, ignoring sanitation or visible carriers” (101-02).   

Exemple: 

Shaw admitted, “Nothing ca extinguish my interest in Shakespear” (sic).  

“El 5 d'octubre arribem a la ciudat [sic] de Sevilla”. 
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Pautes generals per a la redacció de les referències bibliogràfiques 

Les referències bibliogràfiques s’han de crear a partir de nou elements bàsics que són 

comuns a la majoria de les obres. Aquests nou elements s’assemblen seguint l’ordre següent 

i a través de signes de puntuació (punts i comes): 

Autor/a. 

Títol de la font. 

Títol del recurs contenidor, 

Altres col·laboradors o col·laboradores, 

Versió, 

Número, 

Entitat editora, 

Data de publicació, 

Localització. 

Aquesta puntuació variarà si al final de la referència no apareix el camp Localització. 

En aquest cas, l’últim camp que aparega substituirà la coma per un punt. 

Exemple: 

Lincoln specifically advocated a government “for the people” (emphasis 

added). 

“L'any passat [l'autor escriu en 1997] les estadístiques van mostrar un 

alarmant increment en el nombre de casos”. 
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Elements clau d’una referència bibliogràfica 

A continuació, veurem els nou elements necessaris en l’estil MLA per a construir una 

referència bibliogràfica: 

Autor/a 

El nom de l’autor o de l’autora ha d’aparèixer seguint el model de Cognoms, 

Nom. 

 

 

Esquema d'un document imprès: 

Cognom(s), Nom. Títol de la Font. Versió, Entitat editora, Data de publicació, 

Localització. 

Esquema d'un document electrònic: 

Cognoms, Nom. "Títol de la Font". Títol del recurs contenidor, Versió, Entitat 

editora, Data de publicació. 

Exemple: 

Alcaraz Varó, Enrique 
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 Si la publicació té 2 autors o autores els haureu d’incloure en la referència en 

el mateix ordre en què apareixen en la portada: la primera persona com en el 

cas anterior (Cognom/s, Nom), i la segona a l’inrevés, és a dir, primer el nom i 

després el cognom o els cognoms. L’estructura és la següent:  

Cognom/s, Nom, and Nom Cognom/s. 

 

 

 Quan una obra té 3 autors o autores més heu d’incorporar només la primera 

persona (Cognom/s, Nom) i afegir a continuació una coma, un espai i “et al.”. 

 

 

 Si l’autor és corporatiu (organisme o entitat), heu d’indicar el nom com apareix 

en la font, sense articles inicials i sense abreviatures. 

 

 

Exemple: 

Dorris, Michael, and Louise Erdrich 

Exemple: 

Burdick, Anne, et al. 

Exemple: 

Font: The American Psychological Association (APA) 

Referència: American Psychological Association 
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Títol de la font 

 El títol es redactarà com apareix en la font. Per a escriure el títol heu de 

respectar el criteri d’ús de majúscules de la llengua en què es dona la 

informació. El Títol de la Font va en cursiva sempre que no aparega un Títol del 

recurs contenidor. En aquest últim cas, va en cursiva el Títol del recurs 

contenidor i entre cometes s’indica el Títol de la Font. A continuació, veurem 

alguns exemples. 

 

 

Els subtítols es poden incloure després del títol, separats per dos punts i espai 

(: ). El subtítol també comença per majúscula. 

Exemple:  

 

 

Carroll, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland. 
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 En el cas d’obres publicades sense un nom d’autor o autora (per exemple, 

anònimes), el primer element de la referència serà el títol. 

 

 

 

 

Exemple: 

 

 

Akmir, Abdeluahed. Los árabes en América Latina: Historia de una 

emigración. 
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Títol del recurs contenidor 

 Quan la font forme part d’una obra o recurs de més amplitud també heu 

d’incloure’n el títol en la referència, ja que és fonamental per a la identificació 

de la font. 

 El títol del recurs contenidor heu de redactar-lo en cursiva. 

Exemples: 

Un article està contingut en una revista de recerca. L’article és la font i la revista 

l’obra contenidora. 

 

 

Altres col·laboradors/es 

 A més dels autors que figuren al principi de la referència, altres persones poden 

aparèixer en la font com a col·laboradors/es: editors/es, directors/es, 

adaptadors/es, il·lustradors/es, etc. 

 Heu d’incloure el nom i cognoms d’aquests o aquestes a continuació de la 

descripció de la seua funció en la font. 

Exemple: 

Goldman, Anne. “Questions of Transport: Reading Primer Levi Reading 

Dante.” The Georgia Review, vol. 64, no. 1, 2010, pp. 69-88 JSTOR, 

www.jstor.org/stable/41403188. 
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Versió 

 Si en la font figura la versió o edició heu d’incloure-la en la referència, indicant-

la amb números ordinals (2nd, 34th, etc.) i abreujant els termes revised (rev.) i 

edition (ed.), si és el cas. 

 

 

Número 

 Si la font forma part d’una seqüència numerada (per exemple, una obra en 

volums, una publicació periòdica, una sèrie de televisió…) heu d’indicar-ho en 

la vostra referència. 

Exemple: 

Edited by Begoña Lolo 

Directed by René Wellek and Christopher Tingley 

Ilustrated by Sabrina Alcorn Baron et al.  

Exemple: 

7th ed. 

Rev. ed. 

Version 1.3.1.  
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Entitat editora 

 Un altre element que heu d’incloure en la referència, si es troba en la font, és 

l’organització responsable de la publicació. Si apareixen diverses en la font 

hauràs d’incloure-les totes, separades per una barra inclinada entre dos espais 

( / ), sempre que la seua responsabilitat en la publicació siga la mateixa. No 

obstant això, si en una d’aquestes apareix destacada aquesta responsabilitat, 

l’hauràs d’incloure en solitari. 

 

 

Data de publicació 

 D’acord amb la font que utilitzes, la data de publicació indicada pot ser 

completa (dia, mes i any), o incloure només el mes o els mesos i l’any, 

únicament l’any o un període d’anys, també l’estació, etc. 

Exemple: 

Vol. 2 

No. 98  

Vol. 128, no. 1  

Exemple: 

U of Oxford / U of Texas 
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Localització 

 La localització de la font en el recurs contenidor depèn del mitjà de publicació: 

o Els documents impresos que formen part d’un recurs contenidor es 

localitzen indicant el número de pàgina (precedit de p.) o el rang de 

pàgines (precedits de pp.). 

o La localització dels documents en línia s’especifica a través de l’URL 

(adreça web) o, si és el cas, del identificador persistent (DOI, Handle, 

PURL, etc.). 

o En el cas de documents audiovisuals en suport físic que formen part 

d’una seqüència numerada, també s’ha d’indicar la localització 

d’aquests (per exemple, el número de disc d’un episodi d’una sèrie de 

televisió en DVD). 

 

 

 

Exemple: 

28 Dec. 2014 

Jan.-Febr. 2015 

Exemples: 

pp. 515-43 (no 515-543) 

www.jstor.org/stable/4628061996-2014 

doi:10.1353/pmc.2000.0021 
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Com redactar les referències bibliogràfiques 

A continuació, us explicarem, detalladament i amb alguns exemples, la forma de 

redactar les referències bibliogràfiques de diferents tipus de documents: 

 documents impresos (llibre, capítol i article) 

 pàgines web i altres materials electrònics (llibre, capítol, article i pàgina web) 

MLA posa a la vostra disposició una plantilla amb els elements bàsics que hem vist 

anteriorment. Heu de tenir en compte que està en anglès. 

Com fer referències bibliogràfiques de documents impresos 

 

Llibres 

Llibres impresos 

 

 

https://style.mla.org/files/2016/04/practice-template.pdf
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Autor/a Bernstein, Leonard. 

Títol del llibre El maestro invita a un concierto. 

Versió 5a ed., 

Entitat editora Siruela, 

Data de publicació 2006 

 

 

 

 

 

Capítols de llibres 

Capítols de llibres 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Bernstein, Leonard. El maestro invita a un concierto. 5a ed., Siruela, 2006.  
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Autor/a Boekaerts, Monique. 

Títol de la font “La evaluación de las competencias de 

autorregulación del estudiante”. 

Títol del recurs contenidor Pisa como excusa: repensar la evaluación 

para cambiar la enseñanza, 

Altres col·laboradors/es coordinador per Carles Monereo i Font, 

Versió 1a ed., 

Entitat editora Graó, 

Data de publicació. 2009, 

Localització. pp. 55-69. 

 

 

 

 

 

Articles de revista 

Articles de revista 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Boekaerts, Monique. "La evaluación de las competencias de 

autorregulación del estudiante". Pisa como excusa: Repensar la evaluación 

para cambiar la enseñanza, coordinado por Carles Monereo i Font, Graó, 

2009, pp. 55-69. 
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Autor/a Kelchtermans, Geert. 

Títol de la font "Teacher vulnerability: Understanding its 

moral and political roots". 

Títol del recurs contenidor Cambridge Journal of Education, 

Número 26(3), 

Entitat editora Cambridge: University. Faculty of 

Education, 

Data de publicació 1996, 

Localització pp. 307-323. 
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Com fer referències bibliogràfiques de pàgines web i altres materials electrònics 

 

Llibre electrònic 

Llibres electrònics 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Kelchtermans, Geert. "Teacher vulnerability: Understanding its moral and 

political roots". Cambridge Journal of Education, 26(3), Cambridge: 

University. Faculty of Education, 1996, pp. 307-323. 
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Autor/a Scheuermann, Peter, and Opher Etzion, editors. 

Títol del llibre Cooperative Information Systems: 7th 

International Conference, CooPIS 2000, Eilat, 

Israel, September 6-8, 2000. Proceedings. 

Entitat editora Springer, 

Data de publicació 2000, 

Localització http://link.springer.com/book/10.1007/10722620. 
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Capítol de llibre 

Capítol de llibre electrònic 

 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Scheuermann, Peter, and Opher Etzion, editors. Cooperative Information 

Systems: 7th International Conference, CooPIS 2000, Eliat, Israel, 

September 6-8, 2000. Proceedings. Springer, 2000, 

http://link.springer.com/book/10.1007/10722620. 
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Autor/a Schneider, Donovan A. 

Títol de la font "Practical Considerations for Real-Time Business 

Intelligence". 

Títol del recurs contenidor Business Intelligence for the Real-Time Enterprises, 

Altres col·laboradors/es Bussler, Christoph, et al., 

Número vol. 4365, 

Entitat editora Springer-Verlag, 

Data de publicació 2007, 

Localització pp. 1-3. 

Localització. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-

3-540-73950-0_1.pdf. 
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Article de revista 

Article de revista electrònica 

 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Schneider, Donovan A. et al. "Practical Considerations for Real-Time 

Business Intelligence". Business Intelligence for the Real-time Enterprises, 

Bussler, Christoph, et al., vol. 4365, Springer-Verlag, 2007, pp. 1-3. 

hhtp://link.springer.com/content/pdf/1.107%2F978-3-540-73950-0_1.pdf. 



Citar la informació. MLA  
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Autor/a Myers, Michael P., et al. 

Títol de la font “Visualization and functional analysis of a maxi-K channel (mSlo) 

fused to green fluorescent protein (GTP)”. 

Títol del recurs contenidor EJB: Electronic Journal of Biotechnology, 

Número 2(3), 

Entitat editora Elsevier, 

Data de publicació 1999, 

Localització pp. 140-151. 

Localització http://www.ejbiotechnology.info/content/vol2/issue3/full/3/3.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Myers, Michael P., et al. “Visualization and functional analysis of a maxi-K 

channel (mSlo) fused to green fluorescent protein (GTP)”. EJB: Electronic 

Journal of Biotechnology, 2(3), Elsevier, 1999, pp.140-151. 

http://www.ejbiotechnology.info/content/vol2/issue3/full/3/3.pdf. 



Citar la informació. MLA  
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Pàgina web 

Pàgina web 

 

 

Autor/a UOC. Biblioteca i Fundació Telefònica. 

Títol de la font Manuel Castells: producción científica. 

Data 2013, 

Localització Disponible en: http://www.manuelcastells.info/es. 

 

 

 

 

Així quedaria redactada la referència: 

UOC. Biblioteca y Fundación Telefónica. Manuel Castells: producción 

científica. 2013, http://www.manuelcastells.info/es. 



Citar la informació. MLA  
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Com fer / ordenar la llista de referències final 

La llista de referències final proporciona la informació completa de cada font 

d’informació consultada en l’elaboració del treball. 

 

 

 Segons l’estil MLA, en cada entrada de la llista heu de sagnar el text mitja 

polzada (1,25 cm. aprox.) pel que fa a la primera línia de cada referència. 

 

 

 Heu de presentar les referències bibliogràfiques ordenades alfabèticament 

pels cognoms de l’autor o l’autora, o del primer d’aquests si es tracta de 

diverses persones. 

És important assenyalar que l'estil MLA requereix que feu una llista final de 

referències que incloga, únicament, els recursos que heu utilitzat en la 

preparació del treball. Per tant, totes les citacions que heu intercalat en el 

text han de tenir la referència corresponent en la llista final. 

Exemples  

  Schwarz, Patricia. “La maternidad tomada. Ginecólogos, obstetras y 

mujeres en interacción. Discursos y prácticas en la clase media.” 

Argumentos. Revista de crítica social, no. 11, 2006, pp. 111-35. 

  Siemens Hernández, Lothar. “Los fundamentos de la organización 

musical en los repertorios del flamenco.” V Congreso de la Sociedad 

Española de Musicología: Campos interdisciplinares de la Musicología, 

edited by Begoña Lolo, SEDEM, 2002, pp. 1363-72.  



Citar la informació. MLA  
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 Si un autor o una autora té diverses obres heu d’ordenar-les alfabèticament 

pel títol. A més, en la segona entrada i següents, si n’hi haguera, heu de 

substituir els cognoms i el nom per tres guions i un punt (o una coma, si la 

persona esmentada és la responsable de l’edició, traducció, etc. de l’obra). 

A continuació, heu d’escriure el títol i la resta de les dades de la publicació. 

 

 Heu de tindre en compte que els tres guions només s’utilitzen quan els autors 

són exactament els mateixos i estan en el mateix ordre. 

 

Exemples:  

   Morris, Robert 

   Scholes, Robert, and Robert Kelloggd  

   Vaquer Rico, Jaime, et al.  

Exemples:  

  Borroff, Marie. Language and the Poet: Verbal Artistry in Frost, Stevens, 

and Moore. U of Chicago P, 1979. 

  ---, translator. Pearl: A New Verse Translation. W. W. Norton, 1977. 

  ---. “Sound Symbolism as Drama in the Poetry of Robert Frost.” PMLA, 

vol. 107, no. 1, Jan. 1992, pp. 131-44. JSTOR, www.jstor.org/stable/462806.  

  ---, editor. Wallace Stevens: A Collection of Critical Essays. Prentice-Hall, 

1963.  

 

file:///C:/Users/pc3/AppData/Local/Temp/www.jstor.org/stable/462806


Citar la informació. MLA  
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 Si un únic autor o autora citat en una entrada és també el primer de diversos 

autors o autores en l’entrada següent, heu de respectar-ne el nom complet, és 

a dir, que no heu d’utilitzar els tres guions. 

 Els treballs d’una persona fets en col·laboració amb autors diferents heu 

d’ordenar-los pel cognom del segon autor o autora. Les publicacions 

individuals heu de col·locar-les abans de les obres en col·laboració. 

 

 

 

Exemples:  

  Durant, Will, and Ariel Durant. The Age of Voltaire. Simon, 1965. 

  ---. A Dual Autobiography. Simon, 1977.  

Exemples:  

   Tannen, Deborah. Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in 

Conversational Discourse. 2nd ed., Cambridge UP, 2007. 

   ---. You’re Wearing That? Understanding Mothers and Daughters in 

Conversation. Ballantine Books, 2006. 

   Tannen, Deborah, and Roy O. Freedle, editors. Linguistics in Context: 

Connecting Observation and Understanding. Ablex Publishing, 1988. 

   Tannen, Deborah, and Muriel Saville-Troike, editors. Perspectives on 

Silence. Ablex Publishing, 1985.  



Citar la informació. MLA  
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 Les obres publicades sense autoria, (per exemple, anònimes) heu d’ordenar-

les pel títol, i si la primera paraula és un article (definit o indefinit) heu 

d’ignorar-lo. 

 

 

Per a finalitzar 

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

de l’àmbit de les humanitats, llengua i literatura: l’estil MLA 

Heu après a: 

 citar dins del text. 

 redactar les referències bibliogràfiques de diferents tipus de documents. 

 fer la llista de referències final. 

 

 

 

 

 

 

Exemples  

Has d'ordenar La Sagrada Bíblia per la “s”, no per la “l”, i An Encyclopedia 

of the Latin American Novella per la “i”, no per la “a”.   

Si voleu conèixer més en profunditat l'estil MLA us recomanem consultar la 

guia completa que ha fet la BUA i la bibliografia següent.  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57777/1/MLA_8th_ed_julio2016.pdf
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