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Hinweise zur Texteinrichtung
Normes per a la preparació dels textos
Guidelines for the submission of texts

Indicacions tècniques:
Els originals s’enviaran a l’adreça de la redacció en format electrònic, preferiblement com a document adjunt
d’un missatge de correu electrònic a <zfk@katalanistik.de>. Si en un text s’empren signes o caràcters especials
(símbols fonètics, alfabets del centre i est d’Europa o alfabets no llatins) o si s’hi inclouen il∙lustracions, a més a
més s’enviarà el text imprès o en forma de fitxer PDF (amb signes tipogràfics integrats).

Us demanem que envieu els originals en un format de text corrent (preferiblement MS WORD) o com a arxiu
ASCII o RTF. Abans de l’enviament comproveu que els arxius estiguin lliures de virus.

Les il∙lustracions, els diagrames, etc. no es memoritzaran amb els documents de text, sinó que s’enviaran sepa-
radament com a documents gràfics en formats descomprimits (preferiblement Bitmap o TIFF). Les taules
s’elaboraran amb la funció taules del programa de processament de textos o, eventualment, s’adjuntaran com a
arxiu gràfic; si us plau, eviteu enllaços amb altres programes a través d’OLE (object linking and embedding), per
exemple amb programes de càlcul com MS Excel. Gràfics i taules no podran superar la llargada de la pàgina im-
presa de la revista, que és de 11,3 cm màxims en cas de posició horitzontal o de 18 cm màxims en cas de posició
vertical del gràfic o de la taula.

Si utilitzeu MS WORD per a l’elaboració de l’original podeu baixar un document pauta ‘zfk.dot’ a
<http://www.katalanistik.de/zfk> que inclou la majoria dels models de format utilitzats a la Revista d’Estudis
Catalans (ZfK), predefinits per a donar forma al text. Les indicacions sobre la utilització dels documents pauta les
podeu trobar a l’ajuda online de MS WORD. En el cas de no utilitzar el document pauta ‘zfk.dot’, si us plau, for-
mateu el menys possible. Eviteu la separació de síl∙labes, els canvis en la distància de separació entre lletres, les
notes a l’encapçalament de pàgina, els números de pàgina, i per a ressaltar empreu només la lletra en cursiva o,
eventualment, el subratllat (cap majúscula, capital petita, negreta o espaiat).

Si el text conté gran quantitat de símbols fonètics componeu-lo des de la lletra TrueType ‘SILDoulos IPA93’
que podeu sol∙licitar a la redacció de la revista.

Indicacions formals:
La Revista d’Estudis Catalans (ZfK) accepta articles en totes les llengües romàniques (preferiblement en català),

així com també en alemany o anglès. Abans d’enviar el text els autors han de parar atenció a tota la documentació
científica i a la bibliografia, així com també a l’exacte composició lingüística i estilística del text.

Cada article ha d’anar acompanyat de dos resums d’aproximadament deu línies cada u: en cas d’articles
redactats en alemany d’un resum en català; en cas d’articles en català o altres llengües d’un resum en alemany; i en
tot els casos d’un resum en anglès i de 5 a 10 paraules claus, també en anglès.

En el cas que es desitgi subdividir l’article, cal emprar el sistema decimal (1, 1.1, 1.2, 1.2.1, etc.).
Cal que en el text es remeti a les il∙lustracions, diagrames o taules que en formin part. Per això cal també

numerar totes les il∙lustracions, diagrames o taules.
En principi, les citacions s’han de fer en la llengua original. Si les citacions són en qualsevol llengua romànica,

en alemany o en anglès no cal que es tradueixin.
Les fonts de les citacions i les indicacions bibliogràfiques s’han d’indicar com a referències bibliogràfiques en

el text principal de l’article, i s’han de demostrar mitjançant el sistema “Autor, any: número/s de pàgina/es” (per
exemple: Badia i Margarit, 1995: 337s). Presteu atenció a l’espaiat i als signes de puntuació del model de demos-
tració.

En principi les notes a peu de pàgina s’han de col∙locar al marge inferior de la plana (cap nota final) i han de
contenir informació addicional, però no referències bibliogràfiques o títols abreujats.

Totes les referències bibliogràfiques que es citin o mencionin en el text, així com d’altres títols pertinents han
d’aparèixer en la bibliografia al final de l’article. Observeu amb atenció els models i exemples següents per a
l’elaboració de la bibliografia (cal fixar-se també en l’espaiat i els signes de puntuació):
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Monografia o miscel∙lània:

Badia i Margarit, Antoni M. (1995): Gramàtica de la llengua catalana: descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica, Bar-
celona: Proa.
Wheeler, Max W. / Yates, Alan / Dols, Nicolau (1999): Catalan. A comprehensive grammar, London / New
York: Routledge.
Turell, M. Teresa (ed.) (2001): Multilingualism in Spain. Sociolinguistic and psycholinguistic aspects of linguistic minority
groups, Clevedon: Multilingual Matters.

Articles en revistes o miscel∙lànies:

Schlieben-Lange, Brigitte (1996): «Der Torsimany und die scholastische Grammatik», Zeitschrift für Katalanistik 9,
7-19.
Pradilla, Miquel Àngel (2001): «The Catalan-speaking community», in: Turell, M. Teresa (ed.): Multilingualism in
Spain. Sociolinguistic and psycholinguistic aspects of linguistic minority groups, Clevedon: Multilingual Matters, 58-90.

És obligatori esmentar els noms de pila complets dels autors i editors, i en el cas de les publicacions monogrà-
fiques i de les miscel∙lànies cal indicar l’editorial. En canvi, és opcional esmentar eventuals sèries de publicacions
(amb número de volum; darrere del nom de l’editorial entre parèntesis).

En cas que s’emprin o es citin estudis d’obres literàries traduïts, en la bibliografia a més a més hi ha de constar
el títol, el lloc de publicació i l’any de publicació de l’original. Per exemple:

Dietrich, Wolf (1983): El aspecto verbal perifrástico en las lenguas románicas, Madrid: Gredos (orig. alemany: Der peri-
phrastische Verbalaspekt in den romanischen Sprachen, Tübingen, 1973).

Si se citen fonts de la xarxa (World Wide Web / Internet), s’han de seguir normes diferents segons que el
document de la xarxa esmenti o no un autor, editor o un responsable (persona o institució). Si al document on-
line s’indica autor / editor / persona o entitat responsables, la referència d’aquest document es posarà amb les
referències bibliogràfiques impreses, indicant-hi el lligam (URL) i la data quan s’ha consultat per última vegada
aquest document electrònic. Exemple:

Institut d’Estudis Catalans (ed.) (o.J.): “Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana”
<http://www.ctilc.iec.cat> [15.10.2008].

Documents de la xarxa sense indicació d’autor / editor / persona o entitat responsables es posaran al final de la
bibliografia amb indicació del títol del document (o, en cas que no hi hagi títol de document, amb el primer títol
de paràgraf), el lligam (URL) i la data de la última consulta. Exemple:

“Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, València 1490” <http://www. tinet.org/bdt/tirant> [05.02.2008].

Cal tenir en compte les normes de puntuació específiques per a cada llengua tant en el text de l’article com en
les citacions. Sempre que es pugui utilitzin exclusivament símbols tipogràfics com les cometes, els apòstrofs (“”,
«», ’) i els guions de mida mitjana (–).

Indicacions organitzatives:
La recepció d’una proposta d’article serà confirmada de seguida (normalment per correu electrònic). Llavors
l’article serà sotmès a un procés d’avaluació que normalment no hauria de durar més de tres mesos. El text
s’avaluarà primer pels co-editors de la revista, els quals poden demanar un informe a un o més d’un expert exte-
rior especialitzat en la temàtica del treball presentat. Els avaluadors externs queden anònims. Al final del procés
d’avaluació, es comunicarà a l’autor la decisió d’acceptació o no acceptació. Hi ha tres opcions:
• acceptació sense canvis de contingut; en aquest cas es comunicarà també el volum de la revista pel qual està

previst la publicació del treball;
• acceptació després d’una revisió de continguts; en aquest cas, es comunicaran a l’autor els comentaris i pro-

postes de modificació dels avaluadors en forma anònima. Després d’haver rebut l’article revisat, els co-edi-
tors de la revista s’asseguraran que s’han tingut en compte les recomanacions dels avaluadors però no hi
haurà una segona avaluació;

• no acceptació; en aquest cas no es comuniquen motius ni comentaris.
Si un article no correspon a les normes tècniques i formals aquí detallades, es torna el text a l’autor que llavors

l’haurà d’adaptar a aquestes normes.
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La redacció de la Revista d’Estudis Catalans us enviarà les galerades preferentment mitjançant document adjunt
a un e-mail (arxiu PDF). Si us plau, imprimiu el document i envieu-lo per correu (o per fax) en el termini d’una
setmana després de la seva recepció. Empreu els símbols de correcció tradicionals de manera clara.

La redacció es reserva el dret de fer canvis lingüístics, estilístics i formals als originals, o si es donés el cas
també d’escurçar-los, abans de la seva publicació. S’informarà els autors dels canvis duts a terme en el moment
d’enviar-vos les galerades.

Tots els autors rebran exemplars justificatius de l’edició de la Revista d’Estudis Catalans on apareix el seu article;
no s’enviaran tiratges a part. La participació en la Revista d’Estudis Catalans no serà remunerada.
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