
 
 

Citacions bibliogràfiques segons el 
model Modern Language 

Association (MLA) 
 

 
 

Àmbit d’aplicació: Llengua i Lingüística 

 

 

 

 INTRODUCCIÓ: 
Una bibliografia es composa d’una sèrie de citacions 
bibliogràfiques. La citació bibliogràfica està formada per 
un conjunt de dades que permeten descriure i identificar 
de forma abreujada qualsevol tipus de document per tal 
de localitzar-lo posteriorment sense dificultat. 

 

Hi ha diferents normatives per a l’elaboració d’una 
bibliografia. Les normes de l’estil MLA (Modern Language 
Association) són les que s’acostumen a utilitzar en la 
redacció científica en llengua i lingüística. 

Els exemples per tal de citar segons l’MLA els podeu 
trobar a: 

http://www.mla.org/style 

 
 

 

 NORMATIVA MLA 

 
 
COM CITEM... 

 

 
 

 ARTICLES DE REVISTA 

 
Elements: Autor de l’article, títol de l’article, títol i subtítol 
de la revista, número de la publicació, data de publicació, 
pàgines on s’inclou el document. 

Heery, M. “Organització de la biblioteca: Repàs 
d’estructures.” Ítem: Revista de biblioteconomia i 
documentació 23.2 (1998): 8-15. 

 

 
 
 
 
 
 

 LLIBRES I PARTS DE LLIBRES 

 

Un autor: Cognom, Nom. Títol en cursiva: Subtítol. # ed. 
Títol col·lecció #. Ciutat: Editorial, any. 

 

Codina, Lluís. El llibre digital: una exploració sobre la 
informació electrònica i el futur de l’edició. 2a ed. Estudis i 
recerques 13. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre 
d’Investigació de la Comunicació, 1996. 
 
 
 

Autor corporatiu: Nom de la institució o organisme. Títol 
en cursiva: Subtítol. # ed. Títol col·lecció #. Ciutat: Editorial, 
any. 

 

American Psychological Association. Publication Manual of 
the APA. 4th ed. Washington: APA, 1998. 

 
 
Sense autor conegut: Títol en cursiva: Subtítol. # ed. 
Ciutat: Editorial, any. 

 

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. 10th ed. 
Springfield, MA: Merriam-Webster, 1993. 

 
 
Capítol o part de llibre: Cognom, Nom de l’autor del 
capítol. “Títol del capítol: Subtítol.” Títol del llibre en cursiva: 
Subtítol. Nom Cognom de l’editor literari del llibre. # ed. 
Ciutat: Editorial, any. # primera pàgina del capítol-# última 
pàgina del capítol 

 

Kisch, Herbert. “La industria textil en Silesia y Renania: Un 
estudio comparativo de sus procesos de industrialización.” 
Industrialización antes de la industrialización. Peter Kriedte 
et al. 2a ed. Barcelona: Crítica, 1986. 266-298. 

  
 
 
 

http://www.mla.org/style
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Legislació: 
Títol de la regulació, Nom publicació oficial núm. 
publicació secció publicació (any publicació). 

  

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, BOE 
núm. 313 § 21760 (2004). 

 
 

Dades de recerca: 

  
Helsinki University Library. “Exit Poll Survey Data from 
Users of Helsinki University Library”. 17 Nov. 2016. Web. 

 

Dhillon, Sukhdeep. “Data from Article - Generating 
Ultrafast Pulses of Light from Quantum Cascade Lasers”. 
4 Nov. 2015. Web. 

 
   

 FONTS ELECTRÒNIQUES 

 

 

Article de revista: 
Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article.” Títol 
de la revista: Subtítol # del volum. # del número 
dia/mes/any de publicació. dia/mes/any data accés de 
consulta <URL>. 

 

Duarte, Angel. “La question de l’ordre public dans le 
républicanisme espagnol.” Le Mouvement social  2002.  
12 de gener de 2011 http://www.cairn.info/revue-le-
mouvement-social-2002-4-page-7.htm.   

 

 

 

 

 

Piulada a Twitter: 
Cognom, Nom (nom d’usuari). “La piulada íntegra”. Data, 
hora. Piulada 

Whitehead, Colson (@colsonwhitehead). “Do I have to 
google the meaning of ‘neo-liberal,’ like I did ‘Ed Hardy’ 
and ‘One Direction,’ or can I just wait it out?” 18 de 
desembre de 2017, 02:32 p.m. Piulada 

Llibres electrònics: 
Autor. Títol en cursiva. Lloc: Editorial, any. Nom de lloc 
web en cursive. Mitjà de publicació. Dia, mes i any de 
visita. 

Long, William J. English Literature: Its History and Its 
Significance for the Life of the English Speaking 
World. s.l.: 2004. Project Gutenberg. Web. 11 octubre 
2013. 

 

Correu electrònic: 
Cognoms, Nom de l’autor. “Títol missatge.” Correu 
electrònic a Nom destinatari. Data missatge. 

  

Boyle, Anthony T. “Re: Utopia.” Correu electrònic a Daniel 
J. Cahill. 21 juny 2017. 

. 

RECURSOS AUDIOVISUALS 
 
Vídeo a YouTube: 
Cognom, Nom. “Títol vídeo” Títol del web. Patrocinador 
(YouTube), data creació. Mitjà de publicació. Data 
d’accés.  

 

Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca. "Com 
funciona el PUC" Publicació en línia. YouTube. Youtube, 
LLC.,  11 octubre 2011. Web. 12 desembre 2017.  

Pàgina web: 
Títol en cursiva. Ed. nom editor. Data de la web. Nom 
institució. Data accés URL. 

  

Encyclopaedia Britannica Online. 2005. Encyclopaedia 
Britannica. 9 juny 2005 http://www.britannica.com/. 

  

 TINGUEU EN COMPTE QUE... 

Les paraules emprades a la descripció han d’estar en 
la llengua del document en el qual estem treballant; 
per tant, si s’escriu un text en català serà: “editor, i,  
dins, consultat, disponible a, piulada o tuit”, etc. 
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