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Presentació del text: s’ha de lliurar en suport informàtic. S’admeten
documents de Macintosh i de PC compatibles i es recomana que es
faci servir com a processador de textos una versió de Word. A més,
caldrà lliurar una impressió en paper exactament igual al contingut de
l’arxiu informàtic. La còpia impresa es farà a una sola cara i a doble
espai, en pàgines numerades.

Els títols dels articles seran tan breus com sigui possible, encara que
ocasionalment podran anar seguits d’un subtítol. No apareixerà en el
títol cap puntuació (coma, punt i seguit, dos punts), llevat de punt i
coma, i sols en casos excepcionals. A sota del títol es consignarà el
nom i els cognoms de l’autor, el nom de la universitat o institució en
què treballi i una adreça —preferentment electrònica.

En el mateix disquet s’afegirà un segon document que ha d’incloure
un resum del contingut de l’article (10-20 línies) i un mínim de tres
paraules clau que permetin identificar fàcilment el tema de l’article (es
recomana que aquestes paraules siguin diferents dels termes que ja
apareguin en el títol). Així mateix, es lliuraran les traduccions a l’an-
glès del títol, del resum i de les paraules clau. 

Contingut: l’extensió màxima dels articles és de 40 folis o DIN-A4
normalitzats. S’admeten notes curtes i ressenyes d’exposicions o de
publicacions. En tot cas, l’acceptació d’originals és responsabilitat del
consell de redacció, després de la valoració que en facin els membres
del comitè científic, quan escaigui.

El nombre d’il·lustracions serà proporcional a l’extensió del text
(aproximadament, una il·lustració cada quatre folis). Es lliuraran en
forma de diapositiva, de fotografia positivada o de plànols sobre pa-
per, sempre de bona qualitat. Totes les il·lustracions s’anomenaran
«figura», sense discriminar segons el seu tipus (fotografia, dibuix,
mapa, etc.), es numeraran correlativament en el mateix ordre en què
són citades al text, i a dins del text es farà una remissió expressa a la
il·lustració (vegeu figura 1) o (figura 1) o «en la figura 1 …». El Servei
de Publicacions de la UAB exercirà la seva potestat per admetre o re-
butjar les il·lustracions, en particular quan tinguin suport magnètic,
reservat sempre a plànols o imatges escanejades amb alta resolució.
S’ha de tenir present que, en no estar impresa la revista en color, to-
tes les il·lustracions s’hauran de convertir en imatges en blanc i negre;
per tant, encara que s’acceptin altres formats, el preferible seran foto-
grafies o dibuixos en blanc i negre ben contrastats. Si alguna il·lustra-
ció té escales, aquestes han de ser gràfiques, mai numèriques, ja que
la proporció s’altera en ajustar la mida definitiva de publicació a la re-
vista. Tots els elements gràfics van acompanyats d’un peu que els
identifica (exemple: Figura 1. Jaume Huguet, Retaule de Sant Agustí.
MNAC, Barcelona). La relació d’il·lustracions, amb els peus corres-
ponents, es lliurarà impresa en paper i com a tercer document del dis-
quet informàtic. 

La cursiva s’usarà només per realçar o emfasitzar un concepte o un
fragment del text. En canvi, no s’admeten la negreta ni les majúscules
amb aquesta funció. Les citacions d’altres autors van entre cometes,
en rodona i enmig del text, excepte quan són més extenses, que ani-
ran separades en un paràgraf independent.

S’escriuran inicials majúscules solament quan són normatives orto-
gràficament, mai per emfasitzar, i per distingir la funció en casos di-
ferents d’un mateix nom: «sant Joan, per al nom de la persona», «Sant
Joan, per al títol d’una obra» i «Sant Joan, per al nom d’una església».

Tanmateix, s’escriuran majúscules o minúscules segons els costums
de cada llengua: «antiguitat», «edat mitjana», «edat moderna», «gò-

tic» o «romànic», però «Renaixement», «Il·lustració», si escrivim en
català o en castellà; si escrivim en una altra llengua, cal canviar i ate-
nir-se a la seva convenció.

Notes a peu de pàgina: l’autor les col·locarà juntes, al final del text.
Les crides són xifres aràbigues volades; quan coincideixin, aniran da-
vant del signe de puntuació. Les notes poden ser bibliogràfiques o de
contingut; en aquest últim cas, es recomana abreujar-ne l’extensió.

Bibliografia: llevat de casos excepcionals, els articles no aniran seguits
d’una relació bibliogràfica al final. Per tant, les referències bibliogrà-
fiques s’incorporen a les notes a peu de pàgina. El nom dels autors
apareix amb la inicial i el seu cognom en majúscules (exemple: J. M.
MADURELL); si el nom propi s’escriu complet, solament serà ma-
júscula la inicial (Josep Maria MADURELL); el títol dels llibres, en
cursiva (exemple: M. FULLANA, Diccionari de l’art i dels oficis de
la construcció), i el títol dels articles, en rodona i entre cometes, men-
tre que els noms de revista van en cursiva (exemple: J. MAS, «Notes
d’esculptors antichs a Catalunya», Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras). Les dades van separades sempre per comes, a més del
parèntesi per a l’any d’edició d’una revista (exemple: J. S. ACKER-
MAN, «Architectural practice in the Italian Renaissance», Journal of
the Society of Architectural Historians, 13 /3 (1954), p. 3-10). Si els
autors són dos o més, caldrà separar el seu nom amb punt i coma. No
caldrà fer constar l’editorial que ha publicat un llibre. Tots els ele-
ments de la bibliografia s’escriuen en la llengua original, exceptuat el
nom de la ciutat d’edició, que s’escriu en el mateix idioma que el text
presentat, sempre que sigui possible (exemple: Londres, Florència,
París, Nova York, Tolosa de Llenguadoc, etc.). Per als dubtes o per a
més informació, vegeu el fullet editat pel Gabinet de Llengua
Catalana de la UAB, Les referències i les citacions bibliogràfiques, les
notes i els índexs, Bellaterra, 1995.

Les expressions llatines del tipus «op. cit.», «cf.», «idem», «ibidem»,
«infra», «supra», «et al.» i totes aquelles similars que poden ser inter-
pretades com a «fórmules» s’escriuran en rodona i amb accent, quan
escaigui: «ídem», «ibídem». Les abreviatures es faran sempre tan cur-
tes com sigui possible i s’usarà una sola lletra tant per al singular com
per al plural («p.» i no «pp.», «f.» i no «ff.»).

En general, el primer cop que se cita una obra, se n’ha de fer una ci-
tació al més completa possible (Huber O. GILLOT, La Querelle des
Anciens et des Moderns en France, Ginebra, Slatkine Reprints, 1968);
en citacions posteriors, n’hi ha prou amb les primeres paraules del tí-
tol seguides de la pàgina (La Querelle…, p. 85), o afegint-hi el cog-
nom i l’any, si són rellevants (GILLOT, La Querelle…, 1968, p. 85). 

Proves: els autors podran veure dues proves del seu original, encara
que només les segones mostren el text i les il·lustracions ja compagi-
nats. Tanmateix, només s’admetran correccions de les primers proves,
mentre que en les segones les rectificacions es reservaran a errors fla-
grants o a detalls d’importància substancial. Es demana, per tant, una
màxima diligència a l’hora de corregir les primeres proves. 

Autorització: pel sol fet d’entregar un text per a la seva publicació a
Locus Amoenus, l’autor està donant l’autorització i cedint els drets
de publicació a la revista, sense necessitat de cap altre contracte o per-
mís d’edició. Com a contraprestació i únic pagament —excepte un
acord escrit que estipuli condicions diferents—, l’autor rebrà gratuï-
tament un exemplar del número de la revista en què surti publicat el
treball, més 25 separates del seu article. L’obtenció dels permisos per
reproduir les il·lustracions, quan siguin necessaris, és responsabilitat
exclusiva de l’autor de l’article.

Normes per al lliurament d’originals
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