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Criteris editorials

Presentació d’originals
Els articles, estudis bibliogràfics i ressenyes que es proposin a la redacció s’han de 
trametre des de l’adreça http://journals.uoc.edu/index.php/franquismeitransicio/. 
En qualsevol cas, hi haurà de constar el nom de l’autor, el seu codi ORCID (http:// 
orcid.org), la institució acadèmica a què pertany i, si escau, l’identificador del pro-
jecte que ha finançat la recerca. Pel que fa als articles que es presentin a la secció «Es-
tudis», «Documents» i «Estudis bibliogràfics», han d’anar acompanyats d’un resum 
en la llengua de l’article i un altre en anglès, d’un màxim de 600 caràcters amb espais 
cadascun, i d’una relació de paraules clau, també en ambdós idiomes. S’admetran 
textos en qualsevol llengua romànica i en anglès. 

Els arxius han de tenir un format Microsoft Word, RTF o Open Office. El text s’ha 
de presentar amb un interlineat simple i un cos de lletra de 12 punts, excepte les ci-
tacions que no vagin inserides en el text, que hauran de ser d’una mida un punt infe-
rior. Els gràfics, taules o iŀustracions van intercalats en l’article, i no al final, i seguits 
d’un peu d’imatge que n’identifiqui la font. Quan sigui possible, s’ha de proporcio-
nar la URL de les referències. 

Els textos han de complir els requisits bibliogràfics i d’estils indicats en aquests 
«Criteris editorials». 

Recepció i acceptació d’originals 
Els articles que s’enviïn a la revista han de ser originals i inèdits, i no han de trobar-se 
simultàniament en revisió en altre revistes.

Franquisme & Transició. Revista d’Història i de Cultura sotmet tots els articles a 
un procés de revisió doble cec i a l’aprovació posterior del consell de redacció. L’au-
tor rebrà per correu electrònic els dos informes de revisió, amb la decisió motivada. 
La revista es compromet a prendre una decisió sobre la publicació dels textos rebuts 
en un termini no superior a sis mesos. 

Per a dubtes o consultes es pot enviar un correu electrònic a franquismeitransicio@ 
uoc.edu.

Avís de copyright 
Els continguts publicats a Franquisme & Transició. Revista d’Història i de Cultura es-
tan subjectes a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons el 
text complet de la qual es pot llegir a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/.

http://journals.uoc.edu/index.php/franquismeitransicio/
http://orcid.org
http://orcid.org
mailto:franquismeitransicio%40uoc.edu?subject=
mailto:franquismeitransicio%40uoc.edu?subject=
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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CRITERIS EDITORIALS

Correspon a l’autor gestionar els drets dels gràfics, taules o iŀustracions dels arti-
cles que en tinguin.

Normes de citació

1 Criteris generals
Les citacions, quan són breus, van inserides en el text amb cometes baixes (« ») i en 
rodona; quan són llargues, van separades amb una línia blanca, en rodona, sagnades 
i en un cos de lletra inferior. 

Les cometes altes (“ ”) es reserven per marcar citacions internes a altres citacions 
o per a usos metalingüístics. Els termes amb valor afegit (ironia, significat especial) 
es marcaran amb cursiva.

Les notes van al peu de la pàgina, i les crides de les notes, després de la puntuació.

2 Referències bibliogràfiques
Les referències bibliogràfiques es donaran segons els criteris establerts per The Chi-
cago Manual of Style, i s’aplicarà, preferentment, el sistema autor–data. 

A les referències abreujades al cos del text s’hi recollirà entre parèntesi: el nom de 
l’autor en versaleta, l’any de la publicació i, si escau, la paginació precedida de coma. 
A les referències del mateix any s’hi afegirà una lletra (a, b, c…) per diferenciar-los. El 
número del volum s’especificarà en números aràbics, precedit d’una coma, després 
de l’any i abans de la paginació. 

(Aulet & Aznar 2015)
(Bacardí 2012, 15)
(Badosa 2006)
(Carner, s.a.)
(Colomer 1978, 2: 18–19)
(González Oliveros, 1944)
(Molinero & Ysàs 2010a)
(Molinero & Ysàs 2010b)
(Santacana 2006, 423–424)
(Vicens Vives 1951)

La bi blio  grafia al final de l’article s’ordenarà alfabèticament pel cognom dels au-
tors. Si hi ha més d’una obra del mateix autor, aquestes s’ordenaran cronològica-
ment. Dels documents electrònics en línia se n’haurà de fer constar, a més, la data de 
l’última consulta, quan sigui rellevant, i la URL completa; i dels documents d’arxiu 
inèdits se n’haurà d’esmentar, sempre que en tinguin, el fons de què forma part, el 
topogràfic i el nom de l’arxiu complet en la primera citació i siglat en les posteriors.
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CRITERIS EDITORIALS

Aulet, Jaume, i Manuel Aznar. 2015. «Narrativa a l’exili». Dins Centre d’Estudis So-
bre les Èpoques Franquista i Democràtica, Catalunya durant el franquisme. 
Consultat el 9 d’octubre. http://basedadesfranquisme.uab.cat.

Bacardí, Montserrat. 2012. «Traduir en silenci (1939–1962)». La traducció catalana 
sota el franquisme, 11–43. Quaderns 5. Lleida: Punctum.

Badosa, Cristina. 2006. Josep Pla, Visat 2 (oct.), http://www.visat.cat/traduccions- 
literatura-catalana/cat/autor/9/2/prosa/josep-pla.html.

Carner, Josep. s.a. Esborranys manuscrits de la traducció francesa de Nabí, amb 
lletra d’Émilie Noulet. Ms. 4753/3, capsa 7/9, Fons Josep Carner. Biblioteca de 
Catalunya.

Colomer, Josep M. 1978. Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, 2 vol. Barce-
lona: Curial. 

González Oliveros, Wenceslao. 1944. Carta a José Félix de Lequerica, 17 d’octubre. 
R–1.59/24. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Molinero, Carme, i Pere Ysàs, ed. 2010a. Construint la ciutat democràtica. El mo-
viment veïnal durant el tardofranquisme i la transició. Barcelona / Bellaterra: Ica-
ria / UAB / Memorial Democràtic.

 —. 2010b. «1981: cap a la ruptura del PSUC». L’Avenç 360: 52–58.
Santacana, Carles. 2006. «L’ateneu barcelonès durant el franquisme». Dins Jordi Ca-

sassas, dir., L’Ateneu i Barcelona. 1 segle i ½ d’acció cultural, 423–424. Barcelona: 
Edi cions La Magrana.

Vicens Vives, Jaume. 1951. «Toynbee en Barcelona». La Vanguardia Española, 20 oct., 5.

Criteris d’edició de documents

Els textos que s’editin en la secció «Documents» hauran d’anar precedits en qual-
sevol cas d’un estudi introductori i d’una nota a l’edició que n’expliqui els criteris. 
Els documents de tipus administratiu es tractaran segons els principis de l’edició 
diplomàtica. 

http://basedadesfranquisme.uab.cat
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/9/2/prosa/josep-pla.html
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/9/2/prosa/josep-pla.html

