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Criteris editorials
Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica és una publicació electrò-
nica acadèmica de periodicitat anual dedicada a l’estudi dels noms, en 
el sentit més ampli de l’expressió, editada per la Societat d’Onomàstica.

Presentació d’originals

Els articles presentats han de ser originals i escrits en català o en qualse-
vol llengua romànica –també s’admeten originals en anglès o alemany–  
i s’han d’enviar a anuari@onomastica.cat. Si es considera necessari se’n 
pot enviar també una còpia impresa per correu postal a la seu de la Socie-
tat d’Onomàstica (Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona).

En tots els treballs ha de constar, després del títol, el nom de l’autor, la 
seva adreça electrònica i la postal, i, si és el cas, la institució a la qual per-
tany. També s’ha de lliurar, en un fitxer separat, un resum en català i un 
altre en anglès, de no més de 500 caràcters amb espais cadascun, i una 
llista de cinc paraules clau com a màxim.

L’extensió no serà superior als 60.000 caràcters amb espais (inclosos 
resums, notes i bibliografia) o a les 30 pàgines (incloses iŀlustracions, ma-
pes, gràfics i fotos). En el cas de voler presentar originals més extensos, 
caldrà que els autors es posin en contacte amb la redacció.

Els treballs s’han de presentar en un arxiu de format de text llegible 
(doc, rtf, odt), amb un interlineat de 1,5 punts, amb tipografia Times 
New Roman i un cos de 12 punts. Les notes al peu són exclusives per a 
informacions al marge, no per a referències bibliogràfiques, i aniran en 
un cos de 9 punts.

El sistema de diferenciació dels apartats de l’article és lliure, però ha 
d’oferir una estructura lògica i una ordenació interna clara. En cas d’ha-
ver-hi molts subapartats es recomana l’ús de la numeració (1, 1.1, etc.). Els 
títols dels apartats aniran en negreta i en cap cas en majúscules.

Les imatges que acompanyin el text, ja siguin fotografies, mapes o grà-
fics, s’han de lliurar per separat, en format tif o png i han de ser de qua-
litat, amb una resolució mínima de 200 dpi (punts per polzada). Al peu 
de cadascuna cal indicar-ne l’autoria i la data, a més de fer constar l’auto-
rització per a la publicació, si convingués.
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Els articles seran sotmesos a la revisió externa de dos experts anònims. 
A partir dels seus informes, la redacció decidirà si accepta o no els articles 
per a la seva publicació i en comunicarà la decisió a l’autor en un termi-
ni màxim de sis mesos a partir de la data de recepció. A l’article publicat 
es farà esment de la dates de recepció de l’original i d’aprovació final de 
publicació del text.

Normes de citació

Les citacions van sempre en rodona. Quan són breus s’insereixen en el 
text entre cometes altes (“ ”) i quan són llargues van entre línies blanques, 
sagnades i en un cos de 10 punts. Les cometes simples (‘ ’) marquen cita-
cions internes a altres citacions o usos metalingüístics.

Els criteris de citació bibliogràfica adoptats són els que estableix el ma-
nual d’estil de la Universitat de Chicago i s’accepta, exclusivament, l’ús 
del sistema autor-data.

Així, la referència a l’autoria s’insereix, entre parèntesis, a continuació 
del text citat, indicant el cognom, en rodona, l’any d’edició, i, quan calgui, 
la pàgina. En els casos que hi hagi més d’una referència del mateix autor i 
del mateix any, s’afegirà una lletra (a, b, c…), per diferenciar-les:

(Coromines 2002a, 156) 
(Coromines 2002b, 123) 
(Dorion & Poirier 1989, 124) 
(Moreu-Rey et al. 1980)

I es prescindeix del nom de l’autor quan aquest acaba de ser esmentat:

Com ens recorda Ramon Amigó, en un article recent sobre aquesta qüestió, 
“l’interès pels estudis d’onomàstica va arribar a Catalunya l’últim terç del se-
gle xix” (2006, 25).

La bibliografia final va en un cos de 10 punts. Els cognoms es posen en 
rodona (no en versaletes o en majúscules). Com a pauta formal per a les 
referències bibliogràfiques oferim a continuació uns quants exemples:
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Llibres

Moreu-Rey, E. 1982. Els nostres noms de lloc. Palma: Moll.
Poirier, J. 1965. Toponymie. Méthode d’enquête. Québec: Presses de l’Uni-

versité Laval.
Moll, J., i J. Tort. 1985. Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització. Bar-

celona: Institut Cartogràfic de Catalunya.
Mallorquí, E., et al. 2006. Toponímia, paisatge i cultura. Els noms de lloc des 

de la lingüística, la geografia i la història. Girona: Associació d’Histò ria 
Rural de les Comarques Gironines / Centre de Recerca d’His  tò ria Ru-
ral i Documenta Universitària.

Capítols de llibre

Coromines, J. 1965. La survivance du Basque jusqu’au Bas Moyen Age. 
Phénomènes de bilingüisme dans les Pyrénées centrales. Estudis de to-
ponímia catalana, i: 93-152. Barcelona: Barcino.

Terrado, X. 2010. La toponímia de la Ribagorça i el lèxic romànic. Dins 
Actes del Quinzè Coŀloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 
(Universitat de Lleida, 7-11 de setembre de 2009), ed. I. Creus, M. Puig & 
J.-R. Veny, 43-79. Barcelona: Associació Internacio nal de Llengua i Li-
teratura Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Articles en revista

Darby, H.C. 1957. Place names and geography. The Geographical Journal 
123: 387-92.

Gorrochategui, J. 1995. Los Pirineos entre Galia e Hispania: las lenguas. 
Veleia 12: 181-234.

Documents en línia

Es donarà la URL de les referències publicades exclusivament de forma 
electrònica. Si disposa de doi (objecte d’identificació digital) es dona al 
lloc que ocuparia la paginació. Entre parèntesi, si és rellevant, es posa la 
data de l’última consulta.
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Aguiló, Cosme. 2014. Topònims mallorquins dels repobladors catalans. 
Dins Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Interna cional 
d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques, ed. J. Tort & M. Montagut, 2732-50. 
Barcelona: Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya. doi: https://doi.org/10.2436/15.8040.01.264. 
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