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6.1 

Elements generals dels llibres de 17 × 24 cm 

i de 20 × 26 cm de format 
(Versió 1 bis, 15.10.2014, la versió 1, del 3.7.2014, era una actualització  

respecte a la versió prèvia en paper 1, 9.1.2006) 
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Amb motiu de la celebració del centenari de la creació de l’Institut d’Estudis 

Catalans s’ha revisat el disseny ortotipogràfic de les col·leccions generals de 

l’IEC, que s’aplicava sistemàticament des del 1994 i que durant l’any 2003 es 

va recollir en el dossier de treball de criteris i altres materials (versió 1, 2003) 

que ha fet servir el Servei de Correcció en la preparació dels originals per a la 

impremta i en la correcció de proves de les publicacions de l’IEC, des del 

1994 fins al 2002, i l’OCAL, des del 2003 fins al 2005. 

 El Servei de Producció Editorial i l’Oficina de Correcció i Assessorament 

Lingüístics de l’IEC, volent contribuir al relleu que mereix aquesta 

celebració, van proposar a l’Equip del Govern, el mes de setembre del 2005, 
la renovació en la disposició tipogràfica de les col·leccions generals de 

publicacions de l’IEC i van oferir, a més, un altre disseny, derivat d’aquest, 

que es podria fer servir en obres o col·leccions especials que es vulguin 

distingir de les col·leccions generals. Ambdues propostes reberen l’a-

provació de la Comissió de Publicacions en la sessió tinguda el 12 de 

desembre de 2005. 

 
 

1. Tipus de paper i enquadernació 

 El paper del cos de l’obra ha de ser de 90 g/m2. En la mesura que sigui 

possible serà d’un to de color crema més suau que l’anterior. 

 L’enquadernació s’ha de fer generalment en rústica, amb cartolina de color 
crema del mateix to que el paper, plastificada mat, de 250 g/m2 o, si és possible, 

d’un gramatge lleugerament superior. Aquests criteris no recullen cap 

indicació pel que fa a les guardes i a la sobrecoberta, perquè es considera una 

qüestió de disseny idiosincràtica. 

 

 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció: 
 

 Les obres d’altres col·leccions i les obres fora de col·lecció porten, en 

general, una coberta de tapa dura o, si més no, una coberta de disseny amb 

solapes. 
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2. Format i gruix de l’obra (v. les fig. 1.2, p. 281 i 311-313) 1 

 El format de pàgina té 17 cm d’amplària i 24 cm d’alçària. 

 El gruix de l’obra és variable, entre un mínim de 0,5 cm (aprox., 50 pàgines) 

i un màxim de 4 cm (aprox., 700 pàgines). 

 Per a les mides de les obres de 20 × 26 cm de format, vegeu les figures 
corresponents. 

 

3. Format de la caixa del text (v. les fig. 1.3, p. 281-282 i  311-313) 

 El format de la caixa del text (models A) fa 12,5 cm d’amplària i 19 cm 

d’alçària (incloent-hi la foliació). La caixa ha d’estar a 2,5 cm de cada tall del 

full (per tant, a 2 cm del llom). L’espai reservat per a la foliació fa 1 cm d’alçària 

(l’alçària neta de la caixa del text és 18 cm), que pot contenir fins a 38 línies de 

text composts a 10 (interlineat de 12 punts). 

 Per a les mides de les obres de 20 × 26 cm de format, el nou disseny s’hi 

adaptarà. 
 

 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció (v. les fig. 1.3 bis, p. 318 i 319) 
 

 El format de la caixa del text és de 12 × 18 cm, amb els marges següents: a 

dalt, 2 cm; a baix, 4 cm; al llom, 1,5 cm; al tall, 3,5 cm. L’espai reservat per al 

foli, situat al peu del full, fa 1 cm d’alçària. 
 

 
 

4. Foliació (v. les fig. 1.4, p. 284, 285 i 288) 

 4.1. El foli literari s’ha de compondre en versaleta rodona del cos 10 del 

mateix tipus de lletra que el text general. El foli numèric s’ha de compondre en 

xifres aràbigues majúscules del tipus rodó del cos 10. El número de la pàgina 
s’ha de compondre a sang del marge superior de la caixa, i el foli explicatiu va 

alineat per la base amb el número de la pàgina. La primera pàgina de cada 

capítol no porta foli. 

                                                 

 1. Les pàgines enumerades en aquests parèntesis es corresponent amb la 

paginació pròpia de cada figura. 
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Altres col·leccions i obres fora de col·lecció (v. les fig. 1.4 bis, p. 321-323) 
 

La pàgina del text no porta foli a la part superior, sinó que tan sols du, 
centrat al peu de la pàgina, el número d’aquesta compost amb xifres 

elzevirianes, com totes les de la resta del text. El peu on hi ha el foli fa 1 cm 

d’alçària. 

En aquestes obres, la primera pàgina del capítol va numerada. 

 
 

 Pàgines parells: número de pàgina a l’esquerra i títol de l’obra centrat. Si la 

complexitat de l’obra ho fa recomanable, es pot posar a la dreta de la caixa del 

text el símbol de paràgraf, un espai blanc i el número de capítol, secció o 

epígraf corresponent. 

 Pàgines imparells: títol del capítol centrat i número de pàgina a la dreta. Si 

la complexitat de l’obra ho fa recomanable, es pot posar a l’esquerra de la caixa 

del text el símbol de paràgraf, un espai i el número de capítol, secció o epígraf 

corresponent. 

 Si el títol de l’obra o del capítol són massa llargs, es poden escurçar d’una 

manera lògica, preferentment pel final, sense posar punts suspensius per a 
indicar l’escurçament. En cap cas no s’hi ha de posar el subtítol. 

 4.2.    Si una obra té més d’un volum, la numeració de les pàgines ha de 

tornar a començar en cada volum. 

 Convé distingir els termes tom i volum. El tom és una divisió conceptual de 

la matèria d’una obra (com capítol o part), mentre que el volum és una divisió 
física que designa el conjunt de pàgines plegades i relligades en una sola unitat 

amb paginació pròpia (que acostuma a començar de nou en cada volum, però 

que també pot ser correlativa al llarg dels diferents volums). Si en una obra tom 

i volum coincideixen (és a dir, que un volum conté només un tom) aquesta 

unitat se sol anomenar igualment volum. En el cas de col·leccions o obres 
multivoluminars de llarga tradició, s’ha de respectar la nomenclatura pròpia de 

la coŀlecció (p. ex., la que fa servir l’obra Catalunya Carolíngia). 
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5. Tipus de lletra generals de l’obra 

5.1. Tipus general (v. les fig. 1.5.1, p. 284, 285, 287 i 289) 

 El tipus de lletra general de l’obra és el corresponent a la lletra regular 

rodona del cos 10 de la família Minion (preferiblement, la Minion Pro), creada 
pel dissenyador nord-americà Robert Slimbach l’any 1991, amb un interlineat 

de 12 punts. 

 Pel que fa als numerals, cal recordar que la coma és el signe separador 

decimal (per exemple, «75.830,10 €»), i que el número dels segles s’ha de 

compondre en versaleta, fins i tot en contextos de cursiva.2 

 Els paràgrafs es componen a tota amplada completament justificats; la 

primera línia de cada paràgraf s’ha d’entrar dos quadratins (un quadratí és un 
espai fix de l’amplada d’una ema). Tanmateix, la primera línia de text de cada 

capítol es compon sense sagnar (sempre que el títol del qual depèn es 

mantingui centrat); si la primera línia és un títol es deixa al marge (com tots els 

altres títols i subtítols) i la primera línia de text seguit s’entra com en la resta de 

paràgrafs. 

 S’ha de procurar que no quedi cap línia viuda al principi d’una pàgina o 

d’una columna (tret que ocupi dues terceres parts de la ratlla) ni cap línia 

òrfena al final d’una pàgina o d’una columna. Per a evitar-ho, cal tallar el 

paràgraf al qual pertanyen o bé guanyar o fer córrer text.  

 Així mateix, no hi pot haver més de tres ratlles seguides que acabin amb el 
mateix signe de puntuació (guionet, coma, etc.), ni dues o més que comencin o 

                                                 

 2. Des de l’1 de gener de 2006 hem deixat d’aplicar la tradició tipogràfica 

d’escriure amb caixa alta les xifres romanes que es componen en cursiva, atès que 

les possibilitats tècniques dels programes de tractament de textos i dels programes 

d’autoedició o maquetació permeten de compondre correctament la versaleta en 

totes les sèries (rodona, cursiva, negreta, etc.). Cal vigilar, doncs, que la grafia de la 

versaleta sigui la que correspon segons els cànons de la tipografia, és a dir, versals 

petites de l’alçària de les minúscules però del gruix de les majúscules; per exemple, 

«Criteris de correcció» i no «CRITERIS DE CORRECCIÓ». El problema més 

habitual, però, és que moltes famílies de lletra no tenen la font de la versaleta real. 

Tanmateix, si els autors ho demanen expressament, es pot respectar l’ús tradicional. 
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acabin amb la mateixa seqüència de caràcters des del blanc més proper al 

marge (es pot permetre aquesta combinació si s’han compost en un tipus de 

lletra diferent). 

 La pàgina que obre capítol comença a 10 cm del tall superior del full 

(distància fins a la línia base), i, tal com acabem de dir, la primera línia ocupa 

tota l’amplada del text (és a dir, no se sagna). 

 
 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció (v. les fig. 1.5.1 bis, p. 321, 322, 324 i 

325) 
 

 Per a aquestes obres, també s’ha d’emprar la família Minion, per bé que 

les xifres han d’ésser elzevirianes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0), en 

comptes de les xifres de caixa alta de les col·leccions generals. Així mateix, 

en aquestes obres l’interlineat s’obre un punt i mig més que en les 

col·leccions generals (és a dir, que el text es compon a 10/13,5). 

 El text de la pàgina que obre capítol comença a 9,5 cm del tall superior 

del full i s’inicia amb una lletra capitular (v. el § 5.2.a2). 

 

 

5.2. Títols i subtítols (v. les fig. 1.5.2, p. 287 i 289)  

 El títol i del subtítol de l’obra que figuren a la coberta, a la portadella i a la 

portada es componen d’acord amb les normes establertes en el document 6.4 

d’aquest espai web («Nou disseny de les cobertes de les coŀleccions de 

monografies de les seccions de l’IEC»). En qualsevol cas, cal tenir en compte 
que no hi pot haver puntuació major (és a dir, un punt) dins el text del títol; si 

l’original en porta, cal transformar el text que segueix en subtítol, amb la 

gradació de cossos corresponent. Així, per exemple, un títol original com ara 

 
La moralitat de la política lingüística. Un estudi comparat de la legitimitat 

liberaldemocràtica de les polítiques lingüístiques del Quebec i Catalunya 

 

s’ha de compondre, en la coberta i en la portada, de la manera següent: 

 
  



6-1_Elements generals dels llibres de 17 per 24 cm_01 bis.docx 7 / 57 

La moralitat de la política lingüística 
 

Un estudi comparat de la legitimitat liberaldemocràtica de les polítiques lingüístiques del 

Quebec i Catalunya 

 

 Els altres títols i subtítols de l’obra es componen en lletra de la família 
Minion, de la manera següent: 

 a) Els títols de capítol, en caixa alta i baixa supernegreta rodona i centrats, 

del cos 14 (interlineat de 16 punts). Tenim dues possibles presentacions (vegeu 
també l’apartat 1.6): 

 a1) Si el títol de capítol està en un full a part (portadella del capítol) i porta 
número, aquest es compon en caixa alta i baixa supernegreta rodona i se 

centra dues línies per damunt del títol, que també va centrat —aproximada-

ment, a 8,5 cm del tall superior del full— (model C). La línia base del text del 

títol es comença a escriure a 10 cm del tall superior del full. Cal evitar els 

capítols zero (és a dir que portin el número «0»): o es renumeren els capítols o 

s’omet, simplement, aquest número. Si el títol de capítol no porta número, 

s’ha de compondre a 8,5 cm del tall superior del full. 

 a2) Si el títol de capítol està en el primer full de text del capítol i porta 
número, tot el títol es compon a 6 cm del tall superior del full, en caixa alta i 

baixa supernegreta rodona, a l’esquerra del títol, porta un punt al darrere i està 

separat per un quadratí (que és l’espai en punts equivalent a l’alçària del cos; en 
aquesta cas, 14 punts) respecte al títol. Com en el cas anterior, cal evitar els 

capítols zero: o es renumeren els capítols o s’omet, simplement, aquest 

número. 

 b) Els títols dels apartats de primer nivell, en caixa alta i baixa versaleta 
negreta rodona i arrambats a l’esquerra de la caixa, del mateix cos del text. Si 

porta número, se situa a l’esquerra del títol (en negreta rodona com la 

numeració del capítol), separat per un punt i un quadratí d’aquest. 

 c) Els títols dels apartats de segon nivell, en caixa alta i baixa negreta 
cursiva del cos 10 i arrambats a l’esquerra de la caixa, del mateix cos que el text. 

Si porten número, se situa a l’esquerra del títol, en caixa alta regular rodona (en 

negreta rodona com la numeració del capítol), separat per un punt i un 

quadratí d’aquest. 

 d )  Els títols dels apartats de tercer nivell, en caixa alta i baixa negreta 
rodona del cos 10 i arrambats a l’esquerra de la caixa, del mateix cos que el text. 
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Si porten número, se situa a l’esquerra del títol, en caixa alta regular rodona (en 

rodona negreta com la numeració del capítol), separat per un punt i un 

quadratí d’aquest. 

 e) En el cas d’obres de gran complexitat en les quals els títols i els subtítols 
no puguin anar numerats, la gradació és la mateixa que seguim quan podem 

numerar-los, segons la quantitat de nivells: 

 — títol del capítol Caixa alta i baixa supernegreta 
rodona del cos 14 (centrat) 

 — 1 nivell d’apartats Caixa alta i baixa versaleta negreta rodona del 

cos 10 

 — 2 nivells d’apartats Caixa alta i baixa versaleta negreta rodona del 

cos 10 

      Caixa alta i baixa negreta cursiva del cos 10 

 — 3 nivells d’apartats Caixa alta i baixa versaleta negreta rodona del 

cos 10 

      Caixa alta i baixa negreta cursiva del cos 10 

      Caixa alta i baixa negreta rodona del cos 10 

 — 4 nivells d’apartats (títol del capítol: Caixa alta i baixa 

supernegreta rodona del cos 14, 

centrat) 
      Caixa alta i baixa versaleta negreta rodona del 

cos 10 

      Caixa alta i baixa negreta cursiva del cos 10 

      Caixa alta i baixa negreta rodona del cos 10 

      Caixa alta i baixa versaleta regular rodona 

del cos 10 
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 — 5 nivells d’apartats (títol del capítol: Caixa alta i baixa 

supernegreta rodona del cos 14, 

centrat) 
      Caixa alta i baixa versaleta negreta rodona del 

cos 10 

      Caixa alta i baixa negreta cursiva del cos 10 

      Caixa alta i baixa negreta rodona del cos 10 

      Caixa alta i baixa versaleta regular rodona 

del cos 10 

      Caixa alta i baixa regular cursiva del cos 10 

 — 6 nivells d’apartats (títol del capítol: Caixa alta i baixa 

supernegreta rodona del cos 14, 

centrat) 
      Caixa alta i baixa versaleta negreta rodona del 

cos 10 

      Caixa alta i baixa negreta cursiva del cos 10 

      Caixa alta i baixa negreta rodona del cos 10 

      Caixa alta i baixa versaleta regular rodona 

del cos 10 

      Caixa alta i baixa regular cursiva del cos 10 

      Caixa alta i baixa regular rodona del cos 10 

 f )  Els subapartats designats amb lletres es reserven per als contextos en 
què apareixen després de dos punts (com podem veure en aquest mateix 

apartat 1.5.2). La lletra s’ha de compondre en cursiva, i el separador gràfic és el 

parèntesi de tancar en rodona, seguit de mig quadratí (el parèntesi de 

tancament no ha de trepitjar, en cap cas, la lletra). Si porten cap titolet al 

darrere, aquest s’ha de compondre en lletra cursiva normal i s’ha de separar del 
text que segueix mitjançant un punt i mig quadratí (que és l’espai equivalent a 

la meitat —arrodonida a l’alça— de l’alçària del cos; en aquest cas, 5 punts). 

 g) Al final dels títols i els subtítols no hi ha d’haver cap punt (el salt de ratlla 
fa de separador). 
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 h) Si els títols precedits d’un número d’ordre doblen ratlla, la segona ratlla 

es comença a compondre sota la primera lletra del títol, llevat dels títols que 

van centrats. 

 i) Entre text i el títol es deixa una blanca i mitja, i entre títol i títol, i títol i 

text, només mitja blanca. 

 Finalment, cal tenir en compte que tots els títols i subtítols d’apartat es 
componen fent bandera per la dreta (distribuint-ne el text d’una manera més o 

menys lògica, si pot ser), i que no se’n parteix cap mot. 
 

 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció (v. les fig. 1.5.2 bis, p. 324-325) 

 En aquestes obres, si el títol del capítol està en un full a part, la línia base 

del text del títol es compon a 9,5 cm del tall superior del full. En canvi, si el 

títol està en el primer full del capítol i porta número, tot el títol es compon a 

5,5 cm del tall superior del full. 

 
 

5.3. Citacions textuals (v. la fig. 1.5.3, p. 286) 
 

 Les citacions textuals incloses en el text general es componen entre cometes 

baixes i amb el tipus de lletra (rodona, cursiva, etc.) en què estava en el text de 

procedència. 

 Si la citació és llarga (més de tres línies de text) o bé ocupa un paràgraf o 

més d’un, se separa de la resta del text deixant una blanca (per sobre i per sota) 

i, a més, s’entra 1,5 cm per l’esquerra el fragment citat (també es respecten, 

aproximadament, els sagnats del text original). El text de la citació es compon, 

aleshores, en cos 9 i amb un interlineat de 10,5 punts. No ha d’anar emmarcat 
per cometes. 

 Si es tracta d’un text en vers o de fórmules científiques en paràgraf a part, se 

centra el bloc de text en la caixa per la línia més llarga. En el cas de les fórmules 

i operacions matemàtiques, hi ha altres restriccions que s’han de tenir en 

compte (v. el § 1.5.5 i la secció I.1 d’aquests criteris). 
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5.4. Iŀlustracions, taules i figures en general (v. la fig. 1.5.4, p. 288, i 
1.5.4 bis, p. 323) 

 5.4.1.    Les figures que il·lustren una obra poden rebre denominacions 

genèriques diverses: fotografia, mapa, il·lustració, figura, quadre, taula, 

gràfic, etc. En una mateixa obra, cal designar amb una mateixa denominació 
totes les figures de la mateixa classe i numerar-les amb xifres aràbigues 

correlativament segons l’ordre en què hi apareixen. No hi pot haver una 

figura «0».3 
 

 5.4.2. El text de les il·lustracions o figures i dels quadres o taules es 

compon en lletra rodona normal del cos 8,5 (interlineat de 10 punts) i porta un 

encapçalament o un peu del mateix cos. 
 

 5.4.3.    Si la figura porta encapçalament, es poden donar dos casos: 

 a) El títol o text explicatiu de la figura va a continuació de la denominació 

genèrica. En aquest cas, l’encapçalament es compon en lletra rodona normal 
del cos 8,5 (interlineat de 10 punts) i ha d’anar a sang amb la il·lustració o la 

taula (no centrat). La denominació genèrica d’aquest encapçalament («Taula 

1», «Quadre 23», etc.) es compon, sense abreujar, amb versaletes rodones del 

cos 8,5, i el número que segueix (compost en regular rodona del mateix cos) se 

separa del text explicatiu mitjançant un punt i un quadratí (el text explicatiu ha 

d’acabar en un punt). Si hi ha un títol en comptes del text explicatiu, es 
compon en lletra cursiva del mateix cos, i aleshores és preferible començar-lo 

en la ratlla de sota (el títol no ha d’acabar mai amb un punt) (vegeu la lletra b). 

 b) El títol o text explicatiu de la figura va separat de la denominació genèrica. 
En aquest cas, la denominació genèrica de l’encapçalament («Figura 1», 

«Quadre 23», etc.) es compon centrada en la caixa, sense abreujar, amb 

versaletes rodones del cos 8,5 (amb un interlineat de 10 punts), i el número que 
segueix (compost en caixa alta regular rodona normal del mateix cos). En la 

ratlla de sota, centrat també, s’ha de compondre el títol en lletra cursiva del 

                                                 

 3. La numeració de figures, taules, etc., pot ser correlativa al llarg de tota 

l’obra, o bé pot tornar a començar en cada capítol, cas en el qual és preferible 

anteposar, al número de figures, taules, etc., el número de capítol separat per un 

punt («3.5»). 
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mateix cos i, si n’hi ha, a sota s’ha de compondre el text explicatiu en lletra 

regular rodona del mateix cos (tant si es tracta d’un títol com d’un text 

explicatiu, no han de portar punt al final). 
 

 5.4.4. Si la figura porta peu, aquest ha d’anar a sang de la figura. La 
denominació genèrica d’aquests peus («Taula 1», «Quadre 23», etc.) es 

compon, sense abreujar, amb versaletes rodones del cos 8,5, i el número que 

segueix (compost en regular rodona del mateix cos) se separa del text 

explicatiu mitjançant un punt i un quadratí (el text explicatiu ha d’acabar en 

un punt). 
 

 5.4.5. Si el format de la figura obliga a fer un full desplegable, cal tenir en 
compte les recomanacions següents: 

 a) Els fulls desplegables no porten foli (és a dir que no es tenen en compte a 

l’hora de numerar les pàgines), però la figura sí que ha de portar número, atès 
que s’hi ha de fer referència des d’algun lloc de l’obra (dins el text, en un índex 

específic al final del llibre, etc.). Si n’hi ha diversos, cal plantejar-se la necessitat 

d’afegir un índex de desplegables al final de l’obra. 

 b) La manera de plegar la figura ha de ser la següent: dos fulls, plec vertical 
pel mig, el full de la dreta sobre el de l’esquerra; tres fulls, plec vertical en forma 

de S, al damunt de tot ha de quedar el full de la dreta; quatre fulls, el primer 

plec horitzontal i el segon vertical, els fulls de la dreta quedaran sobre els de 

l’esquerra; els casos de més complexitat s’hauran d’estudiar individualment. 

 

5.5. Fórmules de la matemàtica, la física i la química 

 Si hi ha fórmules de la matemàtica, la física o la química que s’han de 

disposar en un paràgraf a part, s’han de compondre amb lletra del cos 9 (amb 

un interlineat de 10,5 punts). El bloc de fórmules s’ha de separar dels paràgrafs 
precedent i següent mitjançant una línia en blanc. 

 Les fórmules s’han d’alinear pel signe igual o per les fletxes (en el cas de la 

química); la ratlla més llarga ha d’estar centrada en la caixa. 

 Si s’han de numerar, cal que el número sigui correlatiu a tot al llarg de 

l’obra, i s’ha de compondre entre claudàtors fent caixa per la dreta del text 

(vegeu també el document 3.3 d’aquest espai web). 
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5.6. Notes (v. les fig. 1.5.6, p. 284 i 285)4 

 5.6.1.    Les notes es componen al peu de la pàgina on apareix la crida (que, 
gairebé sempre, va al darrere del signe de puntuació, si n’hi ha), a tota amplada, 

amb la primera línia entrada tant com la primera línia dels paràgrafs del text 

general de l’obra (dos quadratins), en lletra rodona normal del cos 8 

(interlineat de 9,5 punts). El número de la nota ha de ser del cos 8, i s’ha de 
separar del text de la nota mitjançant un punt i un quadratí. 

 La distància mínima entre l’última línia del text general i la primera de les 

notes ha de ser de dues blanques, aproximadament (no hi ha d’haver cap filet 

de separació). Si continua a la pàgina següent, es posa com a separador gràfic 

mig filet de 3 cm de llargària i un gruix de 0,225 mm. 
 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció (v. les fig. 1.5.6 bis, p. 321 i 322) 

 En aquestes obres, les notes es componen amb un interlineat de 10 punts, i 
el número de la nota es compon amb xifres elzevirianes. 

 
 

 5.6.2. Les crides s’han de compondre amb xifres aràbigues volades, en 

lletra regular rodona del cos 6, després dels signes de puntuació, si n’hi ha. 
(Excepcionalment, pot anar abans d’un parèntesi de tancament, si pel fet de 

posar-lo fora pogués induir a error.) 
 

 5.6.3. Si una obra té més d’un volum i la numeració de les pàgines ha de 
tornar a començar en cada volum, la numeració de les notes també ha de 

tornar a començar. Si la numeració de les pàgines és correlativa al llarg de tots 

els volums, les notes també han de seguir aquest criteri. 

 

  

                                                 

 4. Per a les referències bibliogràfiques a peu de pàgina, vegeu l’apartat 5.7. 
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5.7. Bibliografia (v. les fig. 1.5.7, p. 306 i 307, i fig. 1.5.7 bis, p. 333 i 334) 

 Les referències de la bibliografia es componen a tota amplada en lletra 

regular rodona del cos 9 (interlineat de 10,5 punts), sagnades a la francesa (el 

tabulador s’ha de situar deixant l’espai necessari per al guió llarg i un espai de 

tres punts, com a mínim). 

 Els criteris per a la redacció de les referències bibliogràfiques són els que 
figuren els documents 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 d’aquest espai web). 

 Si les referències bibliogràfiques es posen a peu de pàgina, s’han de 

compondre tal com especifiquen els documents 4.2.1 i 4.2.2 d’aquest espai web. 

 

5.8.    Índexs alfabètics (v. la fig. 1.5.8, p. 308, i 1.5.8 bis, p. 335) 

 Els índexs alfabètics (llevat del text introductori, si n’hi ha) es componen 
sagnats a la francesa un quadratí en doble columna i en lletra regular rodona 

del cos 9 (interlineat de 10,5 punts). Després de l’entrada hi ha mig quadratí de 

separació i el número d’epígraf i/o de pàgina en lletra cursiva del mateix cos; 

cada bloc d’epígrafs o de pàgines se separen del següent mitjançant una coma 

(entre els dos últims no s’ha de posar la conjunció i, sinó una coma). 

 Vegeu també l’§ 2 del document 6.3 d’aquest espai web. 

 

6. Començament de capítol (v. les fig. 1.6, p. 287, 289 i 290) 

 La primera pàgina de cada capítol es correspon amb una pàgina imparell, i 

el text comença, aproximadament, a 3/8 de l’alçària de la pàgina (la línia base 

de la primera ratlla ha d’estar a 10 cm del tall superior del full. 

 Per sobre de la primera línia del text hi pot haver el número i el títol del 

capítol i, si s’escau, una frase lapidària o una breu dedicatòria. Aquesta frase 

es compon en lletra cursiva del cos 9 (interlineat de 10,5 punts), i ha d’estar 
separada del text per una línia en blanc. 

 El número i el títol del capítol figuren a la mateixa altura en cada capítol, 

independentment de l’extensió de la frase lapidària, la qual cosa significa que 

s’han de tenir en compte tots els capítols abans de decidir a quina altura ha de 

començar el text de cada capítol. Si només hi ha títol, la línia base de la primera 

ratlla d’aquest s’ha de compondre a 6 cm del tall superior del ful. 
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 No hi pot haver cap capítol que porti el número «0», ni que es tracti de la 

introducció de l’obra. Si l’original del treball en contingués un, es pot ometre 

aquest número —a fi de no haver d’alterar la numeració original—, o bé s’han 

de renumerar tots els capítols començant per l’1, sempre, però, amb el vistiplau 

dels autors o dels curadors. En principi, la numeració dels capítols s’ha de fer 

sempre amb xifres aràbigues. 

 La pàgina de començament de capítol no porta foliació. 

 Si el títol de capítol està en un full a part (portadella del capítol) i porta 

número, aquest es compon en negreta rodona de caixa alta i baixa i se centra 

dues línies per damunt del títol (model C), —aproximadament, a 8,5 cm del 
tall superior del full—; el text del títol es comença a escriure a 10 cm del tall 

superior del full (vegeu també l’apartat 1.5.2.a1). Si es fan servir ordinals escrits 

amb lletres, es compon aquesta part de l’enunciat en cos 12 (amb un interlineat 
de 14 punts): «PART QUARTA». 
 

 

Altres col·leccions i obres fora de col·lecció (v. la fig. 1.6 bis, p. 324-326) 
 

 En les obres pertanyents a altres col·leccions que les generals i en obres fora 
de col·lecció, la pàgina del començament del capítol porta foliació (v. l’apartat 

1.4).  

 La línia base del títol de capítol ha d’estar a 5,5 cm del tall superior del text, i 

la de la primera ratlla del text, a 9,5 cm. 

 El primer paràgraf de cada capítol s’inicia amb una lletra capital de tres 

línies d’alçària, i la resta del mot de què forma part es compon amb lletra 

versaleta. L’arracada és rectangular, i totes les línies que hi ha a la dreta 

comencen a la mateixa altura. 

 Si el títol del capítol està en un full a part (portadella del capítol) i porta 

número, aquest es comença a escriure 8 cm del tall superior del full, i el títol, a 
9,5 cm. 

 

 

7. Fe d’errates (v. la fig. 1.7, p. 291) 
 

 La fe d’errates s’imprimeix en casos excepcionals, bé sigui pel gran nombre 
d’errors, bé sigui per llur gravetat (contradicció total amb l’original; absència 
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d’un fragment, amb desfiguració del text; error en el nom propi d’una persona; 

etc.). 

 
Antoni Febrer i Cardona 

Obres gramaticals, I 

Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2004 

(Biblioteca Filològica; L) 

 
 

FE D’ERRATES 

 
 Pàgina          Línia    On diu   Ha de dir 

 

contraportadella 13 Volum III Volum IX 

 12 39 p. 195 p. 173 

 15 17 p. 233 p. 206 

 15 34 p. 236 p. 208 

 25 28 p. 44 p. 43 

 25 38 p. 42 p. 41 

 28 26 p. 109 p. 94 

 30 3 p. 231 p. 204 

 66 19 us uns 

 75 34*  Als esculls africáns per els vents 

repellíds; 

 76 5 Èoto Èolo 

 76 22-23**  Ab dítxos acertads recrea la partída 

 78 24-25**  Pensau bè, parlau póc y no engañeu 

persóna 

_________________ 

  * Cal afegir, sota aquesta línia, el vers indicat. 

 ** Cal afegir, interpolat entre aquestes dues línies, el vers indicat. 

 

 

 El format del paper de la fe d’errates no pot superar, en cap cas, els  

17 × 24 cm, i ha de tenir el mateix gramatge i color que la resta de l’obra. 
 Els números de les línies es compten des de la primera ratlla de text, sense 

comptar-hi la foliació. En el cas que l’error sigui en el foli, s’esmenta, en el lloc 

corresponent al número de línia, així: «foli». 
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 Si no estan numerades les línies sistemàticament (com és el cas del 

Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan 

Coromines), només es compten les línies impreses (vegeu l’exemple reproduït 

ut supra). 

 Les dades bibliogràfiques de l’obra esmenada es componen en lletra 

regular rodona del cos 10 (interlineat de 12 punts), tal com veiem en l’exemple 

que segueix. El títol del llibre s’ha de compondre en lletra cursiva normal del 

cos 12 (interlineat de 14 punts). 

 Els fragments que s’han d’esmenar i els esmenats s’han de compondre en 

cos 9 (interlineat de 10,5 punts) de la família Minion Pro, però amb els tipus 
del text original (rodona, cursiva, negreta…). 
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