Col·lecció Transferències 1400-1800
Edicions de la Universitat de Barcelona
SISTEMA DE CITACIÓ DELS ORIGINALS
Referències a bibliografia i fonts documentals, a més d’informació textual
complementària, aniran a peu de pàgina, dins del capítol, seguint el següent sistema:
Llibres, capítols de llibre i articles:
Olalla 2012, p. 129.
Palos 2010, pp. 95-98.
Manfré i Mauro 2011, p. 108.

La bibliografia serà llistada al final del volum seguint el model següent:

Llibres:
OLALLA, O. (2012). Historia menor de Grecia. Barcelona: Acantilado.
PALOS, J. LL. (2010). La mirada italiana. Un relato visual del imperio espanyol en la corte de sus
virreyes en Nápoles (1600-1700). València: PUV.

Capítols de llibre:
RIVAS ALBALADEJO, A. (2016). «Leonor María de Guzmán (1590-1654), VI condesa de
Monterrey, de “Embaxatriz” en Roma a “virreina” de Nápoles», en Embajadores culturales.
Transferencias y lealtades de la diplomàcia espanyola de la Edad Moderna (D. Carrió-Invernizzi,
coord.). Madrid: UNED, pp. 289-320.

Llibres anteriors a 1900 depositats en arxius i biblioteques específiques*:
ACOSTA, J. (1591). Historia natural y moral de las Indias. Barcelona: Lelio Marini.
*De manera preferent, tant les fonts impreses com les manuscrites que no presentin de forma
original l’ortografia moderna, sigui la llengua que sigui, s’han de transcriure, en títols i
contingut, tal com és al document, exceptuant casos com títols reconeguts i adaptats
posteriorment.

Articles i treballs en publicacions periòdiques:
MANFRÉ, V. i MAURO, I. (2011). «Rievocazione dell”immaginario asburgico: le serie di
ritratti di vicerè e governatori nelle capitali dell’Italia spagnola», Ricerche sul 600 napoletano. Saggi
e documenti, 57, pp. 107-135.

SÁNCHEZ-MARCOS, F. (2012). «Recopilaciones historiográficas y contexto políticocultural: revisitando la ‘Hispaniae Illustratae’, de Andreas Schott, 1603-1608», Memoria y
Civilización, 15, pp. 465-474.


Citació de fonts documentals*:
AGI, Filipinas, 34.

Si hi ha foliació de la referència:
BRAH, ms. 9/3678, fol. 536.
ASN, Cancelleria, 8, fols. 32v-35r.
Si s’ha d’esmentar el títol d’un document (es recomana obviar aquesta informació si ja s’ha esmentat el títol
al cos del text principal):
«Relación verdadera del Reino de Taibín», BNF, Fonds Espagnol, ms. 13184, fol.
16v.
*A les notes, els arxius i biblioteques seran citats per les sigles de la institució (Biblioteca de
la Universitat de Barcelona, BUB; Archivo General de Indias, AGI; Biblioteca de la Real
Academia de la Historia, BRAH; etc.). Al final del volum, en el seu cas, es farà una relació de
les sigles i el nom complet de la institució. En cas d’haver citat més de tres abreviacions
diferents, s’haurà de llistar la relació de sigles-institucions.
No hi haurà relació llistada de fonts documentals al final del volum: la informació breu de
les referències dins el text principal ha de ser concisa i precisa.
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