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LES ABREVIACIONS (II)
Continuem el tema de les abreviacions, encetat en la fitxa anterior, comentant
algunes particularitats de les abreviatures.
En català els dies de la setmana s’abreugen sempre amb dues lletres i un punt
(en castellà se sol fer amb una lletra majúscula), atès que tots comencen amb d i la
inicial ha d’aparèixer en l’abreviatura. L’abreviatura de dilluns és dl.; la de dimarts, dt.
(no dm.); la de dimecres és dc. (no dm. ni dx.); dijous s’abreuja dj.; divendres,
dv.; la de dissabte és ds. i la de diumenge, dg. (no dm.).
L’abreviatura dels mots col·laborador i col·laboradora és col·l. o col·lab. (no
col.). En citacions de bibliografia és més usual emprar l’abreviatura llatina et al. (et
alii ‘i d’altres’). Recordeu que en fer les citacions textuals hem de posar la coma
després de et al., i no entre el nom i et al. Així, escriurem «(Alberti et al., 1996)», i
no «(Alberti, et al. 1996)». Si esmentem el nom de l’autor dins l’oració principal del
text, immediatament abans de la citació, després només haurem de posar-hi l’any,
entre parèntesis i sense repetir el nom de l’autor. Així, escriurem «Això ha estat
estudiat per Alberti et al. (1996)», i no «Això ha estat estudiat per Alberti et al.
(Alberti et al., 1996)».
L’abreviatura de departament és dept., i no dep.
L’abreviatura de avinguda és av., no avda. ni avgda.
Pel que fa al nom dels mesos, s’abreugen gener (gen.), febrer (febr., no feb.),
abril (abr.), juliol (jul.), agost (ag.), setembre (set.), octubre (oct.), novembre (nov.)
i desembre (des.); març, maig i juny no s’abreugen. De vegades s’utilitzen
abreviacions més curtes per als mesos.
Podeu trobar més informació en l’excel·lent Diccionari d’abreviacions, de Josep
M. Mestres i Josefina Guillén, publicat per Enciclopèdia Catalana el 1992, del qual
ha aparegut una segona edició, molt ampliada, l’any 2001.
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