SUPLEMENT DE LA BIBLIOGRAFIA
(1995 – 2004)
La història es repeteix. Els problemes que havia plantejat la “Compleció
de la Bibliografia” (publicada al vol. III dels Estudis de lingüística i filologia oferts
a Antoni M. Badia i Margarit, Departament de Filologia Catalana (Universitat de
Barcelona) / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, pàgs. 367-424) han
reaparegut en la preparació del present Suplement. És clar que la solució ideal
(com ja ho era l’any 1995) hauria estat de refondre la bibliografia total amb una
numeració única dels títols que constitueixen els blocs A i B. Nogensmenys, per
raons de temps, això tampoc no ha estat possible en aquesta tercera llista
bibliogràfica, que completa les dues anteriors. Haurem de tornar a acostumarnos, doncs, a nous salts en la numeració dels títols d’ambdós blocs, per la
mateixa raó que els justificava a l’any 1996. També ara l’ordre adoptat tindrà la
compensació que no s’alteren les numeracions establertes l’any 1988 i
consolidades el 1996. També ara l’ordre adoptat tindrà la compensació que no
s’alteren les numeracions establertes l’any 1988 i consolidades el 1996. Aquest
Suplement resta clos el 31 d’octubre de 2004.
Per a orientació de les persones que consultaran la Bibliografia completa
tal com és presentada avui, heus ací l’ordre (consecutiu o saltat) de les
numeracions dels treballs que hi són aplegats.
Bloc A
Conté les publicacions numerades de la manera següent:
a) del núm. 1 al núm. 262 bis
b) del núm. 446 al núm. 478
c) del núm. 701 al núm. 745
d) publ. en premsa (un dia seran numerades a partir del núm. 746)
Bloc B
Conté les publicacions numerades de la manera següent:
a) del núm. 263 al núm. 445
b) del núm. 479 al núm. 542
c) del núm. 543 al núm. 606
d) publ. en premsa (un dia seran numerades a partir del núm. 607)
Bloc C
Conté les publicacions per ordre cronològic d’aparició, però sense numerar-les
Bloc D
Conté les publicacions per ordre cronològic d’aparició, però sense numerar-les

ABREVIATURES DEL SUPLEMENT

I. BIBLIOGRÀFIQUES I D’ORGANISMES I INSTITUCIONS

Alt = Altaveu. Butlletí d’informació municipal de Sant Feliu de Pallerols
AFA = Archivo de Filologia Aragonesa
ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics
BGG = El Butlletí Gent Gran
BISO = Butlletí interior; Societat d’Onomàstica
Cap = Caplletra. Revista Internacional de Filologia
CECI = Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
CD = Castellón Diario
DBa = Diari de Balears
DG = Diari de Girona
DI = Diari d’Igualada
DN = Debat nacionalista
DTe = Diari de Terrassa
EA= L’Enllaç dels Anoiencs
EB = Estudis Baleàrics
Eus = Euskera. Euskaltzaindiaren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Real
Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l’Académie de la Langue
Basque
FCDP = Fundació Centre Documentació Política
FCR = Fundació Catalana per a la Recerca
GVal = Generalitat Valenciana
IEA = Institut d’Estudis Andorrans
IIFV = Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
IRL = Institut Ramon Llull
IULA = Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF
LEMV = Levante, El Mercantil Valenciano
MC = El Mundo Catalunya
Per = El Periòdic. Independent, valencià, comarcal i democràtic
RIg = Revista d’Igualada
RIO = Rivista Italiana di Onomastica
RLLCGV = Revista de lenguas y literaturas Cat., Gallega y Vasca
SP = A Sol Post. Revista Internacional de llengua i literatura
Tec = Tecno 2000. Rev. d’innovació a l’empresa
Ubi = Ubi Thunnus fremit / allà on brama la tonyina. Fanzine Interdisciplinar de
l’Olleria
UDAGG = Unió d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
UNED = Universidad Nacional de Educación a Distancia
UP = Universitat de París
UPe = Universitat de Perpinyà
UOC = Universitat Oberta de Catalunya
URL = Universitat Ramon Llull

