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Descrivim famílies 
Sumari 

• RDA vs AACR2 
•Codificació MARC 
•Capítol 8. Enregistrament dels atributs de les famílies 
   -Definició de “família” 
   -Terminologia: Nom 
   -Terminologia: Punt d’accés 
   -Elements bàsics 
   -Transcripció i ús de majúscules 
   -Fonts consultades 
•Capítol 9. Identificació de les famílies 

   -Nom de la família 
  -Nom preferit de la família 
   -Tria del nom 
   -Enregistrament del nom preferit 
  -Variant de nom de la família 
   -Altres atributs identificadors 
   -Punts d’accés que representen les famílies 
  -Construcció dels punts d’accés que representen les famílies 
  -Variants de punt d’accés 
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Descrivim famílies: abans de començar 
RDA vs AACR2 

No hi ha comparació possible.  
 
AACR2 no contempla el tractament de famílies com a “autors” 

 
RDA permeten utilitzar els noms de família com a punt d’accés si a la família se 
li atribueix la creació d’una obra. 
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1. Famílies com a creadors: 
Les famílies generen registres (arxius) 
 
 
 
 
Les famílies creen publicacions seriades (per exemple  
butlletins) 
 
 
Les famílies creen monografies   
(per exemple, un receptari de cuina de la família) 
 
Les famílies creen recursos d’Internet (per exemple, llocs web o blogs d’una família) 

 
 
 

 
 

Descrivim famílies: abans de començar 
 

2. Famílies com a col·laboradors, etc: 
Executants 
Editors 
Propietaris 
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3. Famílies com a matèries 
Les famílies poden ser contingut temàtic de les obres 
 
 
      
  
 

 
 

Ull!!!: els RA CANTIC de famílies s’han de codificar com a no vàlids per al seu ús com a 
entrada de matèries, mitjançant: 
•Posició 008/11 Enca Mate n 
•Posició 008/15 Enca Mat b 
•Una nota 667 d’ús temàtic 
 
008 ## 111115 ||aznnnabbn          |a ana 
667 ## US TEMÀTIC: Aquest encapçalament no es pot emprar com a encapçalament de 
matèria; empreu l’encapçalament de nom de família procedent de la LEMAC. 

Descrivim famílies: abans de començar 
 

Punt d’accés de nom:  
100 3# $aSmythe (Família :$d1745-1995 :$cProvidence, Rhode Island) 
667 ## $aÚS TEMÀTIC: Aquest encapçalament no es pot emprar com a encapçalament de 
matèria; empreu l’encapçalament de nom de família procedent de la LEMAC. 
 
Punt d’accés de matèria: 
 100 3# $a Smith (Família) 
 400 3# $a Smythe (Família) 
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Els noms de família es codifiquen amb el camp X00 (100, 400, 500), primer indicador “3” 
 

Codificació MARC 

008/posició 10  Cat Desccodificada  
amb el valor “z”  
008/posició 11 Enca Mate codificada 
amb el valor “n” 
008/posició 15 Enca Mat codificada 
amb el valor “b” 
 
040 presència del subcamp $e amb el 
codi “rda” 
 
667 Nota d’ús temàtic 
 
 

Descrivim famílies: abans de començar 
Codificació MARC 
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046 Dates especials codificades (RDA 10.4) 
 
370 Lloc associat (RDA 10.5) (no en 100) 
 
376 Informació sobre la família  
 Tipus de família (RDA 10.3) 
 Membre destacat de la família (RDA 10.6) 
 Títol hereditari associat amb la família (RDA 10.7) (no en 100) 
 
377 Llengua associada (RDA 10.8) (no en 100) 
 
I, tot i no ser un camp nou: 
678 Història de la família (RDA 10.9) (no en 100) 
 

Nous camps MARC 

Descrivim famílies: abans de començar 
Codificació MARC 
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Sumari 
 
• Definició de “família” 
• Terminologia: Nom 
• Terminologia: Punt d’accés 
• Elements bàsics 
• Transcripció i ús de majúscules 
• Fonts consultades 
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Enregistrament dels atributs de les famílies 
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 Família: 
 Dues o més persones relacionades pel naixement, el matrimoni, l’adopció, la unió civil o 

qualsevol altre estat legal similar, o que altrament es presenten com una família. 
  
 S’hi inclouen grups més extensos, com dinasties, clans o cases reials. 
 
 Família vs entitat corporativa: 
 Les famílies poden relacionar-se amb organitzacions.  
 Aquestes organitzacions són entitats corporatives 
 
  
 

 
 

Definició (RDA 8.1.2) 

100 3# $aHoopes (Família : $g Hoopes, Joshua, 1645-1723)  
 
110 2# $aHoopes Family Organization  

Descrivim famílies  
 RDA capítol 8  

Enregistrament dels atributs de les famílies 

10 



Terminologia: Nom (RDA 8.1.3) 

Nom: 
Paraula, caràcter o grup de paraules i/o de caràcters pel qual es coneix una família. 
 
Nom preferit: 
Nom o forma de nom triat per identificar una família. 
És la forma que s’utilitza quan es construeix el punt d’accés autoritzat en el RB i el camp 1XX 
de l’RA. 
 
Variant de nom: 
Nom o forma de nom pel qual es coneix una família i que difereix del nom o de la forma de 
nom triat com a nom preferit d’aquesta família. 
És la forma utilitzada em els punts d’accés variants (camps 4XX de l’RA) 
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Terminologia: Punt d’accés (RDA 8.1.4) 

Punt d’accés: 
Nom, terme, codi, etc., que representa una família concreta. Els punts d’accés inclouen els 
punts d’accés autoritzats i les variants de punt d’accés. 
 
Punt d’accés autoritzat: 
Punt d’accés normalitzat que representa una entitat. S’elabora usant el nom preferit de la 
família. 
 
Variant de punt d’accés: 
Alternativa del punt d’accés autoritzat que representa una entitat. S’elabora usant la (o les) 
variants de nom d’aquesta família. 
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Elements bàsics (RDA 8.3 0.6.7)  

Enregistreu sempre si es coneix la informació: 
• Nom preferit de la família 
• Tipus de família 
• Data associada amb la família 
• Identificador de la persona 
 
Enregistreu si és necessari per diferenciar: 
Si el nom preferit de la família és el mateix o és similar al nom pel qual es coneix una altra 
família , diferencieu-los enregistrant tants elements identificadors addicionals de la llista 
següent com siguin necessaris. 
• Lloc associat amb la família 
• Membre destacat de la família 
 

Enregistreu aquests elements com a elements separats, com a parts del punt d’accés 
autoritzat que representa la família, o de totes dues maneres. 
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Transcripció i ús de majúscules (RDA 8.4 i 8.5)   

8.4 Llengua i escriptura Enregistreu els noms en la llengua i l’escriptura en les quals 
figuren en les fonts d’on s’han obtingut 
 
Enregistreu els altres atributs identificadors d’una família en la llengua i l’escriptura 
especificades en el capítol 10 
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Concrecions: 
S’aplica alternativa 
S'enregistra una forma transcrita o transliterada del nom de les famílies en els punts 
d'accés autoritzats. 
Vegeu a les Concreccions el sistema de transcripció que s’adopta per a l’àrab, grec, hebreu, 
japonès, rus i xinès 
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Transcripció i ús de majúscules (RDA 8.4 i 8.5)   

8.5.2 Majúscules Apliqueu les instruccions de l’apèndix A.2 sobre l’ús de les majúscules 
 
8.5.3 Números expressats com a xifres o com a paraulesEnregistreu-los en la forma en 
què figuren a la font d’informació. 
 
8.5.4 Accents i altres signes diacríticsEnregistreu-los tal com figuren a la font 
d’informació. Afegiu-los si és segur que són part integrant d’un nom però 
s’han omès en la font d’on s’ha obtingut el nom. 
 
8.5.5 GuionetsConserveu-los si la família els fa servir. 
 

Descrivim famílies  
 RDA capítol 8  

Enregistrament dels atributs de les famílies 

15 



Transcripció i ús de majúscules (RDA 8.4 i 8.5) 

8.5.6 Espaiament de les inicials 
•Si una inicial representa un nom de pila o un cognom, i la inicial va seguida d’una altra 
inicial o d’un nom, deixeu un espai després del punt que va a continuació de la primera 
inicial 
•Si el nom consisteix completament o principalment en lletres separades, deixeu un espai 
entre les lletres (independentment de si van seguides o no de punt) 
•Si el nom inclou inicials o abreviacions que formen part d’un títol o d’un terme de 
tractament, deixeu un espai entre la inicial o l’abreviació i una inicial, una abreviació, un 
número o una paraula que va a continuació. 
 
8.5.7 AbreviacionsSeguiu l’us que en fa la família. Apliqueu les instruccions de l’apèndix 
B.2. Useu les abreviacions que són una part integrant del nom si la família, usa l’abreviació 
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Fonts consultades (RDA 8.12) 

• És un recurs usat per determinar qualsevol atribut identificador d’una família, o per 
determinar les relacions entre les persones, les famílies o les entitats corporatives. 
 

•Enregistreu en el camp 670 
 

• Incloeu sempre com a mínim un camp 670 que justifiqui el punt d’accés autoritzat 
 
•Afegiu altres 670 si són necessàries per justificar la informació continguda al punt d’accés 
autoritzat o a les variants del punt d’accés. 
 
• Citeu les fonts usades per determinar un nom preferit o una variant de nom, seguides 
d’una menció breu de la informació trobada. Identifiqueu la localització concreta dins de la 
font on s’ha trobat la informació. 
 

•Format: 
 670 ##  $aTítol, data:$blocalització dins la font (dades) 
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Fonts consultades (RDA 8.12). Exemples: 
 
 
 
 

670 ## $aSocies, Imma. Els Abadal, un llinatge de gravadors, 2007 
 
670 ## $aEnciclopèdia.cat, consulta feta el 5 de juny, 2015$b(Abadal; família de gravadors xilògrafs 
que arrenca del s XVII. El fundador de la dinastia fou Pere Abadal, fill d’un paraire, documentat a Moià 
entre el 1657 i el 1686 com a gravador d’auques. Altres membres són: Pere Josep Abadal , fill de 
l’anterior, amb el qual col·laborà; Joan Abadal i Casalius, documentat a Barcelona entre el 1850 i el 
1873, gravador al boix i litògraf)   
 
670 ## $aWarmed by the hearthstone, 2011:$bportada (the Moran family)  
 
670 ## $aOxford dictionary of national biography, via WWW, consulta feta el 22 de juliol, 
2008:$b(família Nichols (activa cap a 1760–1939), impressors i editors, editors del Gentleman’s 
Magazine, i coneguts sobretot pels seus llibres sobre la història local i els estudis d’antiquària; van 
guanyar notorietat al final del segle XVIII gràcies a les dots de John Nichols (1745–1826), impressor i 
Escriptor) 
 
670 ## $aLC/NAF, consulta feta el 24 de novembre, 2017$b(punt d’accés: Cunningham (Family : 1795- 
: Trigg County, Ky.)) 
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Identificació de les famílies 

Descrivim famílies  
 RDA capítol 10  
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Sumari  
10.0 Propòsit i abast 
10.1 Directrius generals sobre la identificació de les famílies 
10.2 Nom de la família 
 10.2.2 Nom preferit de la família 
  -Tria del nom 
   -Formes diferents del mateix nom 
   -Noms diferents de la mateixa família 
   -Canvi de nom 
  -Enregistrament del nom preferit 
   -Cognoms 
   -Noms de cases reials, dinasties, clans, etc. 
 10.2.3 Variant de nom de la família 
  -Forma lingüística diferent 
  -Títol hereditari 
  -Altra variant de nom 
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Sumari  
10.3-10.10 Altres atributs identificadors 
 10.3 Tipus de família 
 10.4 Data associada amb la família 
 10.5 Lloc associats amb la família 
 10.6 Membre destacat de la família 
 10.7 Títol hereditari 
 10.8 Llengua de la família 
 10.9 Història de la família 
 10.10 Identificador de la família 
10.11 Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
 10.11.1.2-10.11.1.5 Addicions 
10.12 Variant de punt d’accés que representa una família 
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Identifiquem famílies:  

nom i atributs identificadors 
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 Triar els noms preferits de les famílies 
 Enregistrar els noms preferits i les variants de nom de les famílies 
 Enregistrar els altres atributs identificadors de les famílies  
 Elaborar els punts d’accés autoritzats 
 Elaborar les variants de punt d’accés 
 
 
Es proporcionen directrius sobre l’enregistrament dels noms i els altres atributs identificadors 
com a elements separats, com a parts de punts d’accés o de totes dues maneres. 
 
 
       

Propòsit i abast (RDA 10.0) 
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Fonts d’informació 
Obtingueu el nom o els noms de les famílies i la informació sobre els altres atributs 
identificadors de qualsevol font 

Directrius generals sobre la identificació de les famílies (RDA 
10.1) 

Descrivim famílies  
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Un nom de la família és una paraula, un caràcter o un grup de paraules i/o de caràcters 
pel qual es coneix una família. 
 
En identificar les famílies, es distingeixen les dues categories següents de noms: 
• Nom preferit de la família: nom o forma de nom triat per identificar la família. 
• Variant de nom de la família: nom o forma de nom pel qual es coneix una família i que 
difereix del nom preferit. 
 
El nom preferit de la família és un element bàsic. Les variants de nom de la família són 
opcionals (a criteri del catalogador). 
 
Obtingueu el nom o els noms de la família de qualsevol font. 

Nom de la família (RDA 10.2) 
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Fonts d’informació (RDA 10.2.2.2) 
En aquest ordre de preferència: 
• Les fonts preferides d’informació (RDA 2.2.2) en els recursos associats amb la família 
• Altres mencions formals que figuren en els recursos associats amb la família 
• Altres fonts (incloses les fonts de referència). 
 

Nom de la família (RDA 10.2) 
Nom preferit (RDA 10.2.2) 
Nom o la forma de nom triat per identificar la família.  

Montcada 
Abadal 
Windsor 
Romanov 
Mac Fhionnghaile 
AbūʿUyaynah al-Muhallabī 
Goublaye de Ménorval y Rodríguez Quirós 
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Tria del nom preferit (RDA 10.2.2.3) 
Trieu el nom pel qual es coneix normalment la família. Pot ser: 
 
 El cognom (o equivalent) usat pels membres de la família 
 El nom d’una casa reial o d’ una dinastia o d’un clan, etc. 
 

Enregistrament del nom preferit (RDA 10.2.2.4) 
• Enregistreu seguint les directrius generals d’enregistrament de noms (RDA 8.5) 
• Si el nom consisteix en diverses parts, enregistreu com a primer element aquella part del 
nom sota la qual la família seria normalment ordenada en les llistes alfabètiques 
autoritatives en la seva llengua, el seu país de residència o el seu país d’activitat. 
• Enregistreu l’altra part o les altres parts del nom a continuació del primer element. 
•Excepció: si se sap que la preferència d’una família difereix de l’ús normal, seguiu aquesta 
preferència en triar la part del nom que s’ha d’enregistrar com a primer element. 
 

Nom de la família (RDA 10.2) 
Nom preferit (RDA 10.2.2) 
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Tria del nom preferit 
Formes diferents del mateix nom (RDA 10.2.2.5) 
Si una família es coneix per més d’una forma del mateix nom, apliqueu les mateixes 
instruccions que les que s’usen en el cas del nom d’una persona (RDA 9.2.2.5).  
 
Trieu el nom preferit seguint les instruccions següents, quan s’apliquin: 
 
• Completesa (vegeu 9.2.2.5.1) 
• Llengua (vegeu 9.2.2.5.2) 
• Noms trobats en una escriptura no preferida (vegeu 9.2.2.5.3) 
• Ortografia (vegeu 9.2.2.5.4) 
 

Nom de la família (RDA 10.2) 
Nom preferit (RDA 10.2.2) 

Descrivim famílies  
 RDA capítol 10  

Identificació de les famílies 

28 



Tria del nom preferit 
Noms diferents de la mateixa família (RDA 10.2.2.6) 
 
Si una família es coneix per més d’un nom i no ha canviat de nom, trieu el nom pel qual se 
la coneix més habitualment. 
 Canvi de nom 10.2.2.7 
 
Altrament, trieu un nom d’acord amb l’ordre de preferència següent: 
a) el nom que figura més sovint en els recursos associats amb la família 
b) el nom que figura més sovint en les fonts de referència. 
 
Enregistreu els altres noms amb els quals es coneix la família com a variants de nom (RDA 
10.2.3) 

Nom de la família (RDA 10.2) 
Nom preferit (RDA 10.2.2) 
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Tria del nom preferit 
Canvi de nom (RDA 10.2.2.7) 
 
Si canvia el nom d’una família (inclosos els canvis d’una llengua a una altra): 
• trieu el nom anterior com a nom preferit per usar-lo amb els recursos associats amb el 
nom anterior 
•trieu el nom posterior com a nom preferit per usar-lo amb els recursos associats amb el 
nom posterior 
 

Enregistreu les relacions entre els noms anteriors i posteriors de la família (RDA 31 
Famílies relacionades) 

Nom de la família (RDA 10.2) 
Nom preferit (RDA 10.2.2) 

Yan 
La família canvia el cognom de De La Resurección a Yan el 1849 
 
Windsor 
La dinastia reial anglesa de Saxònia-Coburg-Gotha canvia a Windsor el 1917, arran de la 
Primera Guerra Mundial, per als descendents de la reina Victòria I, per línia masculina, que 
tingueren necessitat d’emprar un cognom 
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Enregistrament del nom preferit 
Cognoms (RDA 10.2.2.8) 
 
Si el nom triat com a nom preferit consisteix en un cognom, o en un nom que funciona 
com un cognom, enregistreu aquest nom com a nom de la família.  
 
Per als cognoms compostos, els cognoms amb prefixos separats i els cognoms amb 
prefixos units amb guionet o combinats amb cognoms, apliqueu les mateixes instruccions 
que les que s’usen en el cas dels cognoms de persones (RDA 9.2.2.10-9.2.2.12) 

Nom de la família (RDA 10.2) 
Nom preferit (RDA 10.2.2) 

Giroux 
Wu 
Pérez-López y López-Silvero 
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Enregistrament del nom preferit 
Noms de cases reials, de dinasties, de clans, etc. (RDA 10.2.2.9) 
 
Si el nom triat com a nom preferit consisteix en el nom d’una casa reial, una dinastia, un 
clan, etc., enregistreu aquest nom com a nom de la família.  
 
Apliqueu les directrius generals sobre l’enregistrament dels noms (RDA 8.5) 

Nom de la família (RDA 10.2) 
Nom preferit (RDA 10.2.2) 

Windsor 
Romanov 
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Variant de nom de la família 
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És un nom o una forma de nom pel qual es coneix una família i que difereix del nom o de 
la forma de nom triat com a nom preferit 
Es troba en els recursos associats amb la família i/o les fonts de referència 
S’enregistra a judici del catalogador 
S’enregistra seguint les instruccions per a noms de família dels capítol 8 
S’enregistra en un camp 400 
Són variants de nom: 

•Un nom o una forma de nom usat per una família 
•Un nom o una forma de nom trobat en les fonts de referència 
•Una forma de nom que és el resultat d’una transliteració diferent del nom. 
 

 

Nom de la família (RDA 10.2) 
Variant de nom de la família (RDA 10.2.3) 

100 3#  $aCarragher … 
400 3#  $aCaragher … 
400 3#  $aCaraher … 
400 3#  $aCarraher … 

Descrivim famílies  
 RDA capítol 10  

Identificació de les famílies 

34 



Nom de la família (RDA 10.2) 
Variant de nom de la família (RDA 10.2.3) 

Forma lingüística diferent 
Accorsi 
Forma llatina enregistrada com a nom preferit: Accursius 
 
Escriptura diferent 
Романов 
Forma en llengua catalana enregistrada com a nom preferit: Romanov 
 
Ortografia diferent 
Carraher 
Ortografia diferent enregistrada com a nom preferit: Carragher 
 
Transliteració diferent 
Romanoff 
Transliteració diferent enregistrada com a nom preferit: Romanov 

Forma lingüística alternativa del nom (RDA 10.2.3.4) 
Podem trobar diferents casuístiques: 
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Nom de la família (RDA 10.2) 
Variant de nom de la família (RDA 10.2.3) 

Chandos, Dukes of 
Ericeira, condes da 

Títol hereditari (RDA 10.2.3.5) 
Títol hereditari de la família associat amb el seu nom 
 
Enregistreu-lo com a variant de nom de la següent forma:  
 -nom propi del títol com a primer element,  
 -seguit d’una coma  
 -i a continuació el terme que indica el rang en plural. 
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Nom de la família (RDA 10.2) 
Variant de nom de la família (RDA 10.2.3) 

St. Pierre 
Forma enregistrada com a nom preferit: Saint Pierre 

Altra variant de nom (RDA 10.2.3.6) 
Enregistreu qualsevol altra variant de nom no inclosa a les normes anteriors  si es considera 
important per a la identificació o l’accés. 
 

Descrivim famílies  
 RDA capítol 10  

Identificació de les famílies 

37 



Altres atributs identificadors 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 

Poden formar part del punt d’accés 

Tipus de família (RDA 10.3) 

Data associada amb la família (RDA 10.4) 

Lloc associat amb la família (RDA 10.5) 

Membre destacat de la família (RDA 10.6) 

No poden formar part del punt d’accés 

Títol hereditari (RDA 10.7) 

Llengua de la família (RDA 10.8) 

Història de la família (RDA 10.9) 

Identificador de la família (RDA 10.10) 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
Poden formar part del punt d’accés 
Tipus de família (RDA 10.3) 
 És un element bàsic 

 
 És una categorització o un descriptor genèric del tipus de família. 

 
 S’obté de qualsevol font. 

 
 Enregistreu el tipus de família usant un terme apropiat (per exemple, Família, Clan, 
Casa reial, Dinastia).  
Si no es disposa de cap terme, useu el genèric Família 
 
Es pot enregistrar com a element separat, com a part de punts d’accés o de totes dues 
maneres 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
Poden formar part del punt d’accés 
Tipus de família (RDA 10.3) 
   

 - Part del punt d’accés RDA 10.11.1.2 
  Camp X00 a continuació del nom tancat entre parèntesis 
  
 - Element separat (opcional) Camp 376 Subcamp $a 
 

 
  
 

100 3#  $aAbadal (Família) 
376 ##  $aFamília 
 
100 3#   $aCunningham (Família) 
376 ##   $aFamília 
 
100 3#   $aWindsor (Casa reial) 
376 ##   $aCasa reial 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb la família (RDA 10.4) 
 És un element bàsic 

 
És una data significativa associada amb la història d’una família. Inclou dates de dinasties, 
cases reials, etc. Exemples: data de matrimoni de la parella d’avantpassats, data de 
naixement del primer avantpassat, data d’emigració del primer avantpassat, etc. 

 
 S’obté de qualsevol font. 

 
Enregistreu les dates associades amb la família aplicant les mateixes instruccions usades 
per a les dates associades amb una persona (RDA 9.3)  

 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670.   

 
Es pot enregistrar com a element separat, com a part de punts d’accés o de totes dues 
maneres. 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb la família (RDA 10.4) 
   

 - Part del punt d’accés RDA 10.11.1.3 
  Camp X00 tancat entre parèntesis, després del tipus de família i  
  precedida de dos punts i $d 
  
 - Element separat (opcional) Camp 046   
  Subcamps: $s - data inicial 
    $t -  data final 
 

 
  
 

100 3#  $aAbadal (Família :$d1657-1873)   
046 ##  $s1657$t1873  
 
100 3#  $aCunningham (Família :$d1795- ) 
046 ## $s1795 
 
100 3#   $aWindsor (Casa reial :$d1917- ) 
046 ##   $s1917 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat amb la família (RDA 10.5) 
  És un element bàsic quan cal distingir una família d’una altra amb el mateix nom 

 
 És un lloc (poble, ciutat, província, estat i/o país) on la família resideix o ha residit o amb 
el qual té algun tipus de relació 

 
 S’obté de qualsevol font 

 
 Enregistreu el nom del lloc tal com s’indica al capítol 16. Useu la forma autoritzada de 
noms de jurisdiccions recollits en la Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) 
amb un $2lemac  
Recordeu: No s’aplica l’Apèndix B11 (abreviacions per als estats, les províncies, els 
territoris, etc., d’Austràlia, el Canadà i els Estats Units) 

 
 Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 

 
 Es pot enregistrar com a element separat, com a part de punts d’accés o de totes dues 
 maneres 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
Poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat amb la família (RDA 10.5) 
  - Part del punt d’accés RDA 10.11.1.4 

  Camp X00 tancat entre parèntesis, després  del tipus de família i de la 
  data i precedit de dos punts i $c 
 - Element separat (opcional) Camp 370 amb $2lemac  
  Subcamps possibles: $c - País associat 
     $e - Lloc de residència/seu 
     $f - Altres llocs associats 
 
 

 
  
 

100 3#  $aCunningham (Família :$d1795- :$cTrigg County, Kentucky)  
370 ##  $eTrigg County (Kentucky)$2lemac  
 
100 3#  $aAbadal (Família :$d1657-1873 :$cCatalunya)   
370 ##  $cCatalunya$fMoià, Catalunya$fBarcelona, Catalunya$fMataró, Catalunya$fManresa, 
Catalunya$2lemac   
 
100 3#   $aWindsor (Casa reial :$d1917- :$cGran Bretanya) 
370 ##   $cGran Bretanya$2lemac 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
Poden formar part del punt d’accés 
Membre destacat de la família (RDA 10.6) 
  És un element bàsic quan cal distingir una família d’una altra amb el mateix nom 

 
 És un individu ben conegut membre d’una família 
 
 S’obté de qualsevol font 

 
Enregistreu el nom d’un o més membres destacats de la família. Enregistreu el nom en 
la forma usada en el punt d’accés autoritzat que representa la persona, sempre que sigui 
possible, per indicar el nom del membre destacat de la família s’usarà el Catàleg d’autoritats 
de noms i títols de Catalunya (CANTIC). S’enregistra el nom sense cap codificació  
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 

 
Es pot enregistrar com a element separat, com a part de punts d’accés o de totes dues 
maneres 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
Poden formar part del punt d’accés 
Membre destacat de la família (RDA 10.6) 
   

 - Part del punt d’accés RDA 10.11.1.5 
  Camp X00 tancat entre parèntesis, a continuació del tipus de família, 
  data, precedit de dos punts i $g 
  
 - Element separat (opcional) Camp 376 
  Subcamp $b sense cap codificació interna dins del subcamp 
 

 
  
 

100 3#   $aAbadal (Família :$gAbadal i Morató, Pere, aproximadament 1630-1684)  
376 ##   $aFamília$bAbadal i Morató, Pere, aproximadament 1630-1684   
 
100 3#   $aCunningham (Família :$d1795- :$gCunningham, Nancy, 1776-1830) 
376 ##   $aFamília$bCunningham, Nancy, 1776-1830 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
No poden formar part del punt d’accés 
Títol hereditari (RDA 10.7) 
  És un element opcional 

 
 És un títol nobiliari, etc., associat amb una família 
 
 S’obté de qualsevol font 

 
 Enregistreu un títol hereditari associat amb la família en ordre directe i en la forma plural 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 

 
 Es pot enregistrar com a element separat, com a variant de nom o de totes dues 
maneres. NO forma part del punt d’accés autoritzat 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
No poden formar part del punt d’accés 
Títol hereditari (RDA 10.7) 

  
 - Variant de nomRDA 10.2.3.5 
  Camp 400: títol com a primer element seguit d’una coma i $c amb el 
   terme que indica rang en plural 
  
 - Element separat (opcional) Camp 376 
  Subcamp $c el títol en ordre directe i en plural 
 

 
  
 

400 3#   $aShrewsbury,$cEarls of 
376 ##   $aFamília$cEarls of Shrewsbury 
 
400 3#   $aChandos,$cDukes of 
376 ##   $aFamília$cDukes of Chandos  
 
400 3#   $aLemos,$ccondes de 
376 ##   $aFamília$ccondes de Lemos 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
No poden formar part del punt d’accés 
Llengua de la família (RDA 10.8) 

 És un element opcional 
 

 És una llengua que usa una família en les seves comunicacions 
 
 S’obté de qualsevol font 

 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 

 
 Enregistreu la llengua usant un o més termes apropiats en català. 
Seleccioneu els termes d’una llista normalitzada de noms de llengües, si n’hi ha 
una de disponible 
 
 Es pot enregistrar com a element separat. NO forma part del punt d’accés autoritzat 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
No poden formar part del punt d’accés 
Llengua de la família (RDA 10.8) 

  
 - Element separat (opcional) Camp 377 
  Subcamps: $a - Codi de llengua. S’usa la: MARC Code List  
                    for Languages  
    http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html 
    $l - Terme de llengua. S’usa el terme en català 
  
 
 

 
  
 

377 ##   $acat$lCatalà$aspa$lCastellà  
Llengües de la família: català i castellà 
 
377 ##   $afre$lFrancès 
Llengua de la família: francès  
 
377 ## $aspa$lCastellà$aeng$lAnglès 
Llengües de la família: catellà i anglès  
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
No poden formar part del punt d’accés 
Història de la família (RDA 10.9) 

 És un element opcional 
 

 És informació biogràfica sobre la família i/o els seus membres 
 
 S’obté de qualsevol font 

 
Enregistreu la història de la família de forma breu, si es considera que la informació pot 
ser necessària per a la seva identificació 

 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670  
 
 Es pot enregistrar com a element separat. NO forma part del punt d’accés autoritzat 
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Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
No poden formar part del punt d’accés 
Història de la família (RDA 10.9) 

  
 - Element separat (opcional) Camp 678. Primer indicador “0” 
  Subcamps: $a - Dades biogràfiques o històriques  
   
  
 
 

 
  
 

678 0#   $aLa família Cunningham consisteix en els descendents de William i Nancy 
Cunningham, casats l’any 1795 i més tard establerts a Trigg County, Kentucky 
 
678 0#   $aLa família Linnell consisteix en tots els Linnells d’Amèrica del Nord, tots 
pressumiblement descendents de Robert Linnell (1584-1662), establert a Massachusetts l’any 
1638  

Descrivim famílies  
 RDA capítol 10  

Identificació de les famílies 

53 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10) 
No poden formar part del punt d’accés 
Identificador de la família (RDA 10.10) 

És una cadena de caràcters associada de manera única amb una família o amb un substitut 
d’una família (per exemple, un registre d’autoritat).  
L’identificador serveix per diferenciar aquesta família d’altres famílies. 
 
És un element bàsic 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Enregistreu-lo com a element separat 
 Camp 0XX 
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Elaborem els punts d’accés que representen les 
famílies 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 

 
  
  
  
  
 
   

Recordem terminologia: Punt d’accés (RDA 8.1.4) 

Punt d’accés: 
Nom, terme, codi, etc., que representa una família concreta. Els punts d’accés 
inclouen els punts d’accés autoritzats i les variants de punt d’accés. 
 
Punt d’accés autoritzat: 
Punt d’accés normalitzat que representa una entitat. S’elabora usant el nom 
preferit de la família. 
 
Variant de punt d’accés: 
Alternativa del punt d’accés autoritzat que representa una entitat. S’elabora usant 
la (o les) variants de nom d’aquesta família. 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 

 
  
  
  
  
 
   

Construcció del punt d’accés (RDA 10.11.1) 

El punt d’accés s’elabora usant el nom preferit de la família més les addicions 
que siguin apropiades 
 

Nom preferit   Addicions 
 
Cunningham (Família : 1795- : Trigg County, Kentucky)  
 
Abadal (Família : 1657-1873 : Catalunya)  
 
Windsor (Casa reial : 1917- : Gran Bretanya)  
 
Nayak (Dinastia : 1529–1739 : Madurai, Índia)  
 
Peale (Família : Peale, Charles Willson, 1741–1827)    
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Construcció del punt d’accés (RDA 10.11.1) 

 
Les addicions: 
•S’hi afegeixen sempre que es coneguin: 
 - Tipus de família (RDA 10.3) 
 - Data associada amb la família (RDA 10.4) 
•S’hi afegeixen, si cal diferenciar: 
 - Lloc associat amb la família (RDA 10.5)concrecions 
 - Membre destacat de la família (RDA 10.6)concrecions 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5) 

 
Tipus de família (RDA 10.11.1.2) 
 
S’afegeix entre parèntesis, a continuació del nom preferit, el terme apropiat en la llengua del 
catàleg per exemple, Família, Clan, Casa reial, Dinastia, etc. 
 

Abadal (Família) 
Branson (Família) 
Donald (Clan) 
Borbó (Casa reial) 
Nayak (Dinastia)  
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5) 

 
Data associada amb la família (RDA 10.11.1.3) 
 
Incloeu una o més dates associades amb la família, entre parèntesis, a continuació del tipus 
de família, separat per espai dos punts espai (subcamp $d) 

Pahlawī (Dinastia : 1925–1979)   
Cunningham (Família : 1795- ) 
Abadal (Família : 1657-1873)  
Windsor (Casa reial : 1917- ) 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5) 

 
Lloc associat amb la família (RDA 10.11.1.4) 
 
Incloeu el nom d’un lloc associat amb la família, si cal distingir un punt d’accés autoritzat 
d’un altre.  
 
Afegiu el lloc associat entre parèntesis, després  del tipus de família i de la data, separat per 
espai dos punts espai (subcamp $c) 
El nom del lloc ha de ser un nom autoritzat.  
Si el nom del lloc no té RA propi, s’hauria de crear. 

Yan (Família : Filipines) 
Yan (Família : Xina) 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5) 

 
Lloc associat amb la família (RDA 10.11.1.4) 
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Concrecions: 
S’APLICA l’Addició opcional Incloeu el nom d’un lloc associat amb la família si l’element 
ajuda a identificar la família.  
 
 
 
 
 
 

Alzúa Gómez (Família : Michoacán de Ocampo, Mèxic) 
 
Cunningham (Família : 1795- : Trigg County, Kentucky)  
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5) 

 
Membre destacat de la família (RDA 10.11.1.5) 
 
Incloeu el nom d’un membre destacat de la família si cal distingir un punt d’accés autoritzat 
d’un altre. Incloeu aquest element quan no hi ha disponible un lloc associat amb la família.  
 
Afegiu el nom del membre destacat sense codificar, entre parèntesis, després  del tipus de 
família i de la data, separat per espai dos punts espai (subcamp $g) 
Ha de ser un nom autoritzat. Si no té RA propi, s’hauria de crear. 

Peale (Família : Peale, Charles Willson, 1741–1827) 
Peale (Família : Peale, Norman Vincent, 1898–1993) 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5) 

 
Membre destacat de la família (RDA 10.11.1.5) 
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S’APLICA l’Addició opcional Incloeu el nom d’un membre destacat de la família si 
l’element ajuda a identificar la família.  
 
 
 
 

Medici (Casa reial : Medici, Lorenzo de’, 1449–1492) 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Resum 

 
1. Enregistreu el nom preferit en el subcamp $a del camp 100: 
 100 3#  $aConiglio 
 
2. Afegiu el tipus de família a continuació d’un parèntesis inicial: 
  100 3#  $aConiglio (Família 
 
3. A continuació d’espai dos punts espai i $d la data associada, normalment any o anys: 
 100 3# $aConiglio (Família :$d1912- 
 
4. A continuació d’espai dos punts espai, el lloc associat ($c) i/o el membre destacat ($g) si 
és necessari per a distingir d’un altre punt d’accés o si es considera útil per la identificació de 
la família: 
  100 3# $aConiglio (Família :$d1912- :$cRobertsdale, Alabama) 
  100 3# $aConiglio (Família :$d1912- :$gConiglio, Gaetano) 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Resum 

 
 100 3#  $aCarleton (Família) 
  100 3# $aCarleton (Família :$d1757-1865) 
 100 3# $aCarleton (Família :$d1757-1865 :$cAlexandria, Virgínia) 
 100 3# $aCarleton (Família :$d1757-1865  :$gCarleton, James, 1757-1827) 
 
•El punt d’accés no necessàriament ha de sortir massa llarg 
 

•S’han de seleccionar les addicions més convenients, no totes, a criteri del catalogador 
 

•Totes les addicions s’han de justificar en una o diverses 670 
  
 
 

Descrivim famílies  
 RDA capítol 10  

Identificació de les famílies 

66 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Variant de punt d’accés que representa una família (10.11.2) 

Useu una variant de nom de la família com a base de la variant de punt d’accés (Camp 
MARC 400).  

 
Recordem: Una variant de nom és un nom o una forma de nom pel qual es coneix una 
família i que difereix del nom o de la forma de nom triat com a nom preferit (RDA 10.2.3) 
 
Són variants de nom: 
•Un nom o una forma de nom usat per una família que no és el nom preferit 
•Un nom o una forma de nom trobada a fonts de referència que no és el nom preferit 
•Una forma de nom en una forma lingüística diferent (escriptura diferent, ortografia 
diferent, transliteració diferent) 
•Un títol hereditari 
 
Els canvis de nom d’una família NO són variants de punt d’accés. 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les famílies 
(RDA 10.11) 
Variant de punt d’accés que representa una família (10.11.2) 

Enregistreu la variant de nom de la família en un camp 400 subcamp $a  
 
A continuació de la variant de nom, afegiu el tipus de família, entre parèntesis. 

 
Feu altres addicions al nom si es considera important per a la identificació.  
Apliqueu les instruccions de 10.11.1.3–10.11.1.5, en aquest ordre, quan s’apliquin 
 
Si la variant de nom és el títol hereditari, enregistreu el nom propi del títol com a primer 
element, seguit de coma i del terme que indica rang en plural, en el subcamp $c 

100 3#   $aShrewsbury (Família :$cGran Bretanya) 
400 3#   $aShrewsbury,$cEarls of (Família) 
 
100 3#   $aVon Braun (Família :$d1880-1912 :$cNova York, Nova York)  
400 3#   $aBraun (Família :$d1880-1912 :$cNova York, Nova York) 
 
100 3#   $aNāyakkar (Dinastia :$d1739–1815) 
400 3#   $aNayak (Dinastia :$d1739–1815 :$cSri Lanka) 
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 EXEMPLES 

  008  161114 ||aznnnabbn          |a ana 
  040 ## $aES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC 
*046 ##   $s1795 
  100 3# $aCunningham (Família :$d1795- :$cTrigg County, Kentucky) 
*370 ## $eTrigg County (Kentucky)$2lemac 
*376 ## $aFamília$bCunningham, William, 1765-1823$bCunningham, Nancy, 1776-1830 

 $2cantic 
*377 ##    $aeng$lAnglès  
  400 3# $aCunningham (Família :$d1795- :$gCunningham, William, 1765-1823) 
  400 3# $aCunningham (Família :$d1795- :$gCunningham, Nancy, 1776-1830) 
  500 1# $wr$iProgenitor:$aCunningham, William,|d1765-1823 
  500 1# $wr$iProgenitor:$aCunningham, Nancy,|d1776-1830 
  667 ## $aUS TEMÀTIC: Aquest encapçalament no es pot emprar com a encapçalament 

 de matèria; empreu l’encapçalament de nom de família procedent de la LEMAC. 
  670 ## $aThe Cunningham family cookbook, 1997:$bpàgines 5-6 (descendents de 

 William i Nancy Cunningham. William va emigrar d’Escòcia en algun moment 
 després de 1785 i es va casar amb Nancy Carr el 1795.  La família està establerta 
 a Trigg County, Kentucky) 

*678 0# $aLa família Cunningham consisteix en els descendents de William i Nancy 
 Cunningham, casats el 1795 i establerts a Trigg County, Kentucky 

*Elements opcionals 
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 EXEMPLES 

 

  008  161114 ||aznnnabbn          |a ana 
  040 ## $aES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC 
*046 ##   $s1657$t1873   
  100 3# $aAbadal (Família :$d1657-1873)   
*370 ## $cCatalunya$fMoià, Catalunya$fBarcelona, Catalunya$fMataró, 

 Catalunya$fManresa, Catalunya$2lemac   
*376 ## $aFamília$bAbadal i Morató, Pere, aproximadament 1630-1684$2cantic 
*377 ##    $acat$lCatalà  
  500 1# $wr$iProgenitor:$aAbadal i Morató, Pere,$daproximadament 1630-1684   
  667 ## $aUS TEMÀTIC: Aquest encapçalament no es pot emprar com a encapçalament 

 de matèria; empreu l’encapçalament de nom de família procedent de la LEMAC. 
  670 ## $aSocies, Imma. Els Abadal, un llinatge de gravadors, 2007   
  670 ## $aEnciclopèdia.cat, consulta feta el 5 de juny, 2015$b(Abadal; família de 

 gravadors xilògrafs que arrenca del s XVII. El fundador de la dinastia fou Pere 
 Abadal, fill d’un paraire, documentat a Moià entre el 1657 i el 1686 com a 
 gravador d’auques. Altres membres són: Pere Josep Abadal , fill de l’anterior, 
 amb el qual col·laborà; Joan Abadal i Casalius, documentat a Barcelona entre el 
 1850 i el 1873, gravador al boix i litògraf)   

*Elements opcionals 
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Per acabar 
No hi ha comparació possible entre RDA i AACR2, ja que el tractament de famílies com a 
creadors és nou. 
 
Es descriu una família UNICA, amb un lloc concret i unes dates concretes. 

 
El punt d’accés autoritzat és només una part d’aquest identificador únic. 

 
Els elements identificadors (addicions) que no formen part del punt d’accés, són 
opcionals però, si es fan servir, cal justificar-los en un camp 670. 

 
Aquest punt d’accés no és vàlid com a matèries. 

 
Si una família canvia de nom, aquest canvi es considera un punt d’accés relacionat, no 
una variant de punt d’accés 
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