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Capítols RDA 

RDA TOOLKIT 

• Capítols 5 i 6 RDA 
• Altres capítols quan 

construim punts d’accés 
que inclou un nom de 
persona, entitat 
corporativa o família 
com a creador (capítols 
8-9) 



Definicions RDA 5.1.2 
Obra: El terme obra fa referència a una creació 
intel·lectual o artística distinta (és a dir, el contingut 
intel·lectual o artístic). 
 
Expressió: El terme expressió fa referència a la 
realització intel·lectual o artística d’una obra en la 
forma de notació alfanumèrica, musical o 
coreogràfica, de so, d’imatge, d’objecte, de moviment, 
etc., o en qualsevol combinació d’aquestes formes. 
 
 
 
 



Obra i expressió poden fer referència a les entitats 
individuals, als agregats o als components d’aquestes 
entitats (per exemple, el terme obra pot fer referència 
a una 
obra individual, a una obra agregada o a un 
component d’una obra). 
Per tant, “obra” i “expressió” poden 
refererir-se a col·leccions i a parts, a més d’obres o 
expressions individuals. 
 
 



obra 

Expressió 1 
(expressió original) 

Text original en 
català  

Expressió 2 

Text traduït al 
romanès 

Manifestació 1 Manifestació 
1 

Manifestació 
2 

Ítem 1 

Ítem 2 

Ítem 3 

Ítem 1 

Ítem 2 

Ítem 1 



Obres i expressions 



Obres i expressions 
 

Obra: El carrer de 
les Camèlies 

Creada 
per 

Persona: Mercè 
Rodoreda 

Realitzat 
amb 

Expressió: català 

Expressió: francès 

Traduïda 
per 

Persona: Bernard 
Lesfargues  



Camps MARC 

 Per obres i expressions utilitzarem els camps X00, 
X10, X11 i X30 
 Si el punt d’accés autoritzat comença pel punt 
d’accés del creador, caldrà utilitzar el mateix cap que 
el creador: X00, X10 o X11 
 Si l’obra o l’expressió no té un creador, s’utilitza X30 
 Els registres RDA per obres i expressions es 
codifiquen amb “z” a la 008/10 i “rda” a la 040 en el 
subcamp $e 



Obres: elements bàsics 
 
Títol preferit de l’obra 
Identificador de l’obra 
Obres musicals amb títols no distintius: 

Mitjà d’execució 
Designació numèrica 
Tonalitat 

Tractats bilaterals: 
    - Signataris 

 
 
 
 



Obres: elements bàsics 

 L’autor/creador NO és un element bàsic de l’entitat 
Obra 
 Els autors poden ser persones, famílies i entitats 
corporatives; són entitats diferents, relacionades amb 
l’entitat Obra 
No obstant, el punt d’accés contindrà el nom de 
l’autor, si existeix. L’autor correspon a un hipervincle, 
no a un element de l’entitat Obra 



Elements bàsics necessaris per 
distingir 

Quan cal distingir al CCUC el punt d’accés d’una 
obra que s’està catalogant amb: 
 
• Un altre punt d’accés igual o similar que 
representa una obra diferent. 
• En general no s’ha de preveure el conflicte 
posterior(excepte en pel·lícules cinematogràfiques 
i programes de ràdio i televisió) 
 



Addicions als punts d’accés d’obra 
Les addicions es donen entre parèntesis. Si en cal més d’una en el mateix punt 
d’accés es separen per espai : espai.  
 
• Forma de l’obra RDA 6.3 
• Data de l’obra RDA 6.4 
• Lloc d’orígen de l’obra RDA 6.5 
• Altra carecterística distintiva de l’obra RDA 6.6 
 
No hi ha un ordre de prioritat 
Es pot afegir una addició o més d’una ( : ) 
 
130 0# Dublin magazine (1762) Es dóna la data més antiga associada a  
130 0# Dublin magazine (1965) una obra.  
 
 



Addicions als punts d’accés 
130 0# King Kong (Pel·lícula cinematogràfica : 1933) 
130 0# King Kong (Pel·lícula cinematogràfica : 1976) Forma de l’obra i data   
130 0# King Kong (Pel·lícula cinematogràfica : 2005) 
 
 
L’addició per pel·lícules cinematogràfiques i programes de ràdio i televisió és un element 
bàsic pel CCUC. Concreció 6.3 
 
100 1#  Granados, Enric,$d1867-1916.$tGoyescas (Obra per a piano) 
 
100 1#  Granados, Enric,$d1867-1916.$tGoyescas (Òpera) 
 
En aquest cas es tracta de distingir dues obres diferents del mateix autor. 
 
 
 
 



Expressions: Elements bàsics  
Expressió: És la forma en que una obra (idea) és expressada 
 
Com identifiquem una expressió? 
• Primer cal identificar l’obra 
 
 100 1# Rodoreda, Mercè,$d1908-1983.$tCarrer de les Camèlies 
 
• Addició de la informació que identifica el nivell d’expressió 
 

100 1# Rodoreda, Mercè,$d1908-1983.$tCarrer de les Camèlies.$lFrancès 
 100 1# Rodoreda, Mercè,$d1908-1983.$tCarrer de les Camèlies.$lCatalà 
 
Concrecions 0.6.6:  
Per identificar expressions, s’afegeix un element identificador només en el cas de: 
Recursos musicals 
Sagrades escriptures 
Traduccions 
 
 



Expressions: Elements bàsics  
No afegim cap altra caracterítica per diferenciar una expressió d’una altra: 
 
-Si tenim dues traduccions de Hamlet de William Shakespeare al català. No es diferencia 
la traducció de Joan Sellent i la traducció de Salvador Oliva 
 
100 1#   Shakespeare, William,$d1564-1616.$tHamlet.$lCatalà (Sellent) 
100 1#   Shakespeare, William,$d1564-1616.$tHamlet.$lCatalà (Oliva) 
 
NOMÉS:  
100 1#   Shakespeare, William,$d1564-1616.$tHamlet.$lCatalà 
 
-No es diferencia un arranjament del Corsaire de Berlioz d’un altre arranjament 
 
Punt d’accés d’una expressió: 
 
Punt d’accés d’una obra + (part o parts si n’hi ha) + una addició o més 
 
 



Addicions al punt d’accés 
d’expressions 

Tipus d’addicions per les expressions: 
-Tipus de contingut RDA 6.9 Bàsic 
- Data de l’expressió RDA 6.10 Bàsic per distingir dues expressions 
- Llengua de l’expressió RDA 6.11 Bàsic  
- Una altra característica distintiva de l’expressió RDA 6.12 Bàsic per distingir 
 
Ex.:  
100 1# Oller, Narcís,$d1846-1930.$tPilar Prim.$lCastellà subcamp $l 
 
130 0# Bíblia.$lCatalà$sMontserrat.$f1979     subcamp $f 
 
100 1# Eco, Umberto.$tNome della rosa.$lCatalà.$hParaula parlada 
 
 
 
 
 
 
  
 



Títol d’una obra (6.2.1) 
Directrius generals per enregistrar els títols: 
 
• Majúscules:   Aplicar les instruccions de l’apèndix A i les concrecions 
• Números: Enregistreu els números tal com apareixen en la font d’informació, 
ja siguin xifres o paraules. 
• Diacrítics: Afegiu els signes diacrítics encara que no figurin a la font 
d’informació (Concreció 6.2.1.6) 
• Articles: Ometeu els articles inicials, llevat que l’accés al títol de l’obra s’hagi 
de fer sota aquest articles (que comenci amb el nom d’una persona, un lloc…) 
S’aplica l’alternativa. 
• Espais de les inicials i els acrònims: No es deixen espais 
• Abreviatures:  Aquelles que formen part del títol, o en el cas d’obres musicals 
contemplades a l’Apèndix B (op., Núm., etc.) 
 



Títols RDA 6.2.1 
 Els títols d’una obra es poden obtenir de 
qualsevol font RDA 6.2.1.2 
 
 Les fonts d’informació del títol preferit són a  
RDA 6.2.2.2 
 
 La creació del punt d’accés autoritzat es troba a 
RDA 6.27 



Títol preferit 
Títol de l'obra fa referència al títol o títols pels quals es coneix una obra. RDA distingeix 
dues categories: 
 
• Títol preferit de l'obra (RDA 6.2.2.1) 

"és el títol o la forma de títol triat per identificar l’obra", és a dir, la forma del títol 
usada quan es construeix el punt d'accés autoritzat. 
 

• Variant de títol de l'obra (RDA 6.2.3.1) 
"és un títol o una forma de títol pel qual es coneix l’obra i que difereix del títol o la 
forma de títol triat com a títol preferit de l’obra", és a dir, la forma usada per 
construir un punt d'accés variant (=les referències vegeu en un registre d'autoritat).  
 
130 #0 Mil i una nits   Títol preferit de l’obra 
 
430 #0 Alf layla wa-layla   Variant del títol de l’obra 

 



Títol preferit 
El títol preferit és el punt d'accés autoritzat triat per identificar l'obra o 
l'expressió i les seves relacions amb la resta d'obres o expressions. 
 
Segons el cas podeu crear un títol preferit en les etiquetes següents d’un 
registre bibliogràfic: 
 
• Quan el registre conté un camp 1XX, creeu un camp 240 amb el títol preferit 
• Quan el registre no conté un camp 1XX, creeu un camp 130 amb el títol 
preferit 
• Quan es crea un punt d’accés secundàri de títol o d'autor / títol (700 $t o 
730) 
• Quan vulgueu crear entrades de matèria de títol o d'autor/títol (600 $t o 
630)  
• Quan vulgueu crear entrades de col·lecció de títol o d'autor/títol (800 $t o 
830) 



Títol preferit 

Registre bibliogràfic 

100, 110, 111 + 240 
100, 110, 111 + 245 
600, 610, 611 + $t 
700, 710, 711 + $t 
800, 810, 811 + $t 

Registre d'autoritat 

100, 110, 111 + $t 
 
 
 
 
 
 

21 

130 
245 
630 
730 
830 

Registre d'autoritat 

130 
 
 
 
 

Registre bibliogràfic 



Títol preferit  
Per què serveix un títol preferit? 
 
• Unificar diverses manifestacions d'una obra que han aparegut amb 
títols diferents (edicions, etc.) 
 
•  Identificar una obra quan el títol pel qual se la coneix difereix del 
títol propi del recurs que es descriu 
 

• Diferenciar entre dues o més obres publicades amb el mateix títol 
 

• Diferenciar entre dues o més expressions d'una obra, traduccions, 
etc. 
 



Títol preferit 
• Casos especials: 

 
• Obres jurídiques (lleis i tractats) (RDA 6.19) 
• Obres musicals (RDA 6.28) 
• Obres religioses (RDA 6.30) 
• Comunicacions oficials (RDA 6.31) 
• Pel·lícules cinematogràfiques, programes de ràdio i 
televisió 

 
 

 



Registres CANTIC 
Títol preferit:  quan el punt d’accés autoritzat és el títol  
 
Ex.: 130 #0 Bíblia.$pPentateuc 
 
Ex.: 130 #0 Gone with the wind (Pel·lícula cinematogràfica : 1939) 
 
Nom-Títol preferit: quan l’obra s’entra sota quan el punt d’accés autoritzat de persona 
o d'entitat 
 
Ex.: 100 1# Rodoreda, Mercè,$d1908-1983.$tAloma.$lAlemany 
 
Ex.: 110 1# Espanya.$tLey 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las 

bibliotecas 
 
Fem CANTIC:  registre d’autoritat de l’expressió. No de l’obra si no té 

variants del títol. 
 
 
 
 



Catàlegs d’autoritats de referència 
Per als títols uniformes o nom-títols la BNE/A NO és catàleg de referència per tots els 
documents. 
 
-Per obres no musicals ni legals, s’ha de consultar sempre encara que no sigui un 
catàleg de referència. 
 
- Pels títols d’àmbit estatal i els d’àmbit internacional: Library of Congress Authorities 
(excepte lleis de l’Estat espanyol)  
Si no es troba o són d’àmbit català: 
 
- Pels títols d’àmbit catala: les Autoritats de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI) 
- Si no es troba: s'estableix l'encapçalament segons les RDA i les Concrecions a les RDA 
 



Regla d’or 

• Accepteu un punt d’accés d’autoritat CANTIC encara 
que no estigui d’acord amb RDA 
 
• A partir del mes de desembre s’iniciarà el procés de 
canvi i adeqüació dels registres d’autoritat i 
bibliogràfics d’acord amb RDA 
 
• Crear punts d’accés duplicats = obligar a l’usuari a 
buscar una obra sota dos punts d’accés autoritzats 
diferents 



Triem el títol preferit 
 RDA 6.2.2.4—6.2.2.7 

 
 Dues intruccions: 
 
- Obres creades després de 1500 i Obres creades abans 
de 1501 
 
- Ens basem en la data de creació no en la data de 
publicació. 
 
 



Obres creades després de 1500 

 RDA 6.2.2.4 
 
- Trieu com a títol preferit el títol o la forma de titol 
en la llengua original pel qual l’obra més coneguda. En 
cas de dubte trieu el de l’edició original. 
 
-El títol el podem trobar en els recursos que 
materialitzen l’obra o en les obres de referència. 
- No incloure el títol alternatiu com a part del títol 
preferit. 
 



Obres creades després de 1500 
-Si l’obra es publica simultaniament en diferents 
llengües i no es pot determinar la llengua original. 
Trieu com a títol preferit el títol propi del recurs que ha 
arribat en primer lloc. 
 

- Si l’obra es publica en la mateixa llengua 
simultàniament amb dos títols diferents. El títol propi 
del recurs que ha arribat en primer lloc és el títol 
preferit. 



Obres creades després de 1500 



Registre CANTIC 
040 ##  ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$flemac 
 
100 1#  Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tDon Quijote de la Mancha 
400 1#  Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tVida, y hechos del 
 ingenioso cavallero Don Quijote de la Mancha 
400 1#  Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tVida, y hechos, Don 
 Quijote de la Mancha 
400 1#  Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tIngenioso hidalgo Don 
 Quijote de la Mancha 
670 ##  Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, 1908$b(sota 
 Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote de la Mancha) 



Obres creades abans de 1501 
RDA 6.2.2.4 
• Trieu com a títol preferit el títol o la forma de títol 
en la llengua original pel qual l’obra s’identifica 
normalment en les fonts de referència modernes 
 
130 0# Homilies d’Organyà 
130 0# Chanson de Roldan 
 
• Si les fonts de referència no són concloents. Trieu 
per aquest ordre: 

• Les edicions modernes 
• Les edicions antigues 
• Les còpies manuscrites 



Obres creades abans de 1501 
Excepció: 
• Obres en grec clàssic o grec bizantí (anterior a 1453): 
 - Títol ben establert en català 
 - Títol llatí de l’obra 
 - Títol grec de l’obra 
• Obres anònimes 
 - Un títol establert en català 
 - Si no existeix, la forma transliterada del títol 
 original. 
 
 Ex.: 130 0# Mil i una nits 
 



Registre CANTIC 
- Obra d’abans de 1501 
Recordem itinerari: 
1) Forma del títol en la llengua original pel qual s’identifica 

en les obres de referència modernes 
2) Edicions modernes 
3) Edicions antigues 
4) Còpies manuscrites 
 



Registre CANTIC 

130 #0 Homilies d’Organyà 
670 ## Enciclopèdia.cat, consulta feta 
el 25 d’octubre, 2016$b(Homilies 
d’Organyà; nom amb què es coneix un 
dels textos en prosa més antics escrits 
en català ) 
899 ## AC 



Obres gregues clàssiques. Obres abans de 
1501. Excepcions 

Ens arriba a la biblioteca … 
 
Si una obra està escrita originalment en grec 
clàssic: 
 
 
 
Títol preferit ben establert en català. 
Si no hi ha un títol ben establert en català 
 
 
 
Trieu el títol en llatí 
 
 
 
Trieu el títol en grec 
 
 



Una traducció moderna, 
editada l’any 1947 



Una font de referència moderna: 
Col·lecció Fundació Bernat Metge 





Registre CANTIC 

100 0#   Homer.$tOdissea.$lCatalà 
670 ##    Enciclopèdia.cat, consulta feta el 18 
de  juliol de 2016$b(Odissea; poema 
 grec, hexamètric, que els antics 
 atribuïen a Homer) 
899  AC 
 



Ens arriba a la biblioteca 
 



Consultem la GEC … 



Consultem la Col·lecció Bernat Metge … 

Tenim dues formes diferents del títol en català !!! 
Què fem? 



Registre CANTIC 
100 0# Plató,$d428 o 427 aC-348 o 347 aC.$tConvit 
400 0# Plató,$d428 o 427 aC-348 o 347 aC.$tBanquet 
670 ## Diàlegs vol. VI, El Convit, 1983 
899 AC 
 
* Registre d’autoritat de l’obra 
 
 100 0# Plató,$d428 o 427 aC-348 o 347 aC.$tConvit.$lCastellà 

400 0# Plató,$d428 o 427 aC-348 o 347 aC.$tBanquete 
670 ## Banquete, 2001 
899 AC 
 
* Registre d’autoritat de l’expressió en castellà 
 



Títol d’una o més parts de l’obra 
RDA 6.2.2.9 
• Una sola part: 
Enregistreu el títol preferit de la part 
 

Du côté de chez Swann 
 
Títol preferit d’una part d’À la 
recherche du temps perdu de Marcel 
Proust 
 

Bleu 
 
Títol preferit d’una part de Trois 
couleurs 

 
 

La part només s’identifica amb 
un terme general: 
 
Llibre 1 
Títol preferit d’una part de la Ilíada 
d’Homer 
 

Supplement 
 
Títol preferit d’una part de Raffles 
bulletin of zoology 
 
 



Títol d’una o més parts de l’obra 
Registre d’autoritat CANTIC: (Part identificada amb títol distintiu) 
 
100 1# $aProust, Marcel,$d1871-1922.$tÀ l'ombre des jeunes filles en fleurs 
400 1# $aProust, Marcel,$d1871-1922.$tÀ la recherche du temps perdu.$pÀ  l'ombre 
des jeunes filles en fleurs 
 
Registre d’autoritat CANTIC: (Part identificada amb un terme general) 
 
100 1# Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tDon Quijote de la 
 Mancha.$nParte 2 
4001# Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tSegunda parte del 
 ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha 



Títol d’una o més parts de l’obra 
• Més d’una part: 6.2.2.9.2 
 

Parts numerades 
consecutivament: 
 
Llibre 1–6 
Títol preferit dels primers sis llibres de 
la Ilíada d’Homer 
Registre d’autoritat: 
 
100 0# Homer.$tIlíada.$nLlibre 1-6 

Parts no numerades o no  
consecutivament 
Llibre 1 
Llibre 6 
 
Títols preferits de les parts de la 
Ilíada d’Homer en una compilació 
que inclou els llibres 
1 i 6 
3 Registres d’autoritat: 
100 0# Homer.$tIlíada.$sSeleccions 
100 0# Homer.$tIlíada.$nLlibre 1 
100 0# Homer.$tIlíada.$nLlibre 6 
 
 



Títol d’una o més parts de l’obra 
Parts no numerades o no  consecutivament (cont.) 
Alternativa: S’aplica 6.2.2.9.2 
En identificar dues o més parts d’una obra no numerades o no 
numerades consecutivament, identifiqueu les parts de manera 
col·lectiva     Seleccions com a títol preferit de les 
parts o a més a més, d’enregistrar el títol preferit d’una o més 
parts si són esencialment importants. 
Exemple: 
100 0# Homer 
240 10 Ilíada.$kSeleccions.$lCatalà 
245 10 Llibre 1 i llibre 6 de la Iliada … 
700 02 Homer.$tIlíada.$nLlibre 1.$lCatalà 
700 02 Homer.$tIlíada.$nLlibre 6.$lCatalà 
 



Compilació d’obres d’una persona, 
família o entitat corporativa (1) 

6.2.2.10  
• Si la compilació es coneix per un títol trobat en els 
recursos catalogats o en les fonts de referència. Aquest 
títol és el títol preferit 
 
• En la resta de compilacions trieu els títols col·lectius 
convencionals : 
 Obres*    Assaigs 
 Narracions curtes  Discursos 
 Novel·les   etc. 
 Poesia 

 * inclou, o que es presenta com si inclogués, les obres completes d’una persona, una família o una               
entitat corporativa. 

 



Compilacions amb títol conegut 

Si la compilació té un títol per la qual se la coneix: 
Registre bibliogràfic: 
100 1# Neruda, Pablo,$d1904-1973 
245 10 Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
 
* El títol preferit és aquest títol pel qual es coneix la compilació 
 
Registre d’autoritat CANTIC 
 
100 1# Neruda, Pablo,$d1904-1973.$t Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada 
400 1# Neruda, Pablo,$d1904-1973.$t 20 poemas de amor y 
una canción desesperada 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta  10 de 
setembre de 2016$b(punt d’accés: Neruda, Pablo,1904-1973. 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada) 
 



Compilació d’obres d’una persona, 
família o entitat corporativa (2) 

Si la compilació no conté totes les obres d’un autor: 
Alternativa: S’aplica. S’enregistra, a més a més del títol 
col·lectiu convencional “Seleccions", el títol d’una o més 
parts si són essencialment importants. 
Obres. Seleccions  
Novel·les. Seleccions 
Poesia. Seleccions 
 
Diferència AACR2   El terme “Seleccions” 
     No es pot emprar sol 
 



Compilació d’obres d’una persona, 
família o entitat corporativa (3) 

Quan la compilació té un títol genèric: 
Registre bibliogràfic: 
 
100 1# Maragall, Joan,$d1860-1911 
240 10 Poesia.$kSeleccions 
245 10 Antologia poètica /$cJoan Maragall 
 
Registre d’autoritat CANTIC 
 
100 1# Maragall, Joan,$d1860-1911.$tPoesia.$kSeleccions 
400 1# Maragall, Joan,$d1860-1911.$tAntologia poètica 
400 1# Maragall, Joan,$d1860-1911.$Antologia poètica mínima 
400 1# Maragall, Joan,$d1860-1911.$Poesies de Joan Maragall 
400 1# Maragall, Joan,$d1860-1911.$tVisions & cants ; Enllà ; 
Seqüències 
670 ## La seva Antologia poètica,  1985 
899 ## AC 
 
  
 



Compilació d’obres d’una persona, 
família o entitat corporativa (4) 

6.2.2.10.3 Altres compilacions de dues o més obres 
 
Si tenim dues o més obres d’una persona   S’enregistren les obres de  
      forma separada  Alternativa 
RESULTAT:  

Registre Bibliogràfic 
100 1# Miller, Arthur,$d1915-2005,$eautor 
240 10 Teatre.$kSeleccions 
245 10 Two plays/$cArthur Miller 
505 0# The Archibishop’s ceiling – The American clock 
700 12 Miller, Arthur,$d1915-200.$tArchibishop’s ceiling 
 
700 12 Miller, Arthur,$d1915-200.$tAmerican clock 
  
 

Alternativa: S’enregistra, a 
més a més del títol col·lectiu 
convencional seguit de 
"seleccions", només el títol 
de la primera obra o 
expressió, o la predominant. 



Registres CANTIC 
100 1# Miller, Arthur,$d1915-2005.$tTeatre.$kSeleccions 
400 1# Miller, Arthur,$d1915-2005.$tTwo plays 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 19 d’octubre, 2016$b(punt                          
d’accés : Miller, Arthur, 1915-2005. Plays. Selections) 
 
 
700 12 Miller, Arthur,$d1915-200.$tArchibishop’s ceiling 
 
700 12 Miller, Arthur,$d1915-200.$tAmerican clock 
 
 
 
 
 
 
 
Si no hi ha variants del títol    No fem registre CANTIC a nivell d’obra 
     600/700 
  
 
 



Compilació d’obres de més d’una 
persona, família o entitat  

6.2.2.11.1 Títol col·lectiu 
Enregistreu el títol col·lectiu com a títol preferit de 
la compilació. 
 
6.2.2.11.2 Sense títol col·lectiu 
Si una compilació no s’identifica normalment amb un títol 
col·lectiu en els recursos que materialitzen la compilació. 
Enregistreu el títol preferit de cada una de les obres 
individuals.  
Alternativa: No s’aplica (No inventem un títol col·lectiu) 
 
 
 



Exemple obra (1) 
3 registres bibliogràfics: 
A) 
100 1# Cervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616,$eautor  
240 10 Don Quijote de la Mancha 
245 13 El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha  
 
 
B) 
100 1# Cervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616,$eautor  
240 10 Don Quijote de la Mancha 
245 10 Don Quijote de la Mancha 
 
 
C) 
100 1# Cervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616,$eautor  
240 10 Don Quijote de la Mancha 
245 10 Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote  
 
 



Exemple obra (1) 



Exemple obra CANTIC (1) 
Registre d’autoritat CANTIC: 
 
040 ##  ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$flemac 
100 1#  Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tDon Quijote de la Mancha 
400 1#  Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tVida, y hechos del 
 ingenioso cavallero Don Quijote de la Mancha 
400 1#  Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tVida, y hechos, Don 
 Quijote de la Mancha 
400 1#  Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616.$tIngenioso hidalgo Don 
 Quijote de la Mancha 
670 ##  Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, 1908$b(sota 
 Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote de la Mancha) 
 
* La font per aquest CANTIC hauria de ser Library of Congress Authorities 
Fem registre d’autoritat CANTIC (de l’obra) perquè tenim variants de títol 
 



Exemple (2) 
100 1# $aProust, Marcel,$d1871-1922.$tÀ  l'ombre des 
jeunes filles en fleurs 
400 1# $aProust, Marcel,$d1871-1922.$tÀ la recherche 
du temps perdu.$pÀ l'ombre des jeunes filles en fleurs 
670## $aLibrary of Congress Authorities, consulta feta 
el 18 de juliol de 2016$b(punt d’accés: Proust, Marcel, 
1871-1922. À l'ombre des jeunes filles en fleurs) 
 



Exemple obra/expressió(4) 
Registre d’autoritat d’obra: 
 
100 1# Rodoreda, Mercè,$d1908-1983.$tCarrer de les Camèlies 
670 ## El Carrer de les Camèlies, 2007 
899 ## AC 
 
NO es fa registre d’autoritat CANTIC per l’obra sense variants de títol 
(coincideix 100/245) 
 
 
Registre d’autoritat d’expressió: 
 
100 1# Rodoreda, Mercè,$d1908-1983.$tCarrer de les       
 Camèlies.$lFrancès 
400 1# Rodoreda, Mercè,$d1908-1983.$tRue des Camélias 
670 ## Rue des Camélias,  2005 
899 ## AC 
 



 
Registre bibliogràfic: 
Expressió en castellà 
100 1# Dickens, Charles,$d1812-1870,$eautor  
240 10 Oliver Twist.$lCastellà  
245 14 Las Aventuras de Oliver Twist/$cCharles Dickens ; 
versión castellana de: Fernando Gutiérrez y Diego Navarro 
 
Registre d’autoritat CANTIC: 
Expressió en castellà 
 
100 1# Dickens, Charles,$d1812-1870.$tOliver Twist.$lCastellà 
400 1# Dickens, Charles,$d1812-1870.$tAventuras de Oliver 
Twist 
400 1# Dickens, Charles,$d1812-1870.$tOliverio Twist 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 4 de 
juliol, 2016$b(punt d’accés: Dickens, Charles, 1812-1870. 
Oliver Twist. Spanish) 
 
 
 

Exemple expressió 



Registre bibliogràfic 
100 0#  Plató,$d428 o 427 aC -348 o 347 aC ,$eautor 
240 10  Fedó.$lCastellà 
245 10  Fedón /$cPlatón ; introducción traducción y notas 
Conrado Eggers Lan 
 

 
Registre d’autoritat 
100 0#  Plató,$d428 o 427 aC -348 o 347 
aC.$tFedó.$lCastellà 
400 0# 100 0#  Plató,$d428 o 427 aC -348 o 347 
aC.$tFedón 
670 ## Fedón, 2001 
899 ## AC 
 
* La forma que apareix a la Fundació Bernat 
Metge en el volum Diàlegs, vol. VII que el conté 
és també Fedó. 



Llibrets 
CANVI  AACR2 
Es regeixen per la instrucció 6.27.1.2 
 Si una persona, és responsable de la creació de l’obra, s’ elabora el punt d’accés autoritzat 
que representa l’obra combinant el punt d’accés autoritzat que representa aquesta 
persona i el títol preferit de l’obra. 

Compositor de l’òpera 
 
 
 
“Creador” de l’obra: llibret 

Amb RDA  el creador del llibret amb el títol preferit és el 
punt d’accés autoritzat. 



Llibrets (2) 
100 1# Piave, Francesco Maria,$d1810-1876.$tMacbeth 
 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 19 d’octubre, 2016$b(punt 
 d’accés: Piave, Francesco Maria, 1810-1876. Macbeth; punt d’accés relacionat: 
 Shakespeare, William, 1564-1616. Macbeth) 
380 ## Llibrets$2lemac 
 
400 1# $wnnea$aVerdi, Giuseppe,$d1813-1901.$tMacbeth.$sLlibret 
500 1# $wr$iLlibret de (obra):$aVerdi, Giuseppe,$d1813-1901.$tMacbeth 
500 1# $wr$iBasat en (obra):$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tMacbeth 



Exemple expressió (llengua) 

040 ## ES-BaBC$bcat$cES-BaBC$flemac 
100 1# $aRodoreda, Mercè,$d1908-1983.$tCarrer de les Camèlies.$lSerbi 
400 1# $aRodoreda, Mercè,$d1908-1983.$tUlica Kamelija 
670 ## Ulica Kamelija, 2009 
899 ## AC 
 
Bibliogràfic: 
100 1#  Rodoreda, Mercè,$d1908-1983,$eautora 
240 10 Carrer de les Camèlies.$lSerbi 
245 10 Ulica Kamelija /$cMerse Rudureda ; S katalonskog preveo:  Igor Marojevic 

RECORDEM 
Els punts de les expressions amb “llengua” NO SÓN VÀLIDS PER AL SEU ÚS COM A 
ENTRADA DE MATÈRIES. Al Registre d’autoritats Nom/Títol o títol codificarem: 
•Posició 008/11 Enca Mate n 
•Posició 008/15 Enca Mat b 



Obres religioses RDA 6.23 



Títol d’una obra religiosa 

4 categories: 
 

• Sagrades escriptures 6.23.2.5 
• Llibres apòcrifs 6.23.2.6 
• Credos teològics, confessions de fe, etc. 6.23.2.7 
• Obres litúrgiques 6.23.2.8 
 
 



Sagrades escriptures RDA 6.23.2.5 
• Títol preferit d’una sagrada escriptura: d’una font de referència que tracti 
del grup o dels grups religiosos als quals pertany l’escriptura. 
 
• S’enregistra el títol en la llengua preferida del catàleg CATALÀ 
 
Per exemple: 
 

Alcorà 
 

Bíblia 
 

Holy Piby 
 

Talmud 
 

… 
 



Parts de Sagrades escriptures 
RDA 6.23.2.9-6.23.2.19 
• El títol preferit d’una part s’enregistra depenent de la part més gran 
 
 RDA    AACR2 
 130 #0 Bíblia.$pA.T.$pEsdres  130 #0 Bíblia.$pA.T.$pEsdres 
 
Per establir el títol preferit,  utilitzem la Bíblia catalana interconfessional 
 
 
 
 
 



Parts de la Bíblia 
6.23.2.9.1 Testaments 
 
En RDA  Nou Testament i Antic Testament són subdivisions que corresponen al títol 
Bíblia 
130 #0 Bíblia.$pAntic Testament 
130 #0 Bíblia.$pNou Testament 
 
6.23.2.9.2 Llibres 
Enregistreu el títol com una subdivisió del títol preferit de la Bíblia: 
130 #0 $aBíblia.$pEsdres 
 
6.23.2.9.3 Grups de llibres Enregistreu el títol del grup com una subdivisió del títol 
preferit de la Bíblia:  
 
130 #0 $aBíblia.$p[Grup de llibres] 
 
RDA     AACR2 
130 #0 $aBíblia.$pPentateuc   130 #0 $aBíblia.$pA.T.$pPentateuc 
130 #0 $aBíblia.$pEvangelis   130 #0 $aBíblia.$pA.T.$pEvangelis 
 
 
 



Parts de la Bíblia 
Selecció sola d’un llibre individual RDA 6.23.2.9.5 
 
• En el cas d’una selecció sola d’un llibre individual de la Bíblia 
Useu la forma de citació breu de la Bíblia catalana interconfessional 
 El títol preferit de cada llibre individual: Bíblia.$p[Llibre individual] 
 

  130 #0 Bíblia.$pGènesi 
  130 #0 Bíblia.$pMarc 
 Una selecció sola identificada amb una designació numèrica 
  
  130 #0 Bíblia.$pSalms, VIII 
  130 #0 Bíblia.$pCorintis, 1r, XIII, 12  
 
• Una selecció sola identificada amb un títol RDA 6.23.2.9.5.1  
 Selecció sola identificada amb un títol i s’identifica normalment pel seu 
propi títol en les fonts de referència (no sota la Bíblia) 
 
130 #0 Parenostre    130 #0 Deu manaments 
I NO 130 #0 Bíblia.$pParenostre     I NO 130 #0 Bíblia.$pDeu manaments 
 



Apòcrifs i llibres deuterocanònics 
 6.23.2.9.4 Apòcrifs i llibres deuterocanònics 

 
Per als protestants són apòcrifs una sèrie de llibres que en el cànon catòlic conformen el grup 
de llibres anomenats deuterocanònics, aquests llibres no s’han de considerar apòcrifs. 
 
• Entreu-los sota Bíblia 

Bíblia.$p Llibres deuterocanònics  Diferència AACR2      $pA.T. 
Bíblia.$pEster grec    Bíblia.$pA.T.$pEster grec 
Bíblia.$pJudit 
Bíblia.$pTobit     Bíblia.$p A.T.$pJudit 
Bíblia.$pMacabeus, 1r 
Bíblia.$pMacabeus, 2n 
Bíblia.$pSaviesa 
Bíblia.$pSiràcida 
Bíblia.$pBaruc  
Bíblia.$pEpístola de Jeremies 
Bíblia.$pDaniel grec* 
 
* Conté: Pregaria d’Azaries, Càntic dels tres joves, Història de Susanna i Bel i el drac 
 
 

 



Apòcrifs i llibres deuterocanònics (2) 
Tanmateix hi ha llibres que són considerats apòcrifs tant per als protestants com per al 

cànon catòlic (però que havien estat inclosos a la Vulgata, etc.)  
Entreu-los directament sota Bíblia.  
Entreu un llibre individual com a subencapçalament addicional 
 

Bíblia.$pEsdres, 3r  
(Nota: anomenat pels protestants Esdres, 1r) 
 
Bíblia.$pEsdres, 4t  
(Nota : anomenat pels protestants Esdres, 2n) 
 
Bíblia.$pPregària de Manassés 
 
* En la tradició anglosaxona 
Diferència AACR2 
 
Bíblia.$pA.T. $pApòcrifs.$pEsdres, 3r  
Bíblia.$pA.T. $pApòcrifs.$pEsdres, 4t  
Bíblia.$pA.T. $pApòcrifs.$p Pregària de Manassés 
 



Llibres Apòcrifs 
  

• Useu el títol trobat normalment en fonts catalanes com a títol preferit d’un llibre apòcrif 
(això és, un llibre que no estigui inclòs ni en el cànon catòlic ni en els apòcrifs  protestants). 
RDA 6.23.2.6 
 
130 #0 Evangeli dels hebreus 
  
Registre d’autoritat:      
130 #0 Evangeli dels hebreus 
430 #0 Gospel according to the Hebrews 
430 #0 Evangelio de los hebreos 
430 #0 Bíblia.$pLlibres apòcrifs.$pEvangeli dels hebreus 
430 #0 Bíblia.$pLlibres apòcrifs.$pGospel according to the Hebrews 
430 #0 Bíblia.$pLlibres apòcrifs.$pEvangelio de los hebreos 
670 ## Enciclopèdia.cat, consulta feta el 2 de setembre, 2014$b(sota: Evangelis apòcrifs: 

Evangeli dels hebreus) 
 
No ha canviat respecte AACR2 
 
   
 
 



Talmud, Misnà i Tosefta 
Existeixen dues compilacions del Talmud: 

1- Talmud de Babilònia (s. V aC), entreu-la com Talmud 
2- Talmud de Palestina o de Jerusalem (ca. 300 dC), entreu-la com Talmud de 

Jerusalem 
 

6.23.2.10 Parts del Talmud 
• En el cas d’un ordre (seder) o d’un tractat (masekot) concret del Talmud enregistreu la 
forma de títol trobada a Sigles i abreviatures dels llibres de la Bíblia i d’escrits afins 
jueus i grecs. Enregistreu com una subdivisió del títol preferit del Talmud o del Talmud 
de Jerusalem 
 

   130 #0 Talmud.$pXabbat 
• 6.23.2.10.2 Tractats menors:  
Useu el subencapçalament Tractats menors per a edicions publicades separadament 
d’aquests tractats. Si el document consisteix en un sol tractat, afegiu el títol del tractat 
com un subencapçalament addicional 
 
  130 #0 Talmud.$pTractats menors 
  130 #0 Talmud.$pTractats menors.$pSemahot 
 
 



Talmud, Misnà i Tosefta (2) 
• 6.23.2.10.3 Seleccions del Talmud: Si el recurs que es descriu consisteix en seleccions, 
useu el títol preferit del Talmud, seguit del títol col·lectiu convencional Seleccions 
 
  130 #0 Talmud.$kSeleccions 
  130 #0 Talmud de Jerusalem.$kSeleccions 
 
• 6.23.2.11 Parts de la Mishnà i de la Tosefta:  
En el cas d’un ordre o d’un tractat concret de la Mishnà o la Tosefta, enregistreu la 
forma de títol trobada a Sigles i abreviatures dels llibres de la Bíblia i d’escrits afins 
jueus i grecs. Entreu un ordre o tractat concret com un subencapçalament de la Misnà o la 
Tosefta. 
 
    130 #0 Tosefta.$pXabbat  
    130 #0 Misnà.$pXabbat 
 
Feu referències  directament des dels títols d’ordres i tractats, feu altres referències que 
poden ser objecte de cerca.   
 
 
 



Midraix* 
  
 6.23.2.12 Midraix 
 Entreu un midraix anònim sota el seu títol 
 Existeixen tres grans compilacions (Midrash ha-Gadol, Midrash Rabba o Sifre) entreu un 

component publicat separadament sota el títol uniforme de la compilació, afegiu-hi el 
nom català del llibre de la Bíblia de què tracta 

 
Registre d’autoritat 
130 #0 Midraix Rabbà.$pGènesi 
430 #0 Gènesi rabbà 
430 #0 Bereshit rabba  
670 ## Tamid, 9 (2013):$bpàgina 112 (midraix Gènesi Rabbà) 
 
* A la traducció catalana de les AACR2 ”Midrash” i a la traducció RDA “Midrashim” ha de 
ser “Midraix”,  la forma de l’IEC 



Alcorà (1) 6.23.2.18 
•  En el cas d’un capítol (sura), d’una de les trenta parts (juz), o d’un grup amb nom de 
seleccions de l’Alcorà, enregistreu el títol del capítol, etc. 
• Enregistreu-lo com una subdivisió del títol preferit de l’Alcorà.  
 - El títol d’un capítol va precedit de Surat* 
 - El títol d’una part va precedit de Juz 
 

130 #0 Alcorà.$pSurat al-Bàqara 
430 #0 Alcorà.$pSura II 
670 ## Alcorà, 2002:$bpàgina 33 (al- Bàqara) 
 
130 #0 Alcorà.$pJuz ʿAmma 
 
 

*A la traducció catalana de les AACR2 “Sūrat” i a la traducció catalana de les RDA Sura; ha de ser “Surat” 
 



Alcorà (2) 6.23.2.18 
• Entreu un versicle d’una sura com a subencapçalament d’Alcorà, afegiu la xifra 

aràbiga del verset al títol del sura, precedida d’una coma. Feu referència des del 
títol del versicle i des del títol del versicle com a subencapçalament d’Alcorà 
 

Registre d’autoritat 
130 #0 Alcorà.$pSurat al-Bàqara, 255 
430 #0 Al-Arx 
430 #0 Alcorà.$pAl-Arx 
670 ## Alcorà*, 2002:$bpàgina. 1083 (al-Arx) 
 

*L'Alcorà. 2a ed. corr. Barcelona : Proa, 2002. Font que segueix el sistema de 
transcripció de l’IEC. 

 



NO es farà un registre CÀNTIC:  

• Escriptures budistes 
• Vedes 
• Aranyakas, Brahmanas, Upanishads 
• Jaina Agama 
• Avesta 
 

No es disposa de taula oficial de transcripció 
 



Altres elements bàsics per distingir 
6.24 Data 
És un element bàsic quan cal distingir una expressió d’una obra religiosa d’una altra. 
 
• S’enregistra l’any de publicació del recurs 
• Si hi ha més d’una any de publicació, el més antic 
 

Ex.:  
 
046 ## $k1970 
130 ## $aBíblia.$lCatalà.$sMontserrat.$f1970 
380 ## $aLlibres sagrats$2lemac 
381 ## $aMontserrat 
430 ## $aBíblia de Montserrat.$f1970 
670 ## $aLa Bíblia, 1970:$bportada (versió dels textos originals i notes pels monjos 
de Montserrat) 
899 ## AC 
 
 
 
 
 

Opcionals 



Altres elements bàsics per distingir (2) 
6.24 Altra característica distintiva de l’expressió d’una obra religiosa 
 
És un element bàsic quan cal distingir una expressió de la Bíblia o els Veda, o una 
expressió d’una obra litúrgica d’una altra expressió de la mateixa obra. 
És una característica diferent a: 
• La llengua 
• Tipus de contingut 
• La data de l’expressió 
 

- Per exemple la forma breu de la “versió” 
Vugata 
-Si la versió s’identifica pel nom del traductor 
Lamsa 
Gordon i altres (més d’un traductor) 
-En les versions: 
 
Reims-Douai-Challoner   Enregistreu Douai 
Confraternity-Douai-Challoner    Enregistreu Confraternity 
 

 



Obres jurídiques RDA 6.19 



Títol d’una Llei 
• Tots els registres CÀNTIC de lleis han 

d’incloure el camp local 980 ## Llei 
• ESPECIFICACIÓ A MAJÚSCULES I MINÚSCULES 
• RDA  NOMS DE DOCUMENTS 
• Anglès: Escriviu amb majúscula el nom formal 

o convencional. 
• Català i castellà: Escriviu amb majúscula 

només la primera paraula i els noms propis 
 



Concepte de “llei” 
• Catalogràficament es consideren "lleis" les normes dictades com a lleis 

per les persones jurídiques amb poder legislatiu dins d'una jurisdicció. 
Cal observar que el nivell de la jurisdicció (federal, estatal, autonòmic, 
provincial, municipal, etc.) no afecta al significat catalogràfic del terme 
"llei". Queden inclosos en el concepte catalogràfic de "llei", els decrets 
legislatius i els decrets llei. 

• Decret legislatiu. Norma amb força de llei dictada pel poder executiu en 
virtut de la potestat legislativa que li delega el poder legislatiu.  

 A Espanya els poden dictar tant el govern central com els governs de les 
comunitats autònomes.  Tanmateix, un decret legislatiu estatal sempre 
porta adjunt l'adjectiu ”Real”. 

• Decret llei. Norma amb força de llei dictada pel poder executiu en virtut de 
la seva pròpia potestat legislativa.  
o A Espanya els poden dictar tant el govern central com els governs de les 

comunitats autònomes si els seus Estatuts d'Autonomia ho tenen 
previst (p. ex. Catalunya).  Tanmateix, un decret llei estatal sempre 
porta adjunt l'adjectiu  ”Real”. 

 



Identificació: “espai i temps” 
Exemple: Tipus de normes jurídiques estatals actuals 

Poder legislatiu 
(Parlament)  

Poder executiu 
(Govern) 

Lleis  
en sentit estricte 

que són 

Reales decretos legislativos 
• Textos articulados (a  partir ley de 

bases) 
• Textos refundidos (recopilación e 

integración de normas dispersas 
sobre una materia) 

Reales decretos-leyes 

Òrgans administratius inferiors 
(Consell de ministres, ministeris, 

direccions generals, etc.) 

dicta 

Normes 
 amb rang de llei 

que són 

Constitución  
Leyes orgánicas 
Leyes ordinarias 

Reglaments 
(Normes que desenvolupen les 

lleis o regulen temes 
d’importància relativa) 

dicten 

que són 

Reales Decretos 
Órdenes de las comisiones 
delegadas del gobierno 
Órdenes ministeriales 

Resoluciones 
Circulares 
Instrucciones 
… 

dicta 

Catalogràficament es consideren "lleis" 
(Espanya.$t Títol preferit) 



Poder legislatiu 
(Parlament)  

Poder executiu 
(Govern) 

Lleis  
en sentit estricte 

que són  
Decrets legislatius 
Andalusia 
Aragó 
Castella i Lleó 
Catalunya 
Illes Balears 
Navarra 
País Valencià 
 

Òrgans administratius inferiors 
(Consell de govern, conselleries, 

departaments, direccions generals, etc.) 

dicta 

Normes 
 amb rang de llei 

que són 

Lleis   
ordinàries 

Reglaments 
(Normes que desenvolupen les 

lleis o regulen temes 
d’importància relativa) 

dicten 

que són 

Decrets 
Ordres  
Acords de govern 

Resolucions 
Edictes 
… 

dicta 

Decrets lleis 
Andalusia 
Aragó 
Castella i Lleó 
Catalunya 
Illes Balears 
País Valencià 

Catalogràficament es consideren "lleis" 
(Comunitat autònoma.$tTítol preferit) 

Estatuts 
(lleis 
orgàniques
de l’Estat) 

Identificació: “espai i temps” 
Exemple: Tipus de normes jurídiques autonòmiques actuals 



Registres CANTIC 

• De les lleis o disposicions amb força de llei: 
 - 6.29.1.2 Entrades sota la jurisdicció 

110/710/610 
 - 6.29.1.6 Títol si són lleis antigues, entrades 

sota el títol 130 
Ex:  
110 1# Catalunya.$t… 
130 #0 Codi d’Hammurabi 
 



Registres CANTIC (2) 
• Reglaments administratius que són lleis. El cas de Regne Unit i 

Canadà. Entreu-los sota la jurisdicció on regeixen i afegiu-hi un 
títol preferit.  

• Reglaments admistratius, promulgats per agències del govern 
que no són lleis. 6.29.1.7. Entreu-los sota el Departament o 
agència seguit del títol preferit. 

 Recordem: els  reglaments administratius de l'Estat espanyol i 
de les seves comunitats autònomes , que es publiquen com a 
decrets (exclosos els decrets legislatius i els decrets llei) no tenen 
rang de llei  

 Ex: 110 1# Catalunya.$c Departament de Cultura.$tDecret … 

 



Constitucions i altres lleis 
fonamentals d’una jurisdicció 

• Es regeixen per les normes generals de títols preferits: es 
dóna en la llengua original, normalment s’accepta la paraula 
“Constitució” (o el seu equivalent) com a títol uniforme 
complet.  

Registre d’autoritat CANTIC 
110 1# Espanya.$t Constitución (1931)* 
410 1# Espanya.$t Constitución de la República española 
670 ## Constitución de la República española, 1931 
Nota:  és necessari  afegir l’any com a qualificador, doncs 

existeixen altres constitucions sota el mateix títol. 
 



Una sola llei (1) 
 *També inclou una llei acompanyada de legislació complementària, normes de 

desenvolupament, etc. 
Creeu el títol preferit segons el model següent i en aquest ordre de preferència. 

(RDA 6.19.2.5.2): 
110 1# Jurisdicció 
240 20 Títol preferit 
Com es tria el títol preferit? 
a) El títol oficial curt o títol de citació. És el títol establert que es troba dins del 

text de la mateixa llei. Es dóna p. ex. en la legislació dels Estats Units d’Amèrica 
i Gran Bretanya. Aquest tipus de títol no es dóna en la legislació de l’Estat 
espanyol 

Registre d’autoritat 
110 1# Gran Bretanya.$t Defamation Act 2013 
670 ## Blackstone’s guide to the Defamation  
Act 2013, 2013:$b 
pàgina. 177 (short title ... Defamation Act 2013) 

 



Una sola llei (2) 
b) Títol curt no oficial o títol de citació emprat a la bibliografia jurídica. En el 

cas de les lleis espanyoles i catalanes, es correspon al títol oficial de la 
disposició (títol llarg). Per a la legislació dels Estats Units d’Amèrica podeu 
consultar  Cornell's Popular Names of Acts in the US Code: 
http://www4.law.cornell.edu/uscode/topn/  

Aquest tipus d’obres no existeixen en el cas de la legislació de l’Estat 
espanyol. 

c) Títol oficial de la disposició és el títol pel qual s’han d’establir els títols 
uniformes de les lleis de l’Estat espanyol. Es troba dins del text de la 
mateixa llei o a: 

 Catalunya:  
• DOGC a partir del 1977: http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc 
• DOGC de 1931-1939 i l’exili, fins el 1977: 
http://dogcrepublica.gencat.cat/DOGC/pages/cercaDisposicions.jsf 

 
 

http://www4.law.cornell.edu/uscode/topn/�
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc�
http://dogcrepublica.gencat.cat/DOGC/pages/cercaDisposicions.jsf�
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc�


 Estat espanyol: 
 BOE a partir de 1960: http://www.boe.es/ 
 Gazeta: colección histórica (1661-1959): http://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
 Altres butlletins autonòmics: 
http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php 
 
d) qualsevol altra designació oficial (p. ex., el número o la data). 
Exemples: 
     Registre d’autoritat: 
     110 1# Catalunya.$tLlei 1/2003, de 19 de   

    febrer, d’universitats de Catalunya 
     410 1# Catalunya.$tLlei d’universitats de   

    Catalunya 
     670  ## DOGC en línia, consulta feta el 3 de juny,    

    2014:$b20 de febrer de  2003, pàgina 3326 (Llei  
    1/2003 de 19 de febrer, d’universitats de   
    Catalunya) 

 
 

  Una sola llei (3) 

És obligatori fer sempre una referència sense la designació 
numèrica/cronològica de la llei;  qualifiqueu-la amb l’any si cal 

http://www.boe.es/�
http://www.boe.es/buscar/gazeta.php�
http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php�
http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php�


Una sola llei (4) 
  

Registre d’autoritat: 
110 1# Catalunya.$tLlei 26/1985, de 27 de desembre, 

de serveis socials 
410 1# Catalunya.$tLlei de serveis socials (1985) 
670  ## Llei de Serveis Socials, 1986:$b pàgina xx (Llei 

26/1985, de 27 de desembre, de serveis 
socials) 

 

Llei de Serveis Socials 
 

Llei aprovada pel Parlament de 
Catalunya el 10 de desembre de 

1985 
 
 
 

Barcelona  
Generalitat de Catalunya  

Departament de Sanitat i Seguretat Social, 
 Direcció General de Serveis Socials 

1986 

Registre d’autoritat: 
110 1# Catalunya.$tLlei 12/2007, d'11 d'octubre, de 

serveis socials 
410 1# Catalunya.$tLlei de serveis socials (2007) 
670 ## DOGC en línia, consulta feta el 5 juny, 2014: 

$b18 d’octubre de 2007, pàgina 37788 (Llei 
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials) 

 
* Cal qualificar la llei de serveis socials amb l’any per distingir de 

quina llei es tracta. 
El document no inclou el text de la llei  

El document inclou el text de la llei 



Textos refosos 
 Són publicats com a “Decrets legislatius”, norma amb rang de llei; d’acord amb RDA el 

títol preferit s’ha d’establir pel títol oficial de la disposició 
 
Registre d’autoritat: 
110 1# Espanya.$tReal Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, regularizando, aclarando 
y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia 
410 1# Espanya.$tTexto refundido de la Ley de propiedad intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia 
410 1# Espanya.$tLey de propiedad intelectual (1996) 
670 ##BOE en línia,  consulta feta el 5 de juny, 2014:$b22 abril 1996, pàgina 14369 
(Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia 
 
És obligatori fer sempre una referència  per les parts del títol que poden ser objecte 
de cerca; qualifiqueu-les amb l’any si cal 
 
No ha canviat AACR2 respecte RDA 

 
 



Esmenes (1) 
Generalment, una esmena a una llei també és una llei i es tracta com a  tal. D’acord 
amb RDA el títol preferit d’una llei de l’Estat espanyol s’ha d’establir pel títol oficial de 
la disposició 
 

Registre d’autoritat: 
110 1#Espanya.$tLey 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril 

410 1#Espanya.$tLey por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril 

 

És obligatori fer sempre una referència sense la designació numèrica/cronològica 
de la llei; qualifiqueu-la amb l’any si cal 
 

Nota: en el registre bibliogràfic d’una esmena a una llei és aconsellable fer punt d’accés per la 
llei 

 



Compilacions de lleis 6.19.2.5 
Desapareix el criteri temàtic. Per complilacions de lleis enregistreu per ordre de 
preferència: 
 
a) El títol oficial curt o títol de citació 
b) Un títol curt no oficial o un títol de citació utilitzat en la llegua jurídica 
c) El títol oficial de la compilació 
d) Qualsevol altra designació per la qual es coneix la compliació 
 
110 1# Espanya,$ejurisdicció promulgadora 
240 10 Código de comercio (1829) 
245 10 Código de comercio, decretado, sancionado y promulgado ... 
 
Registre d’autoritat CANTIC: 
110 1# Espanya.$tCódigo de comercio (1829) 
670 ## Código de comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de mayo de 

1829:$bpàgina 7 (Código de comercio) 
 

Nota:  és necessari  afegir l’any com a qualificador, ja que existeix un altre Código de 
comercio de 1885. 
 
 
 



Compilacions de lleis (2) 
• Desapareix: 
 

AACR2   Lleis, etc. 
 
RDA     Lleis, etc.       abril 2016 
 
Registre bibliogràfic: 
 
110 1# Espanya (si les lleis són de la mateixa jurisdicció) 
245 10 Règim jurídic, procediment administratiu comú i administració electrònica 
 :$bLlei 30/1992 i Llei 11/2007 
710 12 Espanya.$t tLey 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen  jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.$lCatalà 
710 12 Espanya.$tLey 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrònico de los cuidadanos 
a los servicios públicos.$lCatalà  
 
* RDA  recomana fer una entrada per la primera llei o llei predominant, la resta a criteri 
del catalogador. 
 
  



Lleis antigues 6.19.2.6 
Es fa la mateixa distinció que en lleis modernes 
a) Una compilació de lleis antigues identificades per un nom 
b) Una llei sola antiga, medieval o consetudinària 

 
Useu el títol, o la forma del títol, en la llengua original pel qual una obra creada abans de 
1501 és identificada en fonts de referència modernes.  Si aquestes fonts de referència 
modernes no permeten establir un criteri amb certesa, useu (per aquest ordre de 
preferència) el títol trobat més sovint en: 

a) edicions modernes 
b) edicions antigues 
c) còpies manuscrites 

Registre d’autoritat 
130 #0 $aOrdinacions d'En Sanctacília 
430 #0 $aConsuetuds de la ciutat de Barcelona sobre les servituds de les cases e honors 
400 0# $aSanctacília.$tOrdinacions d'En Sanctacília 
670 ## $aEnciclopèdia. Cat, consulta feta el 2 de setembre, 2014$b(Ordinacions d'En 

Sanctacília; nom amb el qual és conegut el text titulat oficialment Consuetuds de la 
ciutat de Barcelona sobre les servituds de les cases e honors; recopilació privada feta 
per un tal Sanctacília a mitjan s. XIV) 

 
 



Lleis antigues 6.19.2.6 (2) 
Obres gregues clàssiques i bizantines  trieu un títol català ben establert. Si 
no hi ha un títol català, useu el títol llatí 
Registre d’autoritat 
130 #0 Codi Teodosià 
430 #0 Codex Theodosianus 
670 ## Enciclopèdia.cat, consulta feta el 2 de setembre, 2014$b(Codi Teodosià; 
col·lecció de lleis romanocristianes promulgades des de Constantí elaborada per 
inspiració de Teodosi II; promulgat a Orient el 15 de febrer del 438) 
 

Una obra anònima creada abans de 1501 no està ni en l’escriptura grega ni 
en la llatina, useu-ne un títol establert en català 
Registre d’autoritat 
130 #0 Codi d’Hammurabi 
430 #0 Code of Hammurabi  
430 #0 Código de Hammurabi  
670 ## Enciclopèdia.cat, consulta feta el 2 de setembre,  2014$b(sota Hammurabi: 
Codi d’Hammurabi) 

 



Tractats (1) 6.19.2.7 
• Un tractat entre dues o més organitzacions diferents 
 

S’enregistra com a títol preferit: 
a) El títol oficial del tractat 
b)  Un títol curt o títol de citació usat en la liteartura jurídica 
c) Qualsevol altra designació oficial per la qual es coneix el tractat 
+ 620.3 Data d’un tractat (Element bàsic) 

 
CANVI RDA respecte AACR2   Desapareix Tractats, etc. 
Compilacions de tractats: 
 
• Si s’identifiquen amb un nom col·lectiu     Aquest nom 

       és el  
       títol preferit 

• Si no s’identifiquen amb un nom col·lectiu    Apliquem 
       6.2.2 com 
      qualsevol títol preferit 

 



Tractats (2) 
Compilació=títol + data o dates inclusives 
 
130 #0 $aTractat d’Utrecht$d(1713–1715) 
430 #0 $aTratado de Utrecht$d(1713–1715) 
430 #0 $aTreaty of Utrecht$d(1713–1715) 

Un tractat=títol + data [any],[mes],[dia] 
 
130 0# $aNorth American Free Trade 
Agreement$d(1992 octubre 7) 

 
En el cas de compilacions de tractats que no s’identifiquen amb un títol col·lectiu (a 
diferència de Tractat d’Utrecht)   es crea el títol preferit 
      seguint 6.2.2 (el títol pel 
      qual s’identifica) 
 
EX.: 130 0# $aAcordos e convenções internacionais em material de imposto de renda 
Canada’s tax treaties 
 
19.3.2.13 Participants d’un tractat: 
Fer un punt d’accés pels governs o entitats corporatives que participen en el tractat 
com a signataris, ratificadors, etc.  



Pel·lícules cinematogràfiques i 
Programes de ràdio i televisió 

 
 
 
ESPECIFICACIÓ A LA CODIFICACIÓ MARC 
Tots els registres CANTIC han d’incloure el camp local:  
980 ## Pel·lícula cinematogràfica 
980 ## Programa de ràdio 
980 ## Programa de televisió 
 
L’addició per pel·lícules cinematogràfiques i programes de ràdio i televisió és un 
element bàsic pel CCUC. Concreció 6.3 
 
 
 



CANTIC Library of Congress Authorities 
• Caldrà adequar el registre d’autoritat quan porti addicions que segons RDA han de ser en 
català. 
Ex:  
130 #0 Spitting image (Programa de televisió) 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 2 de maig, 2014$b(punt d’accés: 
Spitting image (Television program)) 
 
• Anoteu altres informacions que constin en el registre que puguin ajudar a la seva 
identificació, p. ex. l’any i el director d’una pel·lícula 

Registre d’autoritat 
130#0   Beginning or the end (Pel·lícula cinematogràfica) 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 2 de maig, 2014$b(punt 

d’accés: Beginning or the end (Motion picture); altra informació: 1947; 
director:  Norman Taurog) 

 
• Si no es troba a la Library of Congress Authorities és obligatori cercar a Internet movie 
database per obtenir el títol original, any/s de producció/ emissió, director o productora 
 
 

 



Qualificadors 
Programes de ràdio i televisió: sempre se li assigna 

 “(Programa de ràdio)" o “(Programa de televisió)” 
Pel·lícules cinematogràfiques: sempre se li assigna  Concreció 6.2 

“(Pel·lícula cinematogràfica)” 
 
Si aquest qualificador no és suficient per desfer un conflicte, useu els següents qualificadors 
addicionals en aquest ordre: 
Pel·lícules cinematogràfiques 
- Data 
- director (empreu la forma més curta i intel·ligible del nom) 
- productora  (exacte al seu registre d'autoritat) 
 
Programes de ràdio i televisió 
- data 
- productora  (exacte al seu registre d'autoritat) 
- país de producció 
 



Exemple 1 
Comentari: El títol preferit d’aquesta pel·lícula 
del 2003 no està establert al Library of 
Congress Authorities tanmateix sabem que 
existeix una pel·lícula amb el mateix títol de 
1952 
 

En  construir el títol preferit de la pel·lícula que 
estem catalogant serà necessari afegir els 
qualificadors “(Pel·lícula cinematogràfica : 
2003)” per identificar l’obra, independentment 
de si existeix conflicte o no en el CCUC. 
Justifiqueu-ho al camp 670 
 

Registre d’autoritat: 
130 #0   Fanfan la tulipe (Pel·lícula cinematogràfica : 2003) 
670 ##   Fanfan la tulipe , 2004 
670 ##   IMDb, consulta feta el 14 de maig, 2014$b(Fanfan la tulipe; 2003; 

director: Gérard Krawczyk; existeix una altra pel·lícula amb el mateix 
títol)  

 



Exemple 2 
Comentari:  el títol preferit d’aquesta pel·lícula del 
1998 no està establert a la Library of Congress 
Authorities, tanmateix sabem que existeix una 
pel·lícula amb el mateix títol i del mateix any però 
dirigida per un altre director. 
 
En  construir el títol preferit de la pel·lícula que estem 
catalogant serà necessari afegir els qualificadors 
“(Pel·lícula cinematogràfica : 1998 : Richert)” per 
identificar l’obra, independentment  de si existeix 
conflicte o no en el CCUC. Justifiqueu-ho al camp 670 
 

Registre d’autoritat 
130 #0 Man in the iron mask (Pel·lícula cinematogràfica : 1998 : Richert) 
670 ## The Man in the iron mask, 1999 
670 ## IMDb, consulta feta el 14 maig, 2014$b(Man in the iron mask; 1998; director: 

William Richert; existeix una altra pel·lícula amb el mateix títol i any) 
 



Quan NO es farà un registre 
CÀNTIC? 

En pel·lícules cinematogràfiques i programes de ràdio i televisió no es faran registres 
d’autoritat per a les versions en diferents llengües (les expressions), ni per als capítols,  ni 
per les temporades d’un programa de televisió o de ràdio, ni tampoc per a les seleccions. 
 

Es farà el registre CANTIC a nivell d’obra. Els diferents títols de les versions/traduccions es 
tracten com a referències de vegeu del registre d’obra: 
Registre d’autoritat: 
130 #0   Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pel·lícula cinematogràfica) 
430 #0   Women on the verge of a nervous breakdown (Pel·lícula cinematogràfica) 
430 #0   Femmes au bord de la crise de nerfs (Pel·lícula cinematogràfica) 

Registre bibliogràfic  
 130 0#   Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pel·lícula cinematogràfica).$lAnglès  
245  10 Women on the verge of a nervous breakdown ... 
 

Nota: el registre bibliogràfic sí porta l’addició de llengua  
 
REDORDAR  RDA: Desapareix la possibilitat de Poliglota. RDA si tens l’obra original indica que cal fer 

una entrada per l’original i la primera expressió (o una) la resta a criteri del catalogador. 



Moltes gràcies per la vostra atenció 
 
 
Per qualsevol consulta snb@bnc.cat 



Obres i expressions 

CÀNTIC 3: Títols (Música) 
21 de novembre de 2016 
Biblioteca de Catalunya 

snb@bnc.cat 
 



Obres musicals RDA 6.14 



Obres musicals 
6.14.2 Titol preferit d’una obra musical  No hi ha canvis respecte AACR2 
 
Com el triem? 
 
• Triem el títol original del compositor en la llengua original 
 

Registre bibliogràfic: 
100 1   Wagner, Richard ,|d1813-1883 
240 10 Meistersinger von Nürnberg ... 
245 14 Los Maestros cantores de Núrenberg 
Registre d’autoritat: 
100 1 |a Wagner, Richard,$d1813-1883.$tMeistersinger von Nürnberg 
400 1 |a Wagner, Richard,$d1813-1883.$tMaestri cantori di Norimberga 
400 1 |a Wagner, Richard,$d1813-1883.$tMaestros cantores de Núrenberg 
400 1 |a Wagner, Richard,$d1813-1883.$tMaestri cantori di Norimberga 
400 1 |a Wagner, Richard,$d1813-1883.$tMestres cantaires de Nuremberg 
 



Títol preferit obres musicals (2) 
Excepcions: 
• Quan hi ha un títol més conegut en la mateixa llengua 
 Registre bibliogràfic: 

100 1  Mozart, Wolfgang Amadeus,|d1756-1791 
240 10  Don Giovanni ... 
245 1 3  Il Dissoluto punito, ossia, Il don Giovanni 
 
Registre d’autoritat: 
100 1  Mozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.$tDon Giovanni 
400 1 Mozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.$tDissoluto punito 
400 1 Mozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.$tDon Juan Tenorio 
 

• Títols molts llargs 
Si el títol és molt llarg, useu (per aquest ordre de preferència): 
 
a) Un títol breu pel qual l’obra sigui identificada en les obres de referència. 
 100 1 #Schütz, Heinrich,$d 1585-1672 
 240 10 Historia der Auferstehung Jesu Christi ... 
 245 10 Historia der frol̈ichen und siegreichen Aufferstehung unsers einigen Erlösers und 

Seligmachers Jesu Christi 
 



Títol preferit obres musicals (3) 
b) Un títol breu elaborat pel catalogador. 
 
 100 1#Schütz, Heinrich,$d 1585-1672 
 240 10 Passió segons sant Joan ... 
 245 10 Historia des Leidens und Sterbens unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi, nach 

dem Evangelisten St. Johannem 
 

• Seqüència numerada 
• Si el títol consisteix en un gènere de composició musical 
I 
• Totes les obres d’un compositor d’aquest gènere de composició musical es citen 
com una seqüència numerada d’aquest gènere 

 Simfonies  Aquests registres CANTIC són AC 
Concerts   RECORDAR! 
… 



Títol preferit obres musicals (4) 
Com enregistrem el títol preferit? 

Omissions: 
 
a) Una menció de repartiment de l’execució (fins i tot si aquesta menció és part d’una paraula 

composta, sempre que la paraula o les paraules resultants designin un gènere de composició 
musical) 

b) La tonalitat 
c) Els números de sèrie, d’opus i d’índex temàtic 
d) El número o els números (si no és que siguin part integrant del títol) 
e) La data de composició 
f) Els adjectius i epítets que no formen part del títol original de l’obra 
g) Els articles inicials 
 

Four orchestral pieces   Célebre serenata española 
   
Drei Gesänge    Carnaval, op. 54 
    
Les deux journés   String quartet 



Títol preferit obres musicals (5) 
• Si el títol consisteix en un gènere de composició musical 
(http://www.library.yale.edu/cataloging/music/types.htm Types of compositions for 
use in uniform titles. Universitat de Yale) 
 

• En català si existeix una forma (Quartet, Peces, Simfonies, Concerti grossi …) 
 
• Excepció: les obres concebudes per ser executades (Études, Sinfonia 
concertante …) 
 
• Plural (excepte si el compositor només va escriure una obra d’aquest gènere) 

100 1#  Brahms, Johannes,$d1833-1897 
240 10 Balades ... 
245 10 Vier Balladen  
 
100 1 #Geminiani, Francesco 
240 10 Sonates ... 
245 10 Sonate a violino, violone, e cembalo 

http://www.library.yale.edu/cataloging/music/types.htm�


Títol preferit obres musicals (6) 
• Duos RDA 6.14.2.6 
 Enregistrar “Duos” per les obres titulades duos, duets, etc. 
 
Exemple CANTIC gènere de composició musical    Al final de la presentació 
 

Parts d’obres musicals 6.14.2.7 
     
 
 
 
 
 
 
 
  

-Part identificada només per un número 
100 1# Brahms, Johannes,$d1833-1897.$t Ungarische Tänze,$nNr. 5 
 

-Part identificada per un títol o una designació verbal 
100 1 Verdi, Giuseppe,$d1813-1901.$t Aïda.$pRitorna vincitor 
400 1 Verdi, Giuseppe,$d1813-1901.$t Ritorna vincitor 
-Part identificada per un número i un títol 
Si cada part té un número i a més un títol. Enregistreu el títol de la part 
-Cada part identificada per un número i algunes per un títol 
 
-Part d’una part més gran 



Parts d’obres musicals (1) 
 Una sola part No ha canviat respecte AACR2 

 
• Part identificada només per un número 
100 1# Brahms, Johannes,$d1833-1897.$t Ungarische Tänze,$nNr. 5 
 

• Part identificada per un títol o una designació verbal 
100 1 Verdi, Giuseppe,$d1813-1901.$t Aïda.$pRitorna vincitor 
400 1 Verdi, Giuseppe,$d1813-1901.$t Ritorna vincitor 
 
• Part identificada per un número i un títol 
Si cada part té un número i a més un títol. Enregistreu el títol de la part: 
 
 
 

Si cada part té un número i el mateix títol per cada part. Enregistreu el 
 número de la part: 
 
 

100 1 Mozart, Wolfgang Amadeus,|d1756-1791 
240 10 Così fan tutte.|pCome scoglio  
* Cada ària d’aquesta òpera té un número, Come scoglio té el número 14 a més d’un títol. 

100 1 Vivaldi, Antonio,|d1678-1741 
240 10 Estro armonico,|nN. 8 
* Cada part té el títol Concerto així com un número 



Parts d’obres musicals (2) 
 • Cada part s’identifica per un número i alguna part també per un títol 

Enregistreu el número seguit d’una coma i el títol si n’hi ha. 
 

100 1# Schumann, Robert,$d1810-1856 100 1# Schumann, Robert,$d1810-1856 
240 10 Album fu ̈r die Jugend.$nNr. 26  240 10 Album fu ̈r die Jugend.$n Nr. 28,$pErinnerung 

• Una part d’una part més gran 
Si té un títol distintiu. Enregistreu el títol distintiu de la part, seguit del títol de la part més 
petita. Es pot ometre si la part més gran no és distintiva i no cal per identificar la part més 
petita. 
 
 

100 1 Verdi, Giuseppe,$d1813-1901 100 1 Handel, George Frideric,|d1685-1759 
240 1 0 Traviata.$nAtto 1o.$pPreludio 240 10 Messiah.$pPifa 
I no Traviata.$pPreludio  I no 240 10 Messiah.$n Part 1.$pPifa 
* Hi ha “preludio” a altres actes  * Pifa només forma part de la Part 1 



Parts d’obres musicals (3) 
 Dues o més parts 

6.14.2.7.2 
• S’enregistra el títol preferit de les parts 
Alternativa: S’aplica. S’enregistra a més a més del títol col·lectiu convencional 
“Seleccions" el títol d’una o més parts si són essencialment importants. 
 
 
 
 
 

Exemples: 
100 1 Brahms, Johannes,$d1833-1897    100 1 Brahms, Johannes,|d1833-1897  
240 10  Ungarische Tänze.$sSeleccions    240 10 Ungarische Tänze.|pNr. 5-6 
700 12 Brahms, Johannes,$d1833-1897.$t Ungarische Tänze.$nNr. 5  Diferènccia AACR2-RDA 
700 12 Brahms, Johannes,$d1833-1897.$t Ungarische Tänze.$nNr. 6  
 
* ULL!!! Generaria tres registres d’autoritat CANTIC 
  

Si el compositor aplega un grup de seleccions sota el títol de “Suite”, enregistreu aquest 
terme com a designació de la part. 



Exemples CANTIC 
040     ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$flemac 
100 1# Brahms, Johannes,$d1833-1897.$tUngarische Tänze.$sSeleccions  
400 1# Si n’hi ha 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 6 d’octubre, 2016$b(punt d’accés: 
Brahms, Johannes, 1833-1897. Ungarische Tänze.Selections) 
 
040     ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$flemac 
100 1# Brahms, Johannes,$d1833-1897.$tUngarische Tänze.$nNr. 5  
400 1# Brahms, Johannes,$d1833-1897.$tHungarian dance,$nno. 5 
400 1# Brahms, Johannes,$d1833-1897.$tDanza húngara,$nno. 5 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 6 d’octubre, 2016$b(punt 
d’accés: Brahms, Johannes, 1833-1897. Ungarische Tänze. Nr. 5) 

040     ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$flemac 
100 1# Brahms, Johannes,$d1833-1897.$tUngarische Tänze.$nNr. 7 
383 ## $a núm. 7  
384 0# $a La major  OPCIONAL! 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 6 d’octubre, 2016$b(punt 
d’accés.: Brahms, Johannes, 1833-1897. Ungarische Tänze. Nr. 7) 
 



Compilacions d’obres musicals 6.14.2.8  
• Si una compilació d’obres musicals es coneix per un títol i s’usa en els 
registres que la materialitzen o a les fons de referència, aquest és el títol 
preferit. 
 
• Obres completes 
S’enregistra sota el títol Obres 
Quan inclou o pretén incloure totes les obres d’un compositor (en el moment 
de la publicació) 
• Obres completes per un repartiment de tipus general 
Música coral 
Música de cambra 
Música instrumental 
Música vocal 
 
• Obres completes per un repartiment específic 
 
Música per a orquestra 
Música per a piano 
etc.  
 
 



Compilacions d’obres musicals (2) 
• Obres completes d’un mateix tipus per un o divesos repartiments 
 
Cançons 
Concerts 
Musicals  
Òperes 
Poloneses 
Quartets 
Sonates 
Si cap de la llista és apropiat, enregistreu-ne l’apropiat 
 
• Compilacions incompletes 6.14.2.8.6 
 

Alternativa: S’aplica. S’enregistra, a més a més del títol col·lectiu 
convencional seguit de "Seleccions", el títol de la primera obra o expressió, 
o la predominant. Igual que 25.1 i  26.1  
“En el cas de compilacions es dóna el contingut en un camp 505, excepte si està 
indicat en una altra part de la descripció. Es proporciona un punt d’accés autoritzat 
analític per a la primera obra o la predominant”  
 
 



Repartiment de l’execució 
 
RDA 6.15 
Element bàsic: 
 
•  En el cas de títols distintius, per diferenciar 
obres amb el mateix títol 
 
•En el cas de títols formats per un gènere de 
composició musical (Sonates, Concerts, …) per 
identificar l’obra. 
 
 

 
 



Repartiment de l’execució (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desapareix la regla de 3 intruments AACR2 
Com enregistrem el repartiment de l’execució? 
 
• Si hi ha només una particel·la per un instrument: 
 

trompa   violí 
veus   viola 
piano   fagot 
clarinet   etc. 
 
 
 

Ex.:  
100 1# Debussy, Claude,$d1862-1918.$tImages,$morquestra   
 
100 1#Debussy, Claude,$d1862-1918 .$tImages,$mpiano 

Ex.:  
100 1# Beethoven, Ludwig van,$d1770-1827. $tConcerts, $mpiano, violí, violoncel, orquestra… 

Canvi AACR2: desapareixen 
les combinacions habituals 
d’instruments 25.30B3 
“$tConcerts$mtrio, piano, 
corda, orquestra”   



Repartiment de l’execució (2) 
• Si hi ha més d’una part per instrument: 
 
flautes (2) 
clarinets (2) 
 
Excepció: Quan s’utilitza el terme percussió, s’enregistren el número 
d’intèrprets si n’hi ha més d’un: 
 
percussió (3 intèrprets) 
 
Useu baix continu per una part de baix continu xifrat o sense xifrar, tant si és 
anomenat  baix continu, com baix xifrat o continu. (AACR2) 
6.15.1.5 
Instruments    en català 
clavecí (per concreció no clavicèmbal) 
contrabaix   trompa 
contrafagot   viola de gamba (ni viola baixa ni gamba) 
corn anglès   violoncel 
piano     
timbales 
 



Repartiment de l’execució (3) 
Nombre de mans 6.15.1.5.1 
Especificar el nombre de mans per un instrument si són diferents a dues 
piano, 1 mà piano, 4 mans 
 
Tessitura 6.15.1.5.2 
Si és important per la identificació i l’accés, enregistreu la tonalitat en la que està modulat un 
instrument. 
clarinet en la 
trompa tenor 
*Omissió opcional. No s’aplica 
 

Instruments dobladors 6.15.1.5.4 
Enregistrar-los 
*Omissió opcional. No s’aplica 
 
Conjunts d’acompanyament 6.15.1.6 
Un conjunt d’acompanyament amb un executant per particel·la s’utilitza conjunt seguit de la 
família d’instruments o l’instrument 
conjunt de guitarres conjunt instrumental (amb instruments de dues o més  
conjunt de percussió  famílies)*o alternativa 
 



Repartiment de l’execució (4) 
*Alternativa a 6.15.1.6 S’aplica a criteri del catalogador. Enlloc de conjunt, es pot 
enregistrar el terme específic de cada instrument. 
violins (2) 
viola  enlloc de  conjunt de corda 
Violoncel 
Falta decidir! 
Música instrumental per a orquestra, orquestra de cordes o banda  
No canvia respecte AACR2 
Useu un dels termes següents: 
 orquestra (per orquestra completa o reduïda) 
 orquestra de corda 
 banda  
Descarteu el baix continu quan és part d’una orquestra o orquestra de corda 
 
 
 
 

Exemples: 
100 1   Hindemith, Paul,$d1895-1963 
240 10 Simfonies,$mbanda ... 
245 10 Symphony in B flat for concert band 
 
100 1   Bartók, Béla,$d1881-1945    
240 10 Concerts,$morquestra 
245 10 Concerto pour orchestre 



Repartiment de l’execució (5) 
Un o més instruments solistes i conjunt d’acompanyament 6.15.1.8 
 

• el terme o els termes que designen l’instrument o els instruments solistes 
 I  

• el terme o els termes que designen el conjunt d’acompanyament 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Exemple:     
100 1  Bartók, Béla,|d1881-1945  
240 10 Concerts,$mpiano, orquestra  
245 14 The works for piano and orchestra  
CANTIC: 
1001# Bartók, Béla,$d1881-1945.$t Concerts,$mpiano, orquestra 

Exemple: 
100 1   Mozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791 
240 10 Divertimenti,$mclarinets (2), orquestra de corda   
 
CANTIC 
100 1# Mozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.$tDivertimenti,$mclarinets (2), orquestra de corda 
 
 



Repartiment de l’execució (6) 
Veus solistes 6.15.1.9 
Useu els termes següents: 
soprano   tenor  
mezzosoprano  baríton 
contralt   baix 
 
Quan sigui apropiat useu altres termes. Per exemple: baix-baríton, contratenor ... 
Si no es pot determinar cap tipus o registres de veu específics per a dues o més veus 
solistes de registres diferents, enregistreu un terme apropiat de la llista següent: 
 
veus solistes mixtes 
veus solistes masculines 
veus solistes femenines 
Quan sigui apropiat useu altres termes. Per exemple: veus solistes blanques 
Per composicions de veus solistes amb cor, enregistreu les veus solistes, el cor i 
l’acompanyament si n’hi ha. 
 
 
 
Ex. Soprano, tenor, veus mixtes, orquestra veus solistes + cor + acompanyament 
 
 



Repartiment de l’execució (7) 
Cors 6.15.1.10 
En el cas d’un conjunt coral. Enregistreu el terme apropiat: 
 
Veus mixtes 
Veus masculines 
Veus femenines 
 
O altres termes: veus blanques 
 
6.15.1.11 Repartiments indeterminats, no especificats, amb un terme col·lectiu (instrument de 
corda pinçada), tipus general d’instrument o de veu (instrument greu) i finalment : 
el repartiment no especificat 6.15.1.11.4 
 
Si el compositor no especifica cap repartiment de l’execució   sense especificar 
$minstrument sense especificar* (per concreció o canvi de traducció) (no especificat no) 
 
Excepció: Si dues o més obres del mateix compositor serien entrades amb el mateix títol. 
Llavors, enregistreu el nombre de parts o veus amb el terme:    
   veus (3) o (2) … 
 
 
  

No hi ha canvis respecte AACR2 
25.30B9 



Designació numèrica  
6.16 Element bàsic quan cal distingir una obra musical d’una altra amb el mateix 
títol. També per identificar una obra amb un títol no distintiu 



Designació numèrica (2) 
Com pot ser la designació numèrica? 
 
• Un número d’ordre 
• Un número d’opus 
• Un número d’un índex temàtic assignat per compositor, editor o un musicòleg 
 

S’enregistren TOTES les designacions numèriques. Apèndix B (B.5.4) per les 
abreviatures. No hi ha canvis respecte AACR2 
 
6.16.1.3.1 Número d’ordre 
Si les obres que tenen el mateix títol i el mateix repartiment es numeren 
consecutivament en les fonts de referència musicals  s’enregistra 
 
 
 Exemple: 
100 1# Nielsen, Carl,$d1865-1931.$tSimfonies,$nnúm. 4, ... 
 



Designació numèrica (3) 
Concrecions respecte a la numeració: Igual que en les AACR2 
 
NÚMERO D’ORDRE 
Quan el número d'ordre que identifica una obra dins d'una seqüència és acompanyat 
d'un terme (per exemple, "número", "llibre", etc.), s'aplica el procediment: 

 
a) Si el terme que acompanya el número d'ordre és la paraula "número", la seva 
abreviatura o els seus equivalents en una altra llengua, se li afegeix el número d'ordre 
precedit de l'abreviatura catalana "núm.“. 
 b) Si el terme no és català, el seu significat no és el de "número", i, a causa de 
l'aplicació de 6.14.2.5.1, l'element inicial de títol és en català, en afegir el número 
d'ordre se substitueix el terme pel seu equivalent en català. (Nota: El terme no 
s'abreuja llevat que aparegui ja abreujat en el títol triat.) 
c) En la resta de casos, el terme es dóna tal com apareix en el recurs. 
Quan no hi ha cap terme que acompanyi el número d'ordre, a l'element inicial de títol 
se li afegeix el número d'ordre (sempre com a cardinal) precedit de l'abreviatura 
catalana "núm." 
 



Designació numèrica (4) 
Si: 
La designació númerica té diferents formes en les diferents obres d’una sèrie (llibre, libro, 
etc.) 
Seleccioneu una de les formes de la designació númèrica i useu-la per totes les obres de la 
sèrie. 
 
6.16.1.3.2 Número d’opus 
 
Enregistreu el número d’opus i el número dins de l’opus si n’hi ha 
 
 

100 1# Mendelssohn-Bartholdy, Felix,$d1809-1847.$tConcerts,$mviolí, 
 orquestra,$nop. 64,$rmi menor 
100 1# Beethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tBagatel·les,$mpiano,$nop. 
 119.$nNúm. 11 
 



Designació numèrica (5) 
6.16.1.3.3 Número d’índex temàtic 
Enregistreu  el número assignat a una obra en un índex temàtic. És habitual en 
alguns compositors (Mozart, J.S. Bach, Haydn, etc.) 
 
El número va precedit de la lletra o les lletres inicials del nom del bibliògraf o d’una 
abreviació acceptada (p. ex.: BWV 232) 
 
 
Ex.: 
100 1# Bach, Johann Sebastian,$d 1685-1750.$t Cànons,$nBWV 108 
100 1# Bach, Johann Sebastian,$d1685-1750.$tToccata und Fuge,$morgue,$nBWV 538,$rre 
 menor 



Tonalitat 
6.17 Tonalitat 
És un element bàsic: 
• Quan cal distingir una obra d’una altra amb el mateix títol 
• Per identificar una obra musical amb un títol NO distintiu 
 

RECORDAR: Equivalències quan es copien autoritats de la Library of Congress 
 A B C D E F G 
 la si do re mi fa sol 

La tonalitat s’indica pel seu nom i el mode quan és major o menor. 
 
Els signes "b" i "#" s’expressen amb les paraules “bemoll” i “diesi”. 



Altra característica distintiva de 
l’expressió d’una obra musical 

 
6.18 Element bàsic 
Quan cal distingir una expressió d’una obra d’una altra expressió de la mateixa obra: 
 

 
• Arranjaments 
 
• Transcripcions 
 
• Esbossos 
 
• Reduccions per a cant i piano 
 
• Partitures de cor 



Arranjaments (1) 
No hi ha canvis respecte AACR2.  arr.  arranjament* 
      (arranjat no) 
Apliqueu a una o més obres del mateix compositor que pertanyen a una o les dues 
categories: 
 
a) Arranjaments, transcripcions, versions … en les quals la música per a un repartiment de 

l’execució s’ha reescrit per un altre repartiment 
b) Versions simplificades d’obres musicals preexistents. 
 
Si l’expressió és un arranjament d’una obra o part d’una obra musical “seriosa”, “clàssica” o 

“artística”    arranjament 
Quan es tracta d’un arranjament de música “popular” (rock, jazz …) enregistreu  
 
   arranjament NOMÉS SI: 
 
a) Una obra instrumental arranjada per a una interpretació vocal o coral 
O bé 
b)   Una obra vocal arranjada per a la interpretació instrumental 

 
* Per concreció o canvi de la traducció 



Arranjaments (2) 
6.18.1.4 ARRANJAMENTS, TRANSCRIPCIONS, ETC. (Iguals que AACR2) 
No es consideren arranjaments els següents tipus de modificacions d'una obra musical: 
 
a) Revisions fetes pel compositor original. Les revisions d'obres musicals fetes pel compositor original 
quan es compleixen les tres condicions següents: 
- la revisió manté el títol i el número d'opus de la versió original, 
- la revisió consisteix en una modificació parcial i limitada de la instrumentació i no introdueix material 
nou, i 
- la instrumentació de la versió original i la de la revisió, tot i ser diferents, pertanyen al mateix 
repartiment genèric (per exemple, orquestra, conjunt instrumental, banda). 
En aquest cas, s'utilitza el mateix punt d'accés per a les versions original i revisada.  
 
b) Acompanyaments addicionals, etc. Les revisions d'obres musicals consistents en l'addició 
d'acompanyaments nous o de parts noves sense alteració de la música original. 
c) Instrumentació alternativa. Les edicions per a les execucions amb instruments actuals de les obres 
compostes abans del 1800 per a instruments d'època. 
En el cas d'obres per a instruments melòdics, les edicions per a les execucions amb instruments 
alternatius especificats pel propi compositor o per les primeres edicions de l'obra sempre que es 
mantingui la tonalitat i que la notació no canviï significativament. 
d) Transposició de cançons. Les edicions i les execucions de cançons en un to diferent de l'originari per 
tal d'adequar-lo a una tessitura de veu distinta a la de la composició original. 



Arranjaments (3) 
Registre CANTIC: 
100 1# Beethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tConcerts,$mviolí, orquestra,$nop. 61,$rre 
 major;$oarranjament   
400 1# Beethoven, Ludwig van,$d1770-1827.$tConcerts,$mpiano, orquestra,$nop. 61,$rre 
 major 
670 ## El seu Concierto de piano, 2012 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 19 d’octubre, 2016$b(punt  d’accés autoritzat: 
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827.  Concertos,  violin,  orchestra,  op. 61,  D major;  arranged) 
899## AC 

Camps opcionals: 
 
380## Concerts$2lemac 
382 ## Violí, orquestra 
383 ## op. 61 
384 0# Re major 
 



Esbossos / Reducció per a cant i 
piano / partitures de cor 

6.18.1.5 Esbossos 
Si l’expressió consisteix en esbossos d’una o més composicions musicals d’un compositor 
  enregistreu Esbossos 
 
 
6.18.1.6 Reduccions per a cant i piano i partitures de cor 
Si l’expressió que es cataloga és una reducció per a cant i piano o una partitura de cor,  
  enregistreu  Reducció per a cant i piano o Partitura de cor, o els seus 
  plurals, al títol preferit. 
 

100 1# Wagner, Richard,|d1813-1883 
240 10 Meistersinger von Nürnberg.$sReducció per a cant i piano ...* 
 
100 1 # Sullivan, Arthur,|d1842-1900 
240 10 Mikado.$sPartitura de cor ...* 
 
* No es generarà registre d’autoritat amb l’addició de Reducció per a cant i piano i Partitura de cor 



Llibrets 
CANVI  AACR2 
Es regeixen per la instrucció 6.27.1.2 
 Si una persona, és responsable de la creació de l’obra, s’ elabora el punt d’accés autoritzat 
que representa l’obra combinant el punt d’accés autoritzat que representa aquesta 
persona i el títol preferit de l’obra. 

Compositor de l’òpera 
 
 
 
“Creador” de l’obra: llibret 

Amb RDA  el creador del llibret amb el títol preferit és el 
punt d’accés autoritzat. 



Llibrets (2) 
100 1# Piave, Francesco Maria,$d1810-1876.$tMacbeth 
 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 19 d’octubre, 2016$b(punt 
 d’accés autoritzat: Piave, Francesco Maria, 1810-1876. Macbeth; punt 
 d’accés relacionat: Shakespeare, William, 1564-1616. Macbeth) 
380 ## Llibrets$2lemac 
 
400 1# $wnnea$aVerdi, Giuseppe,$d1813-1901.$tMacbeth.$sLlibret 
500 1# $wr$i Llibret de (obra):$aVerdi, Giuseppe,$d1813-1901.$tMacbeth 
500 1# $wr$i Basat en (obra):$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tMacbeth 



Elaboració de registres d’autoritat 
CANTIC 

Títols preferits i registres d’autoritat de Títol i Nom-Títol 
 
• Al establir un registre d’autoritat no s’inclou exactament el que apareix en el registre 
bibliogràfic. 
• Generalment, adicions al títol preferit en el registre bibliogràfic com:  
 
 - Reducció per a cant i piano 
 - Partitura de cor 
 - Text 
 - Llengua 
 
No s’inclouen en el registre d’autoritat; només queden reflectits en el registre 
bibliogràfic. 
Per tant no hi haurà registres d’autoritat CANTIC d’aquests títols. 



Exemples CANTIC 
 
        
      gènere de composició musical (català) 
100 1# Beethoven, Ludwig van, $d1770-1827.$t Bagatel·les, $m piano,$n op. 126.$n Núm. 3 
380## Bagatel·les$2lemac 
382 0#  Piano  OPCIONALS!!! 
383 ##  op. 126, núm. 3 
384 0# Mi bemoll major 
670 ## Bonn memorial recital in honor of the composer’s 200th birthday, 1975: $b etiqueta 
(Bagatelle in E-flat major, op. 126, no. 3) 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 4 de novembre, 2016$b(punt d’accés: 
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827. Bagatelles, piano, op. 126. No. 3) 
899 ## AC 
 
 
 
 



Exemple CANTIC (2) 
100 1# Verdi, Giuseppe,$d1813-1901.$tMacbeth 
400 1# Verdi, Giuseppe,$d1813-1901.$tMakbet 
670 ## Library of Congress Authorities, consulta feta el 2 de 
maig, 2014$b(punt d’accés: Verdi, Giuseppe, 1813-1901. 
Macbeth) 



Diferències 

AACR2 
• Fins a 3 elements al repartiment 
• Quan hi havia més d’un mateix 

instrument només es posa el 
nombre si no va implícit en 
l’encapçalament.  

      Sextets,$mviolins, violes, violoncels 

• Combinacions habituals 
d’instruments 25.30 B3 

 [Trios, piano, corda …] 

• Acompanyament: 25.30B10 
      Cançons,$m guitarra acomp. 
 …, sense acomp. 

RDA 
• Tots els elements necessaris per la 

identificació 
• Sempre es posa el nombre quan hi 

ha més d’una part per un mateix  
instrument. 

Sextets,$mviolins(2), violes (2), violoncels (2) 
• Es posa el nom de cada instrument al 

repartiment 
  [Trios, piano, violí, violoncel …] 
• Acompanyament: RDA 6.28.1.9.1 
  Cançons,$macompanyament de 

guitarra 
…, sense acompanyament 
  



Diferències 
AACR2 

• AACR2 25.31B1 Si hi ha conflicte entre títols 
uniformes entrats sota el mateix 
encapçalament, s’afegeix una menció de 
repartiment. Si no hi ha conflicte, no. 

 [Petite suite,$n op. 169] no hi ha conflicte 
[Petite suite,$n op. 189] no hi ha conflicte 
[Petite suite,$n op. 192] no hi ha conflicte 
• Seleccions: 
Médée.$lItalià.$kSeleccions 
Who wants a wife.$sPartitura de 

cor.$kSeleccions 
• Llengua: 
En AACR2 dues llengües podien anar al mateix 

encapçalament 
Ring des Nibelungen.$lCastellà i català 

RDA 
• S’inclou sempre el repartiment si és el 

mateix : 
 [Petite suite,$mguitarra$nop. 169] 
[Petite suite, $mguitarra$nop. 189] 
[Petite suite, $mguitarra$nop. 192] 
• Seleccions: Es considera un element de 

l’OBRA, i va darrera del títol. 
 
Médée.$kSeleccions .$lItalià 
Who wants a wife.$kSeleccions.$sPartitura de 

cor 
• Llengua: 
 En RDA cada llengua és un diferent punt 

d’accés (un per cada expressió) 
Ring des Nibelungen.$lCastellà 
Ring des Nibelungen.$lCatalà 
 



Diferències 

AACR2 
• Permetia posar Poliglota en el cas de 

més de dues llengües: 
 Barnlige sange.$lPoliglota 
• Llibrets: 
 En AACR2  per l’alternativa 

s’encapçalava un llibret d’òpera pel 
compositor de l’òpera 

• Arranjament: 
 $oarr. 
• Ordre: 
Partitura de cor.$lAnglès.$kSeleccions 

RDA 
• RDA separa un punt d’accés per 

cada expressió: 
 Barnlige sange.$lAlemany 
 Barnlige sange.$lFrancès 
 Barnlige sange.$lItalià 
• Els Llibrets s’entren sota el ceador 

(el llibretista) de l’òpera 
• Arranjament: 
 $oarranjament 
• Ordre: 
Seleccions.$sPartitura de cor.$lAnglès 



Moltes gràcies per la vostra atenció  
 
 
Per qualsevol consulta snb@bnc.cat 
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