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Descrivim persones 
capítols 8 i 9 d’RDA 



Descrivim persones 
Sumari • RDA vs AACR2 

•Codificació MARC 
•Catàlegs de referència per al CANTIC 
•Capítol 8. Enregistrament dels atributs de les persones 
   -Definició de “persona” 
   -Terminologia: Nom 
   -Terminologia: Punt d’accés 
   -Elements bàsics 
   -Transcripció i ús de majúscules 
   -Fonts consultades 
•Capítol 9. Identificació de les persones 

 -Nom de la persona 
  -Nom preferit 
   -Tria del nom 
   -Enregistrament de noms 
  -Variant de nom 
   -Altres atributs identificadors 
   -Punts d’accés que representen les persones 
  -Construcció dels punts d’accés que representen les persones  
  -Variants de punt d’accés 

•Capítol 30. Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
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Descrivim persones: abans de començar 
RDA vs AACR2 

SIMILITUDS 

Codificació Marc 21 

Concepte d’encapçalament únic (AACR2)/Punt d’accés únic (RDA) 

Addicions als noms 

Dades afegides a l’RA 

Puntuació i espaiament 

Tria del nom 

Autors que utilitzen més d’una llengua 

Canvi de nom 

Més d’una identitat 

Elements d’entrada 

Cognoms amb prefixos 

Les dates s’hi afegeixen al punt d’accés autoritzat, si es coneixen 
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Descrivim persones: abans de començar 
RDA vs AACR2 

DIFERÈNCIES 

Terminologia 

Definició de “persona”: els personatges ficticis, llegendaris i les entitats reals no 
humanes es consideren “persones” 

Elements que en RDA es consideren part del nom i no addicions com en AACR2 

En el pseudònims, no diferenciació entre persones contemporànies/no 
contemporànies 

Si cal indicar el o els anys d’activitat, s’usa ”actiu”/”activa” enlloc de “fl.” 

Es poden emprar els segles i els anys d’activitat també per al segle XX (actiu segle XX) 

No es contempla l’ús d’abreviatures 

En cas de conflicte, es pot afegir al punt d’accés autoritzat: una professió o ocupació; 
altres termes de rang, honorífics o de càrrec; qualsevol altra designació. 

El subcamp $c de MARC 21 s’utilitza de forma més consistent 

Ús dels camps 3XX 

500Ús del subcamp $wr + $i “identitat alternativa” o “identitat real” enlloc d’una 
simple referència de vegeu també. 5 



Els noms personals es codifiquen amb el camp X00 (100, 400, 500) 
X00 1# Un cognom en ordre invertit (cognom, nom) o cognom sol 
X00 0# Un cognom o un nom que consisteix en paraules, frases, inicials, lletres 
separades o numerals en ordre directe  

Codificació MARC 

008/posició 10 codificada amb el 
valor “z”  
 
040 presència del subcamp $e 
amb el codi “rda” 
 

Descrivim persones: abans de començar 
Codificació MARC 
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046 Dates especials codificades (RDA 9.3) 
368 Altres atributs de la persona (RDA 9.4 i 9.6) 
370 Lloc associat (RDA 9.8-9.11) (no a 100) 
371 Adreça (RDA 9.12) (no a 100) 
372 Camp d’activitat (RDA 9.15) 
373 Grup associat (RDA 9.13) (no a 100) 
374 Ocupació (RDA 9.16) 
375 Gènere (RDA 9.7) (no a 100) 
377 Llengua associada (RDA 9.14) (no en 100) 
378 Forma completa de nom personal (RDA 9.5) 
 

Nous camps MARC 

Descrivim persones: abans de començar 
Codificació MARC 
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Autors d’àmbit català 

Autoritats de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI) 

 RDA i Concrecions 

Autors que no són d’àmbit català: catàlegs de referència 

 

          
  

     

     

    

     

        

 Itinerari per consultar els catàlegs de referència 

Espanyols Estrangers 

Autoridades BNE LC/NAF 

LC/NAF LENOTI 

LENOTI LC Catalog 

Catálogo BNE WorldCat 

Si no es troba als catàlegs de referència 

RDA i Concrecions 

Descrivim persones: abans de començar 
Catàlegs de referència del CANTIC 
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Sumari 

 

• Definició de “persona” 

• Terminologia: Nom 

• Terminologia: Punt d’accés 

• Elements bàsics 

• Transcripció i ús de majúscules 

• Fonts consultades 
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Enregistrament dels atributs de les persones 
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Definició (RDA 8.1.2) 

 

   

 Persona: 

 Un individu o una identitat establerta per un individu, ja sigui sol o en col·laboració 
amb un o més individus. 

 

 S’hi inclouen les persones mencionades en les sagrades escriptures o en els llibres 
apòcrifs, les persones fictícies i llegendàries i les entitats reals no humanes (RDA 
9.0) 

 

Un individu no té perquè ser una persona real!!!! 
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Descrivim persones  
 RDA Capítol 8 

Keiko 

Zeus 

Homer 
Simpson 

Homer 

Jessica Fletcher 
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Registre d’autoritat: 
046 ##$f1976~$g2003-12-12  
100 0#$aKeiko,$daproximadament 1976-2003 
368 ##$cOrca$2lemac 
373 ##$aMarineland (Ontario) 
374 ##$aActors$2lemac 
375 ##$amasculí 
400 0# $aKeyko,$daproximadament 1976-2003 
670 ##$a¡Liberad a Willy!, 1994:$bfotogrames de crèdits (Keiko como Willy) 
670 ##$aViquipèdia, consulta feta el 3 de maig, 2018$b(Orca Keiko; Keyko; nascut 
aproximadament 1976; mort el 12 de desembre, 2003; fou una orca mascle 
famosament coneguda arreu del món per la seva participació en la saga de 
pel·lícules de Free Willy; fou capturada a Islàndia l'any 1979 i venuda al parc 
d’atraccions Marineland d’Ontario, Canadà) 
670 ##$aFlores Ochoa, L. Observaciones de conducta de una orca en cautiverio en 
la Ciudad de México, 1991:$bpàgina 28 (la orca (Orcinus orca) "Keiko") 
899 ##$aAC 

Exemple: 
Entitat real no humana  
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Registre d’autoritat: 
100 1#$aFletcher, Jessica 
368 ##$cPersonatges de ficció$2lemac 
372 ##$aNovel·la policíaca$2lemac 
374 ##$aNovel·listes$2lemac 
375 ##$afemení 
377 ##$aeng 
378 ##$qJessica Beatrice 
400 1#$aMacGill, Jessica Beatrice 
400 1#$aFletcher, J. B.$q(Jessica Beatrice) 
670 ##$aLC/NAF, consulta feta el 3 de maig, 2018$b(punt d’accés: Fletcher, Jessica; 
altra informació: nascuda Jessica Beatrice MacGill, és un personatge de ficció, 
interpretat per l'actriu Angela Lansbury, protagonista de la sèrie “Murder, she 
Wrote”, autora de novel·les policíaques i de misteri, signa les seves obres Jessica 
Fletcher o J.B. Fletcher) 

Exemple: 
Persona fictícia 
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Registre d’autoritat: 
100 1#$aKepler, Lars 
500 1#$wnnnc$aAhndoril, Alexander,$d1967- 
500 1#$wnnnc$aAhndoril, Alexandra Coelho,$d1966- 
370##$cSuècia$2lemac 
377##$aeng$aswe 
663##$aLars Kepler és un pseudònim conjunt d’Alexander Ahndoril i Alexandra 
Coelho Ahndoril. Per a les obres de cada persona escrites sota el seu propi nom 
cerqueu sota:$bAhndoril, Alexander, 1967- $bAhndoril, Alexandra Coelho, 1966-  
670##$aKepler, Lars. L'Hipnotitzador, 2010:$bportada (Lars Kepler) solapa 
posterior (Lars Kepler és un pseudònim compartit per Alexander Ahndoril i 
Alexandra Coelho Ahndoril) 

Exemple: 
Identitat establerta per dos individus 
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Terminologia: Nom (RDA 8.1.3) 

Nom: 
Paraula, caràcter o grup de paraules i/o de caràcters pel qual es coneix una 
persona. 
 

Nom preferit: 
Nom o forma de nom triat per identificar una persona. 
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 persona i que difereix del nom o de la 
forma de nom triat com a nom preferit d’aquesta persona. 
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 persona 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 persona. 
 

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 persona. 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 8  

Enregistrament dels atributs de les persones 

16 



Elements bàsics (RDA 8.3 0.6.7)  

Enregistreu sempre si es coneix la informació: 
 
• Nom preferit per a la persona 
• Títol de la persona (una paraula o una frase indicativa de reialesa, noblesa, rang 
eclesiàstic o càrrec; un terme de tractament d’una persona de vocació religiosa) 
• Data de naixement 
• Data de defunció 
• Altra designació associada amb la persona (en el cas d’un sant cristià, un esperit, una 
persona mencionada en una sagrada escriptura o en un llibre apòcrif, una persona fictícia o 
llegendària, o una entitat real no humana) 
• Professió o ocupació (en el cas d’una persona amb un nom que consisteix en una frase o 
una apel·lació que no transmet la idea d’una persona) 
• Identificador de la persona 
 

Enregistreu aquests elements com a elements separats, com a parts del punt 
d’accés autoritzat que representa la persona, o de totes dues maneres. 
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Elements bàsics (RDA 8.3 0.6.7)  

Enregistreu si és necessari per diferenciar: 
Si el nom preferit de la persona és el mateix o és similar al nom pel qual es coneix una altra 
persona diferencieu-los enregistrant: 
 
• Títol de la persona (un altre terme que indica un rang, una distinció o un càrrec) 
• Forma més completa del nom 
• Professió o ocupació 
• Període d’activitat de la persona 
• Altra designació associada amb la persona 
 

Enregistreu aquests elements com a elements separats, com a parts del punt 
d’accés autoritzat que representa la persona, 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 persona en la llengua i l’escriptura 
especificades en el capítol 9 
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Concrecions: 
S’aplica alternativa 
S'enregistra una forma transcrita o transliterada del nom de les de persones en els punts 
d'accés autoritzats. 
Vegeu a les Concrecions 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 persona els fa servir. 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 8  

Enregistrament dels atributs de les persones 

20 



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'ús que en fa la persona. Apliqueu les instruccions de l’apèndix 
B.2. 
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Fonts consultades (RDA 8.12) 

• És un recurs usat per determinar qualsevol atribut identificador d’una persona, 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 Títol, data:$blocalització dins la font (dades) 
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Fonts consultades (RDA 8.12)  
Exemples: 

670 ## $aJesús, hombre, 2009:$bportada (Carlos Pujol) solapa anterior (nascut el 
1955, mort el 2007; metge i psicoanalista) 
 
670 ## $aCorreu electrònic de l’autora, 10 de juliol, 2002$b(Alison Charlotte 
Stewart, nascuda el 2 d’abril, 1953) 
 
670 ## $aLC/NAF, consulta feta el 5 de juny, 2015$b(punt d’accés: Albin, Bernard, 
-approximately 1600)  
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Identificació de les persones 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  
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Sumari  
 

9.0 Propòsit i abast 

9.1 Directrius generals sobre la identificació de les persones 

9.2 Nom de persona 

 9.2.2 Nom preferit de persona 

  Tria del nom 

   Enregistrament de noms 

  9.2.3 Variant de nom 

9.3-9.18 Altres atributs identificadors 

9.19.1-9.19.2.1  Punts d’accés que representen les persones 

 9.19.1 Punt d’accés autoritzat 

  Elaboració 

  Addicions 

9.19.2 Variant de punt d’accés 
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Identifiquem persones: nom i atributs 

identificadors 
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 Triar el o els noms preferits 
 Enregistrar els noms preferits i les variants de nom 
 Enregistrar els altres atributs identificadors de les persones  
 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 9.0) 
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Fonts d’informació 
 
Obtingueu el nom o els noms de la persona i els altres atributs identificadors de la persona de 
qualsevol font 

Directrius generals sobre la identificació de les persones (RDA 9.1) 
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Nom de persona (RDA 9.2) 
 
 
Un nom de persona pot ser: 
 
Nom preferit de persona (RDA 9.2.2) ELEMENT BÀSIC 

 
Variants de nom de persona (RDA 9.2.3) ELEMENTS OPCIONALS 
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Fonts d’informació (RDA 9.2.2.2) 
 
En aquest ordre de preferència: 
• Les fonts preferides d’informació (RDA 2.2.2) en els recursos associats amb la persona 
• Altres mencions formals que figuren en els recursos associats amb la persona 
• Altres fonts (incloses les fonts de referència) 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

100 1# Macià, Francesc,$d1859-1933 
100 1# Presley, Elvis,$d1935-1977$c(Esperit) 
100 1# Aguilar, Roberto,$c(Fotògraf) 
100 1# Caballé, Montserrat,$d1933- 
100 1# Smith, Joseph,$cJr.,$d1805-1844 
100 1# Stilton, Geronimo 
100 0# Raimon,|d1940- 
100 0# Jaume$bI,$crei de Catalunya-Aragó,$d1208-1276 

Descrivim persones  
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Tria del nom preferit (RDA 9.2.2.3) 
 
Trieu el nom pel qual es coneix 
normalment la persona 
• Nom real  
• Pseudònim 
• Títol nobiliari 
• Sobrenom 
• Inicials 
• Qualsevol altra apel·lació 
 
Paraules,etc que indiquen relacions 
(per exemple, Jr., IV) formen part del nom 
preferit, no són només per diferenciar 

Terenci Moix 
No Ramón Moix i Messeguer 

Teresa de Calcuta 
No Agnes Gonxha Bojaxhiu 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament del nom preferit (RDA 9.2.2.4) 
 
• Si el nom consisteix en diverses parts, enregistreu com a primer element aquella part del 
nom sota la qual la persona 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 de la persona és diferent de l’ús normal, seguiu aquesta 
preferència en triar la part del nom que s’ha d’enregistrar com a primer element. 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 



Tria del nom 
Veurem: 
 
Formes diferents del mateix nom 
 Completesa 
 Llengua 
 Noms trobats en una escriptura no preferida 
 Ortografia 
 
Diferents noms per a la mateixa persona 
 Canvi de nom 
 Més d’una identitat 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 9.2.2.5) 
Si una persona es coneix per més d’una forma del mateix nom, trieu el nom preferit 
aplicant les instruccions següents: 
 
• 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 persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 9.2.2.5) 
Completesa (RDA 9.2.2.5.1) 
 
• Trieu com a nom preferit la forma trobada més habitualment 
• Si no hi ha cap forma que predomini, trieu la forma més recent 
• En cas de dubte sobre quina és la forma més recent, trieu la forma més completa 
 
Enregistreu les altres formes del nom com a variants de nom (400) 
 

 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 9.2.2.5) 
Llengua (RDA 9.2.2.5.2) (1) 
 
• Trieu com a nom preferit la forma que correspon a la llengua de la majoria dels recursos 
associats a la persona. 
• Si el nom no figura en els recursos associats amb la persona, o en cas de 
dubte, trieu la forma que figura més habitualment en les fonts de referència 
del país de residència o d’activitat de la persona. 
•  Si la forma del nom triada està en una escriptura que difereix del català (alfabet llatí), 
apliqueu 9.2.2.5.3 (escriptura no preferida) 
 
Enregistreu les altres formes del nom com a variants de nom (400) 
 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
NO S’APLICA Alternativa 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 9.2.2.5) 
Llengua (RDA 9.2.2.5.2) (2) 
 
Excepcions 
• Grec o llatí enfront d’altres formes Trieu com a nom preferit la forma que figura més 
habitualment en les fonts de referència. 
En cas de dubte, trieu: 
 Forma grega o llatina per a les persones actives abans, o principalment abans, de l’any 
1400 dC.  
 Forma en la llengua materna o en la llengua adoptada per la persona, en el cas de les 
persones actives després d’aquesta data 
 
• Nom de pila i/o una paraula o una frase associada amb la persona Trieu la forma ben 
establerta del nom en fonts de referència en català. 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 9.2.2.5) 
Llengua (RDA 9.2.2.5.2) (3) 
Exemple 

100   0   Benet$bXVI,$cpapa,$d1927- 
400   1   Ratzinger, Joseph,$d1927- 
400   0  Benedictus$bXVI,$cpapa,$d1927- 
400   0  Benedicto$bXVI,$cpapa,$d1927- 
400   0   Benedetto$bXVI,$cpapa,$d1927- 
400   0  Benedikt$bXVI,$cpapa,$d1927- 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 9.2.2.5) 
Escriptura no preferida (RDA 9.2.2.5.3) (1) 
 
• El punt d’accés autoritzat s’ha d’enregistrar en un alfabet llatí.  
• Si el nom d’una persona es troba en una escriptura que difereix de la del català (alfabet 
llatí) translitereu el nom a partir de les taules de transliteració adoptades. 
 
 

 
• Si el nom es troba en més d’una escriptura no preferida, translitereu-lo d’acord amb 
l’esquema de la llengua original de la majoria de les obres. 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Laozi 
El nom figura en l’escriptura original com: 老子 
[sistema adoptat: Pinyin] 

Premacanda 
i no Prem Cand 
Va escriure principalment en hindi, però també en urdú 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 9.2.2.5) 
Escriptura no preferida (RDA 9.2.2.5.3) (2) 
 
• Si el nom d’una persona es troba només en una forma transliterada en els recursos 
associats amb la persona, trieu aquesta forma transliterada. 
 
• Si el nom d’una persona es troba en més d’una forma transliterada en els recursos 
associats amb la persona, trieu la forma que es troba més sovint. 
 
• Enregistreu les altres formes del nom transliterat com a variants del nom (camp 400) 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Formes diferents del mateix nom (RDA 9.2.2.5) 
Escriptura no preferida (RDA 9.2.2.5.3) (3) 
 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
S’APLICA Alternativa 
•Si hi ha una forma ben establerta del nom a les fonts de referència en català, trieu aquesta 
forma de nom com a nom preferit. 
 
•Si es troben diferents formes a les fonts de referència en català, trieu la forma que es troba 
més sovint. 
 
 

 
 
 
 

Ang Lee 
El nom figura en l’escriptura original com: 李安 
Nasser 
El nom figura en l’escriptura original com: جمال عبد الناصر 
A. Scriabin 
El nom figura en l’escriptura original com: А. Скрябин 
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Tria del nom 
Diferents noms per a la mateixa persona (RDA 9.2.2.6) 
 
Si una persona es coneix per més d’un nom, trieu el nom pel qual se la coneix 
habitualment. 
 Canvi de nom9.2.2.7 
 Més d’una identitat9.2.2.8 
 
Altrament, trieu el nom preferit d’acord amb l’ordre de preferència següent: 
a) el nom que figura més sovint en els recursos associats amb la persona 
b) el nom que figura més sovint en les fonts de referència 
c) el nom més recent 
 
Enregistreu els altres noms pels quals es coneix la persona com a variants de nom (RDA 
9.2.3) 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Canvi de nom (RDA 9.2.2.7) 
• Trieu el nom o la forma de nom més recent com a nom preferit 
• Apliqueu la mateixa norma en el cas d’una persona que ha adquirit un títol nobiliari i ha 
esdevingut coneguda per aquest títol. 
 

 
 
 
Excepció 
Trieu com a nom preferit el nom anterior, si hi ha raons per creure que és el nom pel qual la 
persona serà més coneguda 
 
 
 
 

Paul B. Preciado  
I no Beatriz Preciado 
(filòsof feminista, nascut Beatriz Preciado) 

Caroline Kennedy 
i no Caroline Kennedy Schlossberg 
(Més coneguda pel nom de soltera) 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Més d’una identitat (RDA 9.2.2.8) (1) 
Un individu té més d’una identitat si: 
Usa un o més pseudònims, inclosos els pseudònims conjunts 
o 
Usa el seu nom real i un o més pseudònims 
 
• Trieu el nom associat amb cada identitat com a nom preferit per a aquesta identitat. 
• Enregistreu com una variant de nom un nom que no ha estat triat com a nom preferit 
• Enregistreu les relacions entre aquestes identitats separades  
  (camp 500  capítol 30 persones relacionades) 
 
Excepció 
Si un individu només usa un pseudònim i no el seu nom real, trieu el pseudònim com a nom 
preferit i enregistreu el nom real de l’individu com una variant de nom. 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Més d’una identitat (RDA 9.2.2.8) (2) 
 

C. Day Lewis 
Nom real usat en les obres de poesia i de crítica 
Nicholas Blake 
Pseudònim usat per C. Day Lewis en les novel·les policíaques 
 
Ann Kilborn Cole 
Pseudònim usat per Claire Wallis Callahan en obres sobre les antiguitats i altres obres 
que no són de ficció 
Nancy Hartwell 
Pseudònim usat per Claire Wallis Callahan en obres literàries 
No usa el nom real 
 
George Orwell 
No usa el nom real Eric Arthur Blair 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Tria del nom 
Més d’una identitat (RDA 9.2.2.8) (3) 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
Si és necessari un punt d'accés autoritzat per a una identitat bibliogràfica registrada com 
una variant de nom en un camp 400 d'un registre d'autoritat existent, es crearà un registre 
d'autoritat d'aquesta identitat i es modificarà el registre d'autoritat existent per convertir el 
camp 400 a un camp 500.  
 
 
 
 

 
 

 
 

100 1#  $aCampderrós, M. 
400 1#  $aCampderrós, Montserrat 
 
500 1#  $aCampderrós, Montserrat 
 

100 1#  $aCampderrós, Montserrat 

47 



Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

48 

Enregistrament dels noms preferits 



Enregistrament dels noms preferits 
 
Noms que contenen un cognom 
 
Noms que contenen un títol nobiliari 
 
Noms que no inclouen ni cognom ni títol nobiliari 
 
Noms que consisteixen en inicials, lletres separades o xifres 
 
Noms que consisteixen en una frase 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que contenen un cognom 
Inclou: 
9.2.2.9–9.2.2.12 Noms que contenen un cognom, o un nom que funciona com un 
cognom. 
9.2.2.13Cognoms dels antics membres de cases reials. 
 
Excepcions: 
Persones conegudes pel títol nobiliari (9.2.2.14) 
Noms representats per inicials (9.2.2.21) 
 
Ometeu els termes honorífics i els termes de tractament de qualsevol nom que inclogui un 
cognom, excepte si: 
a) el nom consisteix només en un cognom (9.2.2.9.3) 
o 
b) el nom correspon a una persona casada identificada només pel nom de la 
parella i un terme de tractament (9.2.2.9.4) 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que contenen un cognom 
Directrius generals (RDA 9.2.2.9) 
Cognom representat per una inicial (9.2.2.9.1) 
Si: 
un cognom està representat per una inicial 
i 
una o més altres parts del nom es donen en forma completa 
 
Enregistreu la inicial que representa el cognom com a primer element. 

G., Michael 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que contenen un cognom 
Directrius generals (RDA 9.2.2.9) 
Part del nom tractada com un cognom (9.2.2.9.2) 
Si: 
el nom no inclou un cognom 
i 
el nom inclou una part que identifica l’individu i que funciona com un cognom 
 
Enregistreu la part que funciona com un cognom com a primer element, seguit 
d’una coma i de la resta del nom. 

Ali, Muhammad 
El boxejador nord-americà Cassius Clay que va canviar de nom en convertir-se a l’islam 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que contenen un cognom 
Directrius generals (RDA 9.2.2.9) 
Persones conegudes només per un cognom (9.2.2.9.3) 
Si: 
el nom només consisteix en un cognom 
i 
el cognom va associat amb una paraula o una frase, en els recursos associats amb la persona 
o en les fonts de referència 
 
tracteu la paraula o la frase associada amb el nom com una part integrant del nom. 
Enregistreu el cognom, seguit d’una coma i de la paraula o la frase. 
Enregistreu el nom en ordre directe com una variant de nom (400) 

Deidier, abbé 
Read, Miss 
Seuss, Dr. 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que contenen un cognom 
Directrius generals (RDA 9.2.2.9) 
Persona casada identificada només amb el nom d’una parella (9.2.2.9.4) 
Si una persona casada s’identifica només amb el nom d’una parella, tracteu un terme de 
tractament com una part integrant del nom. Enregistreu el terme de tractament a 
continuació de la part del nom de la parella que s’enregistra com a darrer element d’aquest 
nom. 

La Ferrière, Balthasard de, Madame 
Strauss, Johann, Frau 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que contenen un cognom 
Directrius generals (RDA 9.2.2.9) 
Paraules, etc., que indiquen una relació a continuació dels cognoms (9.2.2.9.5) 
• Cognoms portuguesosEnregistreu Filho, Junior, Neto, Netto o Sobrinho com a part del 
cognom. 
 
 
 
 
• Llengües diferents del portuguèsEnregistreu els termes similars (ex.: Jr., Sr., fils., père) i 
els números (ex.:, III) a continuació del nom o dels noms de pila de la persona, precedits 
d’una coma. 

Castro Sobrinho, Antonio Ribeiro de 

Saur, Karl-Otto, Jr. 
Dumas, Alexandre, père 
Hatfield, Frederick C., II 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que contenen un cognom 
Cognoms compostos (RDA 9.2.2.10) 
Un cognom compost consisteix en dos o més noms propis separats o bé per un espai o bé 
per un guionet. 
El primer element es determina per la preferència de la persona 
Si no es coneix aquesta preferència, el primer element es determina per la part del nom sota 
la qual la persona està ordenada en les fonts de referència en la llengua de la persona o del 
seu país de residència o d’activitat 
 
 
 
 
 
Si es desconeix, seguiu l’ús del país de residència de la persona 

Brindle, Reginald Smith 
El cognom és Smith Brindle, però l’autor prefereix ser ordenat sota Brindle 
Fénelon, François de Salignac de La Mothe- 
Ordenat a les fonts de referència franceses sota Fénelon 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que contenen un cognom 
Cognoms amb prefixos (RDA 9.2.2.11 i RDA 9.2.2.12) 
• El primer element estarà determinat per l’ús en la llengua de la persona. 
• Enregistreu com una variant de nom una forma que usa una altra part com a primer 
element. 
 
Si el prefix és un article, una preposició o una combinació de tots dos, 
•El primer element és la part que s’usa més habitualment en la llengua de la persona o del 
seu país de residència o d’activitat vegeu l’apèndix F 
•Si una persona ha usat dues o més llengües, enregistreu el nom aplicant les 
instruccions de la llengua de la majoria d’obres de la persona. 
 
El prefix no és ni un article, ni una preposició, ni una combinació de tots dos, 
•Enregistreu el prefix com a primer element. 
 
Si el prefix va unit amb un guionet o combinat amb el cognom, enregistreu el prefix com a 
primer element. 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que contenen un cognom 
Cognoms dels antics membres de cases reials (RDA 9.2.2.13) 
 
En el cas d’un membre d’una casa reial que ja no s’identifica amb la reialesa enregistreu un 
nom que inclou un cognom, o un nom que funciona com un cognom. 
 
Enregistreu el cognom com a primer element.  
 
Si no hi ha cap cognom, enregistreu com a primer element la part del nom que s’usa per 
identificar la persona en els recursos o en les fonts de referència (ex.: el nom de la casa o de 
la dinastia, un títol territorial…) 
  

Habsburg, Otto von 
Saxe-Coburg-Gotha, Simeon 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que inclouen un títol nobiliari 
Directrius generals (RDA 9.2.2.14) 
Enregistreu el nom propi del títol com a primer element del nom si la persona: 
a) usa el seu títol més que no pas el seu cognom  
o 
b) va ordenada sota el seu títol en les fonts de referència  
 
A continuació enregistreu el nom personal en ordre directe. 

 
Excloeu els noms de pila que no s’usen 
 
A continuació del nom personal enregistreu el terme que indica el rang del títol en la 
llengua en què es va concedir. El nom personal i la part del títol que en denota el rang van 
precedits de comes. 
 
Ometeu el cognom i el terme que indica el rang si la persona no l’usa. 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que inclouen un títol nobiliari 
Directrius generals (RDA 9.2.2.14) 
 
 Abrantès, Laure Junot, duchesse d’ 

i no Junot, Laure, duchesse d’Abrantès 
El títol “duchesse d’Abrantès” figura a la font d’informació 
Cavour, Camillo Benso, conte di 
i no Benso, Camillo, conti di, ni Di Cavour, Camillo Benso, conte 
El nom figura com: Camilo Benso, conte di Cavour; Conte di Cavour i Camilo Benso di Cavour 
però 
Guest, Christopher 
i no Haden-Guest, Christopher, Baron 
Forma més comuna: Christopher Guest.  
El director de pel·lícules no usa el seu títol “Baron Haden-Guest” 
Norwich, John Julius 
i no Norwich, John Julius, Viscount, ni Cooper, John Julius 
El nom figura com: John Julius Norwich.  
L’autor no usa el seu títol nobiliari “Viscount Norwich” però usa “Norwich” com a cognom 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que inclouen un títol nobiliari 
Títols abandonats i títols adquirits novament (RDA 9.2.2.17) 
 
Si una persona adquireix un títol nobiliari o hi renuncia o n’adquireix un de nou, 
 
Trieu el nom preferit aplicant les instruccions de 9.2.2.7 Canvi de nom 
Si una persona ha canviat de nom, trieu el nom o la forma de nom més recent 
 
 

Hailsham of St. Marylebone, Quintin Hogg, Baron 
Originalment Quintin Hogg; el 1950 esdevé Viscount Hailsham; el 1963 renuncia al 
títol; el 1970 esdevé Baron Hailsham of St. Marylebone 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que no inclouen ni cognom ni títol nobiliari 
Directrius generals (RDA 9.2.2.18)  
 
 El primer element és part del nom sota la qual la persona és ordenada en les fonts de 
referència.  
Si una persona s’associa habitualment amb un lloc d’origen o un domicili, una ocupació o 
amb qualsevol altra característica (en els recursos associats amb la persona o en les fonts de 
referència), incloeu aquestes paraules o frases com una part integrant del nom, precedides 
de coma. 
Les xifres romanes associades amb un nom de pila (papes, reis, etc) es tracten com una 
part integrant del nom. 
 
 

Pau, Diaca 
Alexandre, d’Afrodísia 
Rafa, el Tuerto 
Helena, Maria 
Joan Pau II 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que no inclouen ni cognom ni títol nobiliari 
Directrius generals (RDA 9.2.2.18)  
 
Enregistreu com a variants de nom, si és apropiat 
Formes en les que les paraules o les frases associades estan com a primer element 
 
 
 
Altres formes lingüístiques del nom 
 
 
 
Altres noms pels quals es coneix la persona 

Alexandre, d’Afrodísia 
Variant: Afrodísia, Alexandre d’ 

Pau, Diaca 
Variant: Paulus, Diaconus 

Joan Pau II 
Variant: Wojtyla, Karol 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que no inclouen ni cognom ni títol nobiliari 
Noms que inclouen un patronímic (RDA 9.2.2.19)  
 
El primer element és el primer nom de pila i a continuació va la resta del nom en ordre 
directe.  
Si el patronímic precedeix el primer nom de pila, transposeu les parts del nom per tal que 
el primer nom de pila estigui en la primera posició 
 
 
 
 
 
 
 
Enregistreu com una variant de nom una forma que usa el patronímic com a primer 
element 

Solomon Gebre Christos 
Nom de pila: Solomon. Patronímic: Gebre Christos 
 
Moses ben Jacob, de Coucy 
Nom de pila: Moses. Patronímic: ben Jacob. Paraules que indiquen lloc: de Coucy 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que no inclouen ni cognom ni títol nobiliari 
Noms de persones reials (RDA 9.2.2.20)  
 
S’enregistren aplicant les directrius generals de 9.2.2.18 (enregistrament dels noms que 
no inclouen ni un cognom ni un títol nobiliari). 
 
Si el nom pel qual es coneix una persona reial inclou el nom d’una casa reial, una dinastia, 
una designació territorial, etc., o un cognom, enregistreu el nom en ordre directe.  
 
Enregistreu els títols aplicant les instruccions de 9.4.1.4. (Títols de la reialesa) 

Joan II Comnè 
Lluís Bonaparte 
Elionor, d’Aquitània 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que consisteixen en inicials, lletres separades o xifres 
Directrius generals (RDA 9.2.2.21) 
 
 Les inicials, lletres o xifres s’enregistren en ordre directe 
 
 Incloeu qualsevol signe tipogràfic que figuri com a part de les abreviacions d’un nom 
formades per diverses lletres, però ometeu-lo quan va a continuació d’una lletra inicial sola  
 
 Incloeu qualsevol paraula o frase associada amb les inicials, lletres o xifres com a part 
integrant del nom 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

DJ Q 
H., abbé 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que consisteixen en una frase 
Directrius generals (RDA 9.2.2.22) 
 
Si una persona s’identifica habitualment amb: 
 
 
 
 
Aquesta frase o apel·lació es considera el nom preferit de la persona.  
S’enregistra en ordre directe. 
 
 
 
Enregistreu com a variant del nom la forma que usa el nom de pila com a primer element 
seguit de la paraula o les paraules inicials. 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Una frase o una 
apel·lació que no inclou 
un nom de pila 

Una frase que consisteix en un o més noms de 
pila precedits de paraules diferents d’un terme 
de tractament o d’un títol de funció o de càrrec 

o 

Boy George 
Little Richard 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Boy George 
Variant de nom: George, Boy 



Enregistrament dels noms que consisteixen en una frase 
Directrius generals (RDA 9.2.2.22) 
 
Si un nom que consisteix en una frase té aparença d’un nom que consisteix en un nom de 
pila, o unes inicials, i un cognom, 
 
 Enregistreu com a primer element la paraula que té l’aparença d’un cognom 
 
 
 
 
 Enregistreu com una variant de nom el nom en ordre directe 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Other, A. N. 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Other, A. N. 
Variant de nom: A. N. Other 



Enregistrament dels noms que consisteixen en una frase 
Frase que consisteix en un o més noms de pila precedits d’un terme de tractament, etc. 
(RDA 9.2.2.23) 
 
 Aquesta frase és el nom preferit de la persona. 

 
 Enregistreu el nom de pila com a primer element i incloeu aquestes paraules o frases 
com una part integrant del nom, precedides de coma. 
 
 
 
 
 Enregistreu com una variant de nom el nom en ordre directe 
 
 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Sam, Cousin 
Robert, Chef 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Sam, Cousin 
Variant de nom: Cousin Sam 



Enregistrament dels noms que consisteixen en una frase 
Frase que inclou el nom d’una altra persona (RDA 9.2.2.24) 
 
Aquesta frase és el nom preferit de la persona 

 
Enregistreu la frase en ordre directe 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Pseudo-Brutus 
Mother of Mary Lundie Duncan 
Mr. Latimer’s Brother 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament dels noms que consisteixen en una frase 
Paraula o frase caracteritzadora (RDA 9.2.2.25) 
 
Aquesta paraula o frase és el nom preferit de la persona 
Enregistreu la frase en ordre directe 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
S’APLICA Alternativa: 
En enregistrar la paraula o frase caracteritzadora, ometeu l’article inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Physician 
Menció de responsabilitat: by A Physician 
 
Femme de ménage 
Menció de responsabilitat: par Une femme de ménage 
 
Daughter of a Wesleyan Minister 
Menció de responsabilitat: by The Daughter of a Wesleyan Minister 
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Enregistrament dels noms que consisteixen en una frase 
Paraula o frase caracteritzadora (RDA 9.2.2.25) 
 
  Si una persona s’identifica habitualment amb un nom real o amb un altre nom i també 
s’identifica amb una paraula o una frase que figura en els recursos associats amb la persona 
 
 Enregistreu la paraula o la frase com una variant de nom  
 
 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Nom preferit: Ely, John 
  
 Variant:Teacher of little children in Philadelphia 
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Enregistrament dels noms que consisteixen en una frase 
Frase que menciona una altra obra de la persona (RDA 9.2.2.26) (1) 
 
Si una persona s’identifica habitualment amb una frase que menciona una altra obra de la 
persona en els recursos associats amb la persona i en les fonts de referència, 
 Considereu que aquesta frase és el nom preferit de la persona 
 Enregistreu la frase en ordre directe 
 

 
 
 
 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
S’APLICA Alternativa 
En enregistrar la frase, ometeu l’article inicial 
 
 
 
 
 
 

 
Writer of The Lambton worm 
Menció de responsabilitat: by The Writer of The Lambton worm 
 
Auteur de L’adresse au peuple breton 
Menció de responsabilitat: par L’auteur de L’adresse au peuple breton 
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Enregistrament dels noms que consisteixen en una frase 
Frase que menciona una altra obra de la persona (RDA 9.2.2.26) (2) 
 
Variants de nom 
 Enregistreu com a variant del nom la forma en que la frase apareix com a primer element 
seguit de coma i la paraula o les paraules que precedeixen el títol en la frase (RDA 9.2.3.10) 
 
 
 
 
 Si una persona s’identifica habitualment per un nom real o per un altre nom i també 
s’identifica per una frase que inclou el títol d’una altra obra i aquesta frase figura en els 
recursos associats amb la persona, enregistreu la frase com una variant de nom 
 
  
 
 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Nom preferit (RDA 9.2.2) 

Nom preferit: Writer of The Lambton worm   
 Variant: Lambton worm, Writer of  

Nom preferit: Sassoon, Siegfried   
 Variant: Author of Memoirs of a fox-hunting man 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Descrivim persones 
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Variant de nom de persona 
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És un nom o forma del nom pel qual es coneix una persona i que difereix del nom preferit 
 
Es troba en els recursos associats amb la persona i/o en fonts de referència 

 
S’enregistra a judici del catalogador 

 
S’enregistra seguint les instruccions per a noms del capítol 8 

 
S’enregistra en un camp 400 

 
Són variants de nom: 

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

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Veurem: 
 

•Nom real 
•Nom seglar 
•Nom de religió 
•Nom anterior 
•Nom posterior  
•Forma lingüística alternativa (forma lingüística diferent, escriptura diferent, ortografia 
diferent, transliteració diferent) 
•Altra variant de nom (nom de família, dinastia, etc, nom de sant, frase, nom que varia 
en completesa, inicials, prefixos…) 

 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Nom real (RDA 9.2.3.4) 
 
 Si el nom o els noms preferits d’un individu són pseudònims, l’individu no usa el seu nom 
real i aquest es coneix 

 
 Enregistreu el nom real de l’individu com una variant de nom per a cada pseudònim 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Dudevant, Amandine-Aurore-Lucile 
Pseudònim enregistrat com a nom preferit: Sand, George 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Nom seglar (RDA 9.2.3.5) 
 
Si el nom preferit d’una persona de vocació religiosa és el seu nom de religió 

 
 Enregistreu el nom seglar de la persona com una variant de nom 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Bojaxhiu, Agnes Gonxha 
Nom usat en religió enregistrat com a nom preferit: Teresa 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Nom de religió (RDA 9.2.3.6) 
 
Si el nom preferit d’una persona de vocació religiosa és el seu nom seglar 

 
 Enregistreu el nom de religió com una variant de nom 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Louis 
Nom seglar enregistrat com a nom preferit: Thomas Merton 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Nom anterior de la persona (RDA 9.2.3.7) 
 
Si el nom preferit d’una persona és un nom usat després d’un canvi de nom 

 
 Enregistreu el nom o els noms anteriors de la persona com a variants de nom 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Rodham, Hillary Diane 
Nom posterior enregistrat com a nom preferit: Clinton, Hillary Rodham 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Nom posterior de la persona (RDA 9.2.3.8) 
 
Si el nom preferit d’una persona és un nom usat abans d’un canvi de nom 

 
 Enregistreu el nom o els noms posteriors de la persona com a variants de nom 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Nicholls, Charlotte 
Nom anterior enregistrat com a nom preferit: Brontë, Charlotte 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Forma lingüística alternativa del nom (RDA 9.2.3.9) 
 
 Si el nom enregistrat com a nom preferit d’una persona té una o més formes 
lingüístiques alternatives, enregistreu-les com a variants de nom 
•Forma lingüística diferent 
 

 
•Escriptura diferent 
 

 
•Ortografia diferent 
 
 
•Transliteració diferent 
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Jeanne, d’Arc 
Forma en llengua catalana enregistrada com a nom preferit: Joana, d’Arc 

Σοφοκλής 
Forma en llengua catalana enregistrada com a nom preferit: Sòfocles 

Rawley, Walter 
Ortografia diferent enregistrada com a nom preferit: Raleigh, Walter 

Teng, Hsiao-pʿing 
Transliteració diferent enregistrada com a nom preferit: Deng, Xiaoping 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altra variant de nom (RDA 9.2.3.10) (1) 
Enregistreu les altres variants de nom i les variants de forma del nom no incloses 
anteriorment si es considera important per a la identificació o l’accés. 
 
•Nom de família, de dinastia, etc., del monarca 
 
 
•Nom de sant 
 

 
•Cognom de sant 
 
 
•Frase usada per mencionar una persona 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Bonaparte, Napoléon 
Nom d’emperador enregistrat com a nom preferit: Napoleó I 

Constantí 
Nom d’emperador enregistrat com a nom preferit: Constantí I 

Yepes y Álvarez, Juan de 
Nom de sant enregistrat com a nom preferit: Joan de la Creu 

Officer in the Fight 
Nom real enregistrat com a nom preferit: Crysly, James 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altra variant de nom (RDA 9.2.3.10) (2) 
•Diferència en la completesa del nom 
 
 
•Forma completa d’un nom que consisteix en inicials  
 

 
•Part diferent d’un cognom compost  
 
 
•Part del cognom que va a continuació d’un prefix  
 
 
•Part del cognom que va a continuació d’un prefix combinat amb un cognom 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Mebarak Ripoll, Shakira Isabel 
Forma enregistrada com a nom preferit: Shakira 

Worsley, Edward 
Inicials enregistrades com a nom preferit: E. W. 

Lewis, Daniel Day- 
Forma enregistrada com a nom preferit: Day-Lewis, Daniel 

Annunzio, Gabriele d’ 
Forma enregistrada com a nom preferit: D’Annunzio, Gabriele 

Meer, Harriet vander 
Forma enregistrada com a nom preferit: VanderMeer, Harriet 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altra variant de nom (RDA 9.2.3.10) (3) 
•Prefix d’un cognom  
 
 
•Primer nom de pila d’una persona sense cognom   
 

 
•Epítet o sobrenom   
 
 
•Darrera part del nom   
 
 
•Forma inversa de les inicials  

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Von Hofmannsthal, Hugo 
Forma enregistrada com a nom preferit: Hofmannsthal, Hugo von 

Maria Helena 
Forma enregistrada com a nom preferit: Helena, Maria 

Caterina, la Gran 
Forma enregistrada com a nom preferit: Caterina II 

Kyi, Aung San Suu 
Forma enregistrada com a nom preferit: Aung San Suu Kyi 

D., A. de 
Forma enregistrada com a nom preferit: A. de D. 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altra variant de nom (RDA 9.2.3.10) (4) 
•Forma directa d’una frase o una apel·lació  
 
 
•Forma inversa d’una apel·lació   
 

 
•Títols honorífics i termes de tractament  
 
 
•Primera paraula d’un títol que forma part d’una frase   
 
 

Nom de persona (RDA 9.2) 
Variant de nom de persona (RDA 9.2.3) 

Mister Mydas 
Forma enregistrada com a nom preferit: Mydas, Mister 

George, Boy 
Forma enregistrada com a nom preferit: Boy George 

Pandit Anand Koul 
Forma enregistrada com a nom preferit: Koul, Anand 

Honesty the best policy, Author of 
Forma enregistrada com a nom preferit: Author of Honesty the best policy 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Descrivim persones 
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Altres atributs identificadors 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 

Poden formar part del punt d’accés 

Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

Títol d’una persona (RDA 9.4) 

Forma més completa d’un nom (RDA 9.5) 

Altra designació associada amb una 
persona (RDA 9.6) 

Professió o ocupació (RDA 9.16) 

No poden formar part del punt d’accés 

Sexe (RDA 9.7) 

Lloc de naixement (RDA 9.8) 

Lloc de defunció (RDA 9.9) 

País associat amb una persona (RDA 9.10) 

Lloc de residència, etc. (RDA 9.11) 

Adreça d’una persona (RDA 9.12) 

Afiliació (RDA 9.13) 

Llengua d’una persona (RDA 9.14) 

Camp d’activitat d’una persona (RDA 9.15) 

Informació biogràfica (RDA 9.17) 

Identificador de persona (RDA 9.18) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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 És una data significativa associada amb una persona 
 
Inclou:  
 Data de naixement (RDA 9.3.2) 
 Data de defunció (RDA 9.3.3) 
 Període d’activitat de la persona (RDA 9.3.4) 
 
És un element bàsic 
 Anys de naixement i/o mort Sempre que es coneguin 
 Període d’activitatQuan cal diferenciar dues persones 
 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Data de naixement i/o data de defunció: 
 
•ELEMENT BÀSIC. S’enregistren sempre si es coneixen 
•Enregistreu una data associada amb una persona anotant l’any 
 
 
•Afegiu el mes o el mes i el dia en la forma [any] [mes] [dia] o [any] [mes] 
 

 
 
 
 

 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
El mes o el mes i el dia només s’hi afegeixen a la data si és necessari per diferenciar entre 
dos punts d’accés 
 
Els mesos es donen en català 
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1412-1431   

1682, gener  20-  



Data de naixement i/o data de defunció: 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
Quan només tenim una data (de naixement o de defunció): 
•Data de naixement (RDA 9.3.2.3) 
S’utilitza un guió després de la data de naixement  
 
 
 
•Data de defunció (RDA 9.3.3.3) 
S’utilitza un guió abans de la data de defunció  
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1796-   

-1528  



Període d’activitat: 
•Element bàsic només quan cal distingir una persona d’una altra amb el mateix nom, i no es 
coneixen les dates de naixement i/o defunció 
 
 
•Si no és possible establir anys concrets d’activitat, es dona el segle o segles en què la 
persona era activa 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
Període d’activitat (RDA 9.3.4.3) 
•S’utilitza:  
 "actiu/activa“anys concrets d’activitat 
  “actiu/activa segle”segles d’activitat 
El terme "actiu/activa" ha de constar abans del primer període d'activitat (per exemple: 
"activa segle XII”) 
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activa 1800-1810   

actiu segle XIV-segle XV  



 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Es pot enregistrar com a element separat, com a part dels punts d’accés o de totes dues 
maneres 
 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Quan s’enregistra com a part del punt d’accés RDA 9.19.1.3 i 9.19.1.5       
 
ELEMENT BÀSIC  
 Anys de naixement i/o mort Sempre que es coneguin 
 Període d’activitatQuan cal diferenciar dues persones 
 
 Camps 100, 400, 500  Subcamp $d 
 
 
 
 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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100 1#  $aCasals, Pau,$d1876-1973 
 
100 0#  $aBerenguer,$cde Palou,$dactiu segle XII  



 
Quan s’enregistra com un element separat Format MARC; Manual del CANTIC 
  
ÉS OPCIONAL 
 Camp 046 Subcamps:    $f – Data de naixement $s – Inici període activitat 
              $g – Data de defunció $t – Fi període activitat 
 
Proporcioneu la informació més completa disponible 
Utilitzeu l’Extended Date Time Format (EDTF) excepte en el cas de segles  
Codifiqueu les dates: aaaa, aaaa-mm o aaaa-mm-dd 
 
 
 
 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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046 ##  $f1876-12-29$g1973-10-22$2edtf 
100 1#  $aCasals, Pau,$d1876-1973 
 
046 ##  $s11  
100 0#  $aBerenguer,$cde Palou,$dactiu segle XII 
  

http://www.loc.gov/standards/datetime/
http://www.loc.gov/standards/datetime/
http://www.loc.gov/standards/datetime/
http://www.loc.gov/standards/datetime/
http://www.loc.gov/standards/datetime/
http://www.loc.gov/standards/datetime/


 
Canvis respecte AACR2 (1) 
 
 
 
 
 
 
1.No es fan servir abreviatures 
 
        (Excepció: aC / dC) 
 
 
 

 
 

 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

AACR2 RDA 

 
 
Mesos quan es 
necessiten per 
diferenciar 

gen.  
febr.  
abr.  
jul.  
ag.  
set.  
oct.  
nov.  
des.   

gener  
febrer  
abril  
juliol  
agost  
setembre  
octubre  
novembre  

desembre   

Segle d’activitat s. actiu/activa segle 

Any aproximat ca. aproximadament 

Anys d’activitat fl. actiu/activa 

Any de naixement n. [any]- 

Any de defunció m. -[any] 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Canvis respecte AACR2 (2) 
 
 

2.L’ús dels segles i els períodes d’activitat no es limiten a abans del segle XX 
 
 
 
 
3.Quan l’abreviatura “aC” va a continuació d’un grup de dues dates, es posa tant abans com 
després del guió  
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

100 aC-44 aC   

actiu segle XX  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Canvis respecte AACR2 (3) 
 
4.El tractament de les dates incertes és similar al que es feia amb AACR2, amb alguns canvis: 
 -Data probable: [any]? no canvia 
 
 

 -Any incert però se sap que és un de dos anys: [any] o [any]Segona data sencera 
 

  
 
 -Any que es coneix de manera aproximada: aproximadament [any] no s’usa “ca.”  
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

 
1816? Any probable de naixement 
 

1666 o 1667 Any de naixement incert; se sap que és un dels dos anys 

aproximadament 931  Any aproximat de naixement 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Canvis respecte AACR2 (4) 
   MÉS EXEMPLES 
 AACR2     RDA   
 s. XIV     actiu segle XIV   
 fl. s. II/I aC    actiu segle II aC-segle I aC   
 1682, 20 gen.-   1682, gener 20-  
 1967, 8 abr.-    1967, abril 8-   
 ca. 1877-1953    aproximadament 1877-1953   
 fl. ca. 1187-1185 aC   actiu aproximadament 1187 aC-1185 aC  
 ca. 188-115 aC    aproximadament 188 aC-115 aC   
 n. 1796     1796-   
 m. 1528     -1528   
 100-44 aC    100 aC-44 aC   
 331-278 o 7 aC    331 aC-278 o 277 aC   
 1829 o 30-1854    1829 o 1830-1854   
 1718 o 19?-1801 o 2   1718 o 1719?-1801 o 1802   

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Data associada amb una persona (RDA 9.3) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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És un element bàsic … 
 
•SEMPRE Títols de la reialesa, noblesa, de rang o de càrrec eclesiàstic o un terme de 
tractament d’una persona de vocació religiosa 
•QUAN CAL DISTINGIR Qualsevol altre terme indicatiu de rang, de distinció o de càrrec 
 
S’exclouen els termes de tractament que simplement indiquen el sexe o l’estat civil (per 
exemple, Mr., Mrs.) 
 
S’obtenen de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Es poden enregistrar com a elements separats, com a parts de punts d’accés o de totes 
dues maneres 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Títol d’una persona (RDA 9.4) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Quan s’enregistra com a part del punt d’accés RDA 9.19.1.2  
 
ELEMENT BÀSIC 
 Sempre, títols de reialesa, noblesa, rang, càrrec eclesiàstic o terme de 
 tractament d’una persona de vocació religiosa 
 Per diferenciar, qualsevol altre terme indicatiu de rang, de distinció o de càrrec 
 
 Camps 100, 400, 500  Subcamp $c 
 
 
  

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Títol d’una persona (RDA 9.4) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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100 0#  $aAlexandre$bVI,$cpapa,$d1431-1503  
 



 
Quan s’enregistra com a element separat Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL 
 Camp 368   Subcamps: $d - Títol d'una persona 
       $s - Període de començament 
       $t - Període d'acabament  
 
 
 
 
 

 
NO PER A PROFESSIONS O OCUPACIONS (374) 

 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Títol d’una persona (RDA 9.4) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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100 0#  $AAlexandre$bVI,$cpapa,$d1431-1503 
368 ##  $dPapa$s1492$t1503 
 



Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Títol d’una persona (RDA 9.4) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
S’enregistren en català: 
•El títol de la persona amb el rang reial més alt dins d’un estat etc., i també el nom de 
l’estat o país. 
•El títols dels consorts de persones reials 
•Els títols dels fills i néts de persones reials 
•Els títols de bisbes, etc. 
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Títols que s’han d’enregistrar sempre que es coneguin 
•Títols de reialesa (RDA 9.4.1.4) 
 Persones amb el rang reial més alt dins d’un estat, etc. 
  Consorts de persones reials 
  Fills i néts de persones reials 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Títol d’una persona (RDA 9.4) 

rei dels francs 
rei de Suècia 
emperadriu de Rússia 
 
rei, consort de Maria II, reina de Portugal 
gran duquessa, consort de Lluís III, gran duc de Hesse-Darmstadt 
 
príncep d’Astúries 
duc de York 
princesa, filla de Juliana, reina dels Països Baixos 
infant, fill de Jaume II, rei de Catalunya-Aragó 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Títols que s’han d’enregistrar sempre que es coneguin 
•Títols nobiliaris (RDA 9.4.1.5) 
Quan aquest títol no s’ha enregistrat com a nom preferit 
 
 
 
•Papes (RDA 9.4.1.6) 
 
•Bisbes, etc (RDA 9.4.1.7) 
Quan es tracta d’un bisbe, un cardenal, un arquebisbe, un metropolita, un abat, una 
abadessa, o de qualsevol altre alt càrrec eclesiàstic el nom de pila del qual s’ha enregistrat 
com a primer element del nom preferit 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Títol d’una persona (RDA 9.4) 

graaf van Oostervant 
Nom preferit enregistrat com: Borselen, Frank van 

arquebisbe d’Atenes i de tota la Grècia 
abadessa de Quedlinburg 
bisbe de Limoges 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Títols que s’han d’enregistrar sempre que es coneguin 
•Altres persones de vocació religiosa (RDA 9.4.1.8) 
Quan no és ni papa ni bisbe, etc. i el seu nom de pila s’enregistra com a primer element del 
nom preferit 
 
 
 
 
 
Si una persona usa regularment les inicials i/o les abreviacions que indiquen la pertinença a 
un ordre religiós cristià o aquestes inicials i/o abreviacions figuren regularment en els 
recursos associats amb la persona afegiu les inicials i/o les abreviacions al títol de la 
persona 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Títol d’una persona (RDA 9.4) 

Rabbi 
Mullah 
fra 
père 
Mother 

Father, O.F.M. Cap. 
soeur, O.P. 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Títols que només s’han d’enregistrar per diferenciar una persona d’una altra amb el 
mateix nom 
•Altres termes de rang, de distinció o de càrrec (RDA 9.4.1.9) 
Enregistreu un terme que indica rang, distinció o càrrec si el terme figura amb el nom 
 
Enregistreu-lo en la llengua en què es va concedir o en la llengua usada en el país de 
residència de la persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
Poden formar part del punt d’accés 
Títol d’una persona (RDA 9.4) 

Captain 
Reverend 
Ph. D. 
Abreviació d’un títol acadèmic 
FRCVS 
Premi concedit pel Royal College of Veterinary Surgeons 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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       Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
        Poden formar part del punt d’accés 
        Forma més completa d’un nom (RDA 9.5) 
 
És un element bàsic quan cal distingir una persona d’una altra persona amb el mateix 
nom 
 
 És la forma més completa d’una part del nom representada per una inicial o una 
abreviació en la forma triada com a nom preferit, o bé, una part del nom no inclosa en la 
forma triada com a nom preferit 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Es poden enregistrar com a elements separats, com a parts de punts d’accés o de totes 
dues maneres 
  
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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       Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
        Poden formar part del punt d’accés 
        Forma més completa d’un nom (RDA 9.5) 
 
Quan s’enregistra com a part del punt d’accés RDA 9.19.1.4  
 
ELEMENT BÀSIC 
 Quan cal distingir dues persones amb el mateix nom 
 [Les Concrecions recomanen posar-les sempre que es coneguin] 
 
 Camps 100, 400, 500 Subcamp $q 
  
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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100 1# $aRovira Climent, J. J.$q(Joan Josep),$d1947-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
        Poden formar part del punt d’accés 
        Forma més completa d’un nom (RDA 9.5) 
  
Quan s’enregistra com a element separat  Format MARC; Manual del CANTIC 
  
ÉS OPCIONAL 
 Camp 378 Subcamp $q - Forma completa de nom personal  
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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378 ## $qJoan Josep  
100 1# $aRovira Climent, J. J.$q(Joan Josep),$d1947-  
 
Però també... 
 
378 ## $qJosep Vicenç  
100 1# $aFoix, J. V.,$d1893-1987  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
        Poden formar part del punt d’accés 
        Forma més completa d’un nom (RDA 9.5) 
 
 El nom en la seva forma més completa es pot enregistrar com una variant de nom, quan 
sigui apropiat 
 

Nancy Elizabeth    Nancy Ellen 
Nom preferit enregistrat com: Smith, Nancy E. Nom preferit enregistrat com: Smith, Nancy E. 
 
Annie Liddon    Frances Elizabeth 
Nom preferit enregistrat com: King, Mrs.  Nom preferit enregistrat com: King, Mrs. 
 
Henry Dawbeny    Hilda Doolittle 
Nom preferit enregistrat com: H. D.  Nom preferit enregistrat com: H. D. 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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        Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
         Poden formar part del punt d’accés 
        Altra designació associada amb una persona (RDA 9.6) 
 
És un terme, diferent d’un títol, que s’associa amb el nom de la persona 
 
És un element bàsic… 
•SEMPRE sant cristià, esperit, persona mencionada en una sagrada escriptura o en un 
llibre apòcrif, persona fictícia o llegendària, entitat real no humana 
•QUAN CAL DISTINGIR  altres persones, amb el mateix nom 
 
S’obtenen de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670   
 
Es poden enregistrar com a elements separats, com a parts de punts d’accés o de totes 
dues maneres 
  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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        Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
         Poden formar part del punt d’accés 
        Altra designació associada amb una persona (RDA 9.6) 
  
Quan s’enregistra com a part del punt d’accés RDA 9.19.1.2 i 9.19.1.8  
 
ELEMENT BÀSIC 
 Sant cristià, esperit, persona mencionada en una sagrada escriptura o en un llibre 
 apòcrif, persona fictícia o llegendària, entitat real no humana 
 En la resta de casos, si cal distingir 
 
 Camps 100, 400, 500 Subcamp $c 
  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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100 1# $aAbraham$c(Patriarca bíblic) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
         Poden formar part del punt d’accés 
        Altra designació associada amb una persona (RDA 9.6) 
 
Quan s’enregistra com a element separat Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL 
 Camp 368 Subcamps $c - Altres designacions  $2 - Font   
 
Utilitzeu si és possible un terme d’un vocabulari controlat com la LEMAC 
S’ha d’especificar la font en el subcamp $2 (exemple: $2lemac) 
Si no s’utilitza un vocabulari controlat, el terme va en singular i sense $2 
Es dóna amb majúscula la primera paraula 
 
 
  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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100 1# $aAbraham$c(Patriarca bíblic) 
368 ## $cPatriarques bíblics$2lemac 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
         Poden formar part del punt d’accés 
        Altra designació associada amb una persona (RDA 9.6) 
•Sants (RDA 9.6.1.4) 
 Enregistreu sant o santa 
•Esperits (RDA 9.6.1.5) 
 Enregistreu esperit 
•Persones mencionades en les sagrades escriptures o en els llibres apòcrifs (RDA 9.6.1.6) 
 Enregistreu una designació apropiada, ex.: Àngel, Personatge bíblic 
•Persones fictícies i llegendàries (RDA 9.6.1.7) 
 Enregistreu Personatge de ficció, Personatge llegendari o qualsevol altra 
 designació apropiada, ex.: Divinitat grega, Animal mític 
•Entitats no humanes (RDA 9.6.1.8) 
 Enregistreu una designació del tipus, la espècie o la raça, ex.: Ximpanzé, Balena 
•Altra designació (vegeu 9.6.1.9) 
 Enregistreu una designació apropiada en català, ex.: Indi cree, Muller de Buda 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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        Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
         Poden formar part del punt d’accés 
         Professió o ocupació (RDA 9.16) 
És la vocació o la dedicació d’una persona. 
 
És un element bàsic… 
•SEMPRE persona amb un nom que consisteix en una frase o una apel·lació que no dona 
la idea d’una persona 
•QUAN CAL DISTINGIR altres persones amb el mateix nom 
 
S’obtenen de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Es poden enregistrar com a elements separats, com a parts de punts d’accés o de totes 
dues maneres 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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        Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
         Poden formar part del punt d’accés 
         Professió o ocupació (RDA 9.16) 
 
Quan s’enregistra com a part del punt d’accés RDA 9.19.1.6  
 
ELEMENT BÀSIC 
 Nom que consisteix en una frase o apel·lació que no dóna idea de persona. 
 En la resta de casos, si cal distingir dues persones amb el mateix nom 
 
 Camps 100, 400, 500  Subcamp $c entre parèntesis 
 
  
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
 Es tria preferentment un terme d’acord amb la LEMAC en singular 
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100 0# $aJohannes$c(Notari) 
100 0# $aD:Fuse$c(Disc-jockey) 
100 1# $aOrr, Marjorie$c(Veterinària) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
         Poden formar part del punt d’accés 
         Professió o ocupació (RDA 9.16) 
 
Quan s’enregistra com un element separat Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL 
 Camp: 374   Subcamps: $a - Ocupació   $s - Període de començament 
          $t- Període d'acabament  $2 - Font del terme 
 
 
Si és possible s’usa un terme d’un vocabulari controlat com la LEMAC 
S’ha d’especificar la font en el subcamp $2 (exemple: $2lemac) 
Si no s’utilitza un vocabulari controlat, el terme va en singular i sense $2 
Es dóna amb majúscula la primera paraula 
S’utilitzen termes sense indicar el gènere, la nacionalitat, la religió, etc. (actor en comptes 
d'actriu) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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        Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
         Poden formar part del punt d’accés 
         Professió o ocupació (RDA 9.16) 
 
Quan s’enregistra com un element separat Format MARC; Manual del CANTIC 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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100 0# $aJohannes$c(Notari) 
374 ## $aNotaris$2lemac 
 
100 0# $aD:Fuse$c(Disc-jockey) 
374 ## $aDisc-jockeys$2lemac 
 
100 1# $aOrr, Marjorie$c(Veterinària) 
374 ## $aVeterinaris$2lemac 
 
Però també… 
100 1# $aCasals i Couturier, Muriel 
374 ## $aEconomistes$2lemac  
374 ## $aParlamentaris$2lemac$s2015$t2016 
 
100 1#  $aPicornell, Aurora,$d1912-1937 
374 ##  $aSindicalistes$aComunistes$2lemac 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Sexe (RDA 9.7) 

 
És el gènere amb el qual s’identifica una persona 

 
És un element opcional 

 
S’obté de qualsevol font 

 
Enregistreu-lo com a element separat 
 

NO forma part del punt d’accés autoritzat 
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Sexe (RDA 9.7) 

Quan s’enregistra com un element separat Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL 
 Camp 375  Subcamps $a - Gènere  $2 - Font del terme  
 
S’usen els termes “femení” i “masculí” sense indicar la font en el subcamp $2 
Si cap dels dos termes és adequat es recomana utilitzar la forma d'un vocabulari controlat 
com la LEMAC, especificant la font en el subcamp $2 (exemple: $2lemac) 

100 1# $aAradilla Herrero, Amor  
375 ## $afemení  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 9.8-9.11) 

És la ciutat, província, estat, i/o país associat amb el lloc de naixement, mort, residència, 
i/o identitat d’una persona 
        Lloc de naixement (RDA 9.8)  Lloc de defunció (RDA 9.9) 
        País associat amb la persona (RDA 9.10) Lloc de residència, etc. (RDA 9.11) 
 
És un element opcional 
 
Enregistreu el nom del lloc tal com s’indica al capítol 16 
 
S’obté de qualsevol font 
 
S’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Enregistreu-lo com a element separat 
 

  NO forma part del punt d’accés autoritzat 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Lloc associat (RDA 9.8-9.11) 

Quan s’enregistra com un element separat Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL 
 Camp 370   Subcamps   $a - Lloc de naixement    $b - Lloc de mort  
          $c - País associat  $e - Lloc de residència 
          $2 - Font del terme  
 
 Es recomana usar un vocabulari controlat codificat amb el $2 
 -Per a geogràfics jurisdiccionalsCANTIC ($2cantic) 
 -Per a geogràfics no jurisdiccionals LEMAC ($2lemac) 

100 1# $aRodoreda, Mercè,$d1908-1983 
370 ## $aBarcelona,Catalunya$bGirona,Catalunya$eParís, França$eBordeus, França$eGinebra, 
Suïssa$2cantic  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Adreça (RDA 9.12) 

És l’adreça del lloc de residència o de treball d’una persona, l’adreça de l’empresa on 
treballa i/o una adreça de correu electrònic o d’Internet 
 
És un element opcional 
 
No s’afegirà aquesta informació en RA de persones vives  
 
S’obté de qualsevol font 
 
Enregistreu-lo com a element separat 
 

NO forma part del punt d’accés autoritzat 
  
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Adreça (RDA 9.12) 

Quan s’enregistra com un element separat  Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL 
 Camp    371 Subcamps    $a - Adreça       $b - Ciutat  
         $m - Adreça de correu electrònic 
 
 
Es dóna a criteri del catalogador quan la informació no es proporciona al camp 370 
No s’han d’enregistrar adreces físiques de persones vives 
 
 
 
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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100 1# $aCaldentey, Paz 
371 ## $mpcaldent@bnc.cat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Afiliació (RDA 9.13) 

 És un grup amb el qual una persona està o ha estat afiliada per qüestions de feina, en 
qualitat de membre, per afinitat cultural, etc. Es poden incloure les dates d’afiliació 
 
És un element opcional 
 
S’obté de qualsevol font 
 
S’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Enregistreu-lo com a element separat 
 

NO forma part del punt d’accés autoritzat 
   
  
 
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Afiliació (RDA 9.13) 

Quan s’enregistra com un element separat  Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL  
 Camp 373   Subcamps  $a - Grup associat                $s - Període de començament  
         $t - Període d'acabament  $2 - Font del terme  
 
Es recomana usar un punt d’accés autoritat de CÀNTIC, especificant la font en el subcamp 
$2 ($2cantic) 
Es poden afegir els subcamps $s i $t quan cal indicar el període d’afiliació. Les dates 
s’enregistren en la forma aaaa  
  
 
   

100 1# $aCasals i Couturier, Muriel 
373 ## $aUniversitat Autònoma de Barcelona$2cantic 
373 ## $aÒmnium Cultural$2cantic$s2010$t2015 
373 ## $aCatalunya. Parlament$2cantic$s2015$t2016 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Llengua d’una persona (RDA 9.14) 

 És la llengua que usa una persona quan escriu per una publicació, per una emissora de 
ràdio, etc. 
 
És un element opcional 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Useu un o més termes apropiats en català. Seleccioneu els termes d’una llista 
normalitzada de noms de llengües  
 
Enregistreu-lo com a element separat 
 

NO forma part del punt d’accés autoritzat 
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Llengua d’una persona (RDA 9.14) 

Quan s’enregistra com un element separat  Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL 
 Camp 377    Subcamps    $a - Codi de llengua $l - Terme de llengua 
 
Per al codi de llengua s’usa la: MARC Code List for Languages  
http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html 

 
Per la terme de llengua s’usa el terme en català 

 
Es dona en majúscula la primera paraula de cada subcamp $l 
  
  
  
 
   

100 1# $aCasals, Pau,$d1876-1973 
377 ## $acat$lCatalà$aspa$lCastellà      

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Camp d’activitat d’una persona (RDA 9.15) 

 És un camp d’acció, una àrea d’experiència, etc., al qual es dedica o s’ha dedicat una 
persona. NO ÉS LA PROFESSIÓ DE LA PERSONA 
 
És un element opcional 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Sempre s’haurà de justificar amb una nota de font 670 
 
Enregistreu-lo com a element separat 
 

NO forma part del punt d’accés autoritzat 
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Camp d’activitat d’una persona (RDA 9.15) 

Quan s’enregistra com un element separat  Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL  
 Camp 372    Subcamps    $a - Camp d'activitat          $s - Període de començament  
            $t - Període d'acabament  $2 - Font del terme  
 
Si és possible s’usa un terme d’un vocabulari controlat com la LEMAC 
S’ha d’especificar la font en el subcamp $2 (exemple: $2lemac; $2cantic) 
Es dona en majúscula la primera paraula de cada subcamp $a 
 
 
  
  
  
 
   

100 1# $aEstapé, Fabià,$d1923-2012 
372 ## $aEconomia$2lemac 
 
100 1# $aCasals, Pau,$d1876-1973  
372 ## $aMúsica$aDirecció d’orquestra$2lemac 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Camp d’activitat d’una persona (RDA 9.15) 

Quan s’enregistra com un element separat  Format MARC; Manual del CANTIC 
 
Si s’utilitza un punt d’accés autoritzat de la LEMAC amb subdivisió, la subdivisió va amb 
dos guions sense espai 

 
 
 
 
 

Si s’utilitza un punt d’accés autoritzat de CÀNTIC per al camp d'activitat, s’ha d’especificar 
en el subcamp $2 i s’ha d’eliminar qualsevol subcamp no autoritzat 
 
 
 
  

100 1# $aCasals i Couturier, Muriel  
372 ## $aEconomia$aCultura catalana$aCatalunya--Política i govern$2lemac 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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100 1# $aPuig i Tàrrech, Armand,$d1953- 
372 ## $aBíblia. Nou Testament$2cantic    NO $aBíblia.$pNou Testament$2cantic   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Camp d’activitat d’una persona (RDA 9.15) 

  

Camp d’activitat vs Professió o ocupació  
  
  
  
 
   

Camp d’activitat: 
 
100 1# $aEstapé, Fabià,$d1923-2012  
372 ## $aEconomia$2lemac  
 
 
100 0# $aAbe$c(Músic) 
372 ## $aMúsica pop$aDance (Música)$2lemac
  

Professió o ocupació: 
 
100 1# $aEstapé, Fabià,$d1923-2012  
374 ## $aEconomistes$2lemac 
 
 
100 0# $aAbe$c(Músic) 
374 ## Músics$2lemac   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Informació biogràfica (RDA 9.17) 

És la informació sobre la vida o la història d’una persona 
 
Normalment s’utilitza quan es vol registrar la informació que es té sobre el punt d’accés, 
però no es poden citar les fonts de la informació 
 
És un element opcional 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Enregistreu-lo com a element separat 
 

NO forma part del punt d’accés autoritzat 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Informació biogràfica (RDA 9.17) 

Quan s’enregistra com un element separat  Format MARC; Manual del CANTIC 
 
ÉS OPCIONAL   
 Camp 678 Subcamp $a – Dades biogràfiques o històriques 
 
Sempre que sigui possible, s’han de justificar les informacions complementàries en un 
camp 670 normalitzat enlloc del camp 678  
 
  
  
  
  
 
   

100 1#  $aMunro, Alice,$d1931- 
678 ##  $aAlice Ann Munro (nascuda Laidlaw) és una escriptora canadenca de narracions curtes. Ha 
guanyat nombrosos premis per la seva obra, inclosos el Premi Nobel, el Man Broker International 
Prize i el Governor General’s Literary Award de Canadà. Va néixer el 10 de juliol de 1931 a Wingham, 
Ontario. El 1980, Munro va ocupar el càrrec d’escriptora resident a la University of British Columbia i 
a la University of Queensland 
 
100 1# $aLópez Soler, Ramon  
678 ## $aNascut a Manresa, 1799; mort a Madrid, 1836; escriptor i periodista   
  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Altres atributs identificadors (RDA 9.3-9.18) 
No poden formar part del punt d’accés 
Identificador de persona (RDA 9.18) 

És una cadena de caràcters associada de manera única amb una persona o amb un substitut 
d’una persona (per exemple, un registre d’autoritat) 
L’identificador serveix per diferenciar aquesta persona d’altres persones 
 
És un element bàsic 
 
S’obté de qualsevol font 
 
Enregistreu-lo com a element separat 
 
 Camp 0XX 
  
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaborem els punts d’accés que representen les 
persones 

 
  
  
  
  
 
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 

 
  
  
  
  
 
   

Recordem terminologia: Punt d’accés (RDA 8.1.4) 

Punt d’accés: 
Nom, terme, codi, etc., que representa una persona 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 persona. S’elabora usant el nom 
preferit de la persona 
 
Variant de punt d’accés: 
Alternativa del punt d’accés autoritzat que representa una persona. S’elabora usant 
la (o les) variants de nom d’aquesta persona 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Construcció del punt d’accés (RDA 9.19.1) 

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

NOM PREFERIT      ADDICIONS 
 
Carles,     príncep d’Astúries 
Climent I,     papa 
More, Thomas,    sant 
Lluc,     sant (Esperit) 
Smith, John,    1978– 
Smith, John,    1832–1911 
Allen, Richard    (Richard H.) 
Allen, Richard    (Richard Ian Gordon)  
Rovira Climent, J. J.   (Joan Josep), 1947-   
Abraham    (Patriarca bíblic)  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Construcció del punt d’accés (RDA 9.19.1) 

 

Les addicions: 
•S’hi afegeixen SEMPRE que es coneguin: 
 
Títol o altra designació associada amb una persona (RDA 9.19.1.2) 
 
Data de naixement i/o de defunció (RDA 9.19.1.3) 
 
Forma més completa del nom, si una part del nom o del cognom està representat     
per una inicial o una abreviatura (RDA 9.19.1.4) 
  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Construcció del punt d’accés (RDA 9.19.1) 

 

Les addicions: 
•S’hi afegeixen SEMPRE que es coneguin: 
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Concrecions: 
Addició opcional: 
“Incloeu una forma més completa del nom fins i tot si no cal distingir entre els punts 
d’accés. Afegiu la forma més completa del nom abans de la data de naixement i/o 
de defunció” 
 
S'aplica si una part del nom o del cognom està representat per una inicial o una 
abreviatura 
 
S’afegeix noms de pila i cognoms no utilitzats quan és necessari per distingir un punt 
d'accés d'un altre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Construcció del punt d’accés (RDA 9.19.1) 

 

Les addicions: 
•S’hi afegeixen només si són necessàries PER DIFERENCIAR:  
 
Forma més completa del nom, si es tracta de noms de pila i cognoms no utilitzats en el 
punt d’accés autoritzat (RDA 9.19.1.4) 
 
Període d’activitat d’una persona (RDA 9.19.1.5) 
 
Professió o ocupació (RDA 9.19.1.6) 
 
Altres termes de rang, de distinció o de càrrec (RDA 9.19.1.7) 
 
Altra designació (RDA 9.19.1.8) 

 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Construcció del punt d’accés (RDA 9.19.1) 

 

Les addicions: 
 
Si no hi ha disponible cap element addicional adequat, useu el mateix punt d’accés per 
a totes les persones amb el mateix nom, indicant que es tracta d’un nom no diferenciat 
 
 

EN AQUEST CAS, NO FEU REGISTRE D’AUTORITAT CANTIC
  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Construcció del punt d’accés (RDA 9.19.1) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
Dates: 
-Si es dona la data de naixement i de mort, se separen les dates amb un guió 
 
-Si només es dona la data de naixement, s’utilitza un guió després de la data de naixement 
 
-Si només es dona la data de defunció, s’utilitza un guió abans de la data de defunció 
 
-En el cas d’un període d’activitat, s’utilitza "actiu/activa" i "segle”. El terme "actiu/activa" ha 
de constar abans del primer període d'activitat (per exemple: "activa segle XII" ) 
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Les addicions:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Construcció del punt d’accés (RDA 9.19.1) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
Diferenciar punts d’accés autoritzats: 
En crear un nou registre d'autoritat per a una persona que no disposa d’una addició per 
diferenciar el punt d'accés d’un altre existent, cal fer una addició al punt d'accés autoritzat 
existent 
 
Canvis als punts d’accés autoritzats: 
Si una persona sol·licita un canvi en la formulació del punt d’accés, es fan els canvis 
pertinents en el registre d’autoritat i en nota s’indica que es tracta d’una forma preferida de 
la persona 
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Les addicions:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Construcció del punt d’accés (RDA 9.19.1) 

 
Les addicions:  
 
En un punt d’accés autoritzat d’una persona amb un nom que consisteix en una frase o una 
apel·lació que no transmet la idea d’una persona, apliqueu les instruccions següents fins i 
tot si no cal distingir els punts d’accés que representen diferents persones amb el mateix 
nom.  
 
Després del nom, afegiu:   
un terme que indiqui la professió o l’ocupació per a les entitats humanes (RDA 9.16), o 
 
un terme que indiqui que es tracta d’un personatge fictici o llegendari (RDA 9.6.1.7), o 
 
un terme que indiqui el tipus, l’espècie o la raça d’entitats reals no humanes (RDA 9.6.1.8) 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Construcció del punt d’accés (RDA 9.19.1) 

Stone Mountain (Escriptor)  
Rin-Tin-Tin (Gos)  
Wolverine (Personatge de ficció) 
   
PERÒ… 
Obama, Bo 
El nom preferit del gos inclou un cognom i un nom de pila  
 
Wonder Woman 
El nom preferit de la superheroïna de còmic transmet la idea d’una persona    

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Les addicions:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 
Títol de reialesa 
Títol nobiliari  
Títol de rang religiós: papes, bisbes etc i altres persones de vocació religliosa 
Terme sant o santa 
Terme Esperit 
Qualsevol altra designació associada amb una persona 

 
El terme Esperit s'afegeix sempre com a darrer element del punt d'accés autoritzat 
La resta de termes es donen abans de les dates de la persona 

Descrivim persones  
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Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 
Títol de reialesa  ,$c [en català] 
 
Afegiu-lo a continuació del nom preferit, fins i tot si no cal distingir els punts d’accés que 
representen diferents persones amb el mateix nom 
 
 
 
  

Carles,$cpríncep d’Astúries 
Gustau $bI Vasa,$crei de Suècia  
Jaume$bI,$crei de Catalunya-Aragó     

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 
Títol nobiliari  ,$c [en la llengua vernacla] 
 
Afegiu-lo a continuació del nom preferit (o continuació de la forma més completa del nom) 
si el títol nobiliari o una part del títol figura habitualment amb el nom en els recursos 
associats amb la persona o en les fonts de referència, fins i tot si no cal distingir els punts 
d’accés que representen diferents persones amb el mateix nom  

Borselen, Frank van,$cgraaf van Oostervant 
Fitz James Stuart, Jacobo,$cconde de Siruela    

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 
Títol de rang religiós  ,$c 
 
•Papes. Afegiu el títol papa o antipapa a continuació del nom preferit 
 

 Pius XII,$cpapa 
Hipòlit,$cantipapa     

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 
Títol de rang religiós   
•Bisbes, etc., i altres persones de vocació religiosa 
Només quan… 
el primer element del nom preferit és el nom de pila 
i 
el títol o una part del títol figura habitualment amb el nom en els recursos associats amb 
la persona o en les fonts de referència 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Alexandre,$cbisbe d’Alexandria, sant 
 
PERÒ… 
Augustí,$cde Canterbury, sant 
I NO  
Augustí,$carquebisbe de Canterbury, sant    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 

Títol de rang religiós 
•Bisbes, etc., i altres persones de vocació religiosa 
 
Afegiu el títol, fins i tot si no cal distingir els punts d’accés que representen diferents 
persones amb el mateix nom 
 
Afegiu el títol a continuació del nom preferit o a continuació de la forma més completa del 
nom i abans de les dates. Si és sant, abans del terme “sant” 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 

Títol de rang religiós 
•Bisbes, etc., i altres persones de vocació religiosa 
 
Per als bisbes, etc.  (bisbe, cardenal, arquebisbe, metropolità, abat, abadesa…) el títol va 
en català, si hi ha un equivalent en aquesta llengua. 
Si la persona ha tingut més d’un títol, s’anota el de rang més alt  
 
 
 
 

Dositeu,$cpatriarca de Jerusalem 
Oliba,$cbisbe de Vic 
PERÒ… 
 
Martínez Sistach, Lluís  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 

Títol de rang religiós 
•Bisbes, etc., i altres persones de vocació religiosa 
 
Per a altres persones de vocació religiosa el títol s’anota en la forma vernacla, després del 
nom 
 
 M. Alicia$q(Mary Alicia),$cSister, S.C.N. 

Angelico,$cfra 
Juana Inés de la Cruz,$csor 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 

Sant   ,$csant   /  ,$csanta 
Afegiu el terme sant o santa al nom preferit excepte si el punt d’accés representa un papa, 
un emperador, una emperadriu, un rei o una reina.  
Afegiu el terme a continuació de la forma més completa del nom i el títol nobiliari o el títol 
de rang religiós, quan s’apliquin 
 

 Arundel, Philip Howard,$cEarl of, sant 
Manyanet, Josep$q(Manyanet i Vives),$csant 
 
PERÒ… 
Bonifaci$bIV,$cpapa 
I NO  
Bonifaci$bIV,$cpapa, sant    

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 

Esperit  $c(Esperit) 
 
Elaboreu el punt d’accés autoritzat de l’esperit d’una persona combinant (en aquest 
ordre): 
•El punt d’accés autoritzat de la persona 
•Amb $c, el terme Esperit tancat entre parèntesi 
 

Garland, Judy$c(Esperit) 
Elies$c(Profeta bíblic) (Esperit)   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 

Altra designació associada amb la persona  $c(...) 
Incloeu un o més dels tipus de termes següents si cal distingir un punt d’accés autoritzat 
d’un altre:  
• Un terme que indiqui una persona mencionada en una sagrada escriptura o en un llibre 

apòcrif 
• El terme Personatge de ficció, Personatge llegendari o qualsevol altra designació 

apropiada 
• Un terme que indiqui el tipus, l’espècie o la raça 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Adam$c(Personatge bíblic) 
Adam$c(Personatge de ficció)    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 

Altra designació associada amb la persona  
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
S’aplica l’addició opcional si es considera important per a la identificació: 
Incloeu un dels tipus de termes llistats a 9.6.1.6–9.6.1.8 (persones mencionades en les 
sagrades escriptures o en els llibres apòcrifs, persones fictícies i llegendàries, entitats reals 
no humanes) fins i tot si no cal distingir un punt d’accés d’un altre 
 
 
 
 
 

Obama, Bo$c(Gos d’aigua portuguès) 
Wolverine$c(Personatge de ficció)  
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Títol o altra designació associada amb la persona (RDA 9.19.1.2) 
 

Altra designació associada amb la persona  
 
Afegiu el terme a continuació de la forma més completa del nom, el títol de reialesa, el títol 
nobiliari, el títol de rang religiós o el terme sant o santa, quan s’apliquin 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Lear,$crei d’Anglaterra (Personatge de ficció)  
Josaphat,$csant (Personatge llegendari)   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Data de naixement i/o de defunció (RDA 9.19.1.3)     ,$d 
  
Incloeu la data de naixement i/o la data de defunció si cal distingir un punt d’accés 
autoritzat d’un altre 
Enregistreu l’any sol 
 
 
 
 
 
 

Smith, John,$d1978– 
Smith, John,$d1718–1791 
Smith, John,$d1787-    any de naixement. Diferència respecte AACR2: no es posa “n.” 
Smith, John,$d-1773    any de mort. Diferència respecte AACR2: no es posa “m.”  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
S’APLICA l’Addició opcional 
Incloeu la data de naixement i/o la data de defunció fins i tot si no cal distingir entre els 
punts d’accés 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Data de naixement i/o de defunció (RDA 9.19.1.3) 
 
Si cal distingir un punt d’accés d’un altre incloeu el mes o el mes i el dia 
 

Smith, John, 1936, maig 5–   
Smith, John, 1936, desembre 17–  Diferència respecte AACR2: mes sense abreujar i ordre 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Forma més completa del nom (RDA 9.19.1.4)  $q(…) 
 
Incloeu una forma més completa del nom d’una persona si cal distingir un punt d’accés 
autoritzat d’un altre i la data de naixement o la data de defunció de la persona no estan 
disponibles 
 
 
 
 
 
 

Johnson, A. W.$q(Alva William) 
Johnson, A. W.$q(Anthony W.)  
 
Johnson, Carol$q(Carol Sue)  
Johnson, Carol$q(Carol W.)   

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Forma més completa del nom (RDA 9.19.1.4) 
 
 
 
 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
Addició opcional 
Incloeu una forma més completa del nom fins i tot si no cal distingir entre els punts 
d’accés 
Afegiu la forma més completa del nom abans de la data de naixement i/o de defunció 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lawrence, D. H.$q(David Herbert)  
González R., Luis$q(González Rodríguez)  
Eliot, T. S.$q(Thomas Stearns),$d1888–1965 
A. Manap A. Malik$q(Abdul Manap Abdul Malik),$d1946–   

165 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Forma més completa del nom (RDA 9.19.1.4) 
 
 
 
 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions 
S'aplica si una part del nom o del cognom està representat per una inicial o una 
abreviatura 
 
 
 
 
Només s’afegeixen noms de pila i cognoms no utilitzats quan és necessari per distingir un 
punt d'accés d'un altre 
 
 
 

Jacobs, James A.$q(James Alan) 
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García, Alejandro 
 
García, Alejandro$q(García Schnetzer) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Període d’activitat de la persona (RDA 9.19.1.5)  ,$d 
 
Afegiu-lo si cal distingir un punt d’accés autoritzat d’un altre, quan la data de naixement 
o la data de defunció de la persona no estan disponibles 
 
 
 
 
 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
No S’APLICA l’Addició opcional Incloeu el període d’activitat de la persona fins i tot si no 
cal distingir entre els punts d’accés 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Període d’activitat de la persona (RDA 9.19.1.5) 
 
Diferències respecte AACR2: 
•S’utilitza “actiu/activa” enlloc de “fl.” 
•S’utilitza “actiu/activa segle” enlloc de “s.” 
•Es pot utilitzar per al segle XX 
 
 
 
 
 
 
 

Smith, John,$dactiu 1705 
Smith, John,$dactiu 1719–1758 
 
Allen, Charles,$dactiu segle XVII 
Allen, Charles,$dactiu segle XVIII–segle XIX 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

 
Quan cal diferenciar punts d’accés i no es disposa ni de dates, ni de formes més 
completes del nom, ni períodes d’activitat, es poden afegir altres addicions, per aquest 
ordre: 
 
Professió  o ocupació (RDA 9.19.1.6) 
Altres termes de rang, honorífics o de càrrec (RDA 9.19.1.7) 
Altra designació (RDA 9.19.1.8)  

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Professió o ocupació (RDA 9.19.1.6)    $c(…) 
Afegiu la professió o l’ocupació si cal distingir un punt d’accés autoritzat d’un altre, quan  
la data de naixement o la data de defunció de la persona no estan disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO ES MODIFICA un RA CANTIC només per afegir la professió o ocupació si no és 

que sigui necessari per diferenciar dos punts d’accés idèntics 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
No S’APLICA l’Addició opcional Incloeu la professió o l’ocupació fins i tot si no cal distingir 
entre els punts d’accés 
 
En afegir la professió o ocupació, es tria preferentment un terme d’acord amb la LEMAC en 
singular 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Professió o ocupació (RDA 9.19.1.6) 
Diferències respecte AACR2: 
•S’amplien les addicions possibles si cal diferenciar els punts d’accés que representen 
diverses persones amb el mateix nom i la data de naixement i/o de defunció o la forma més 
completa del nom no estan disponibles.  
•Es codifica amb $c i el terme en català i singular (LEMAC) en majúscula tancat entre 
parèntesis 
 
 
 
 
 
 

Johannes$c(Notari) 
Chris$c (Intèrpret de música rap) 
 
Hancock, Mary$c(Arquitecta) 
Butler, Jean$c(Compositora) 
Watt, James$c(Jardiner) Amb AACR2 això no era possible 
Brown, Carol$c(Flautista) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Altres termes de rang, de distinció o de càrrec (RDA 9.19.1.7)  ,$c 
Incloeu un terme indicatiu de rang, de distinció o de càrrec, si el terme figura amb el 
nom, quan cal distingir un punt d’accés autoritzat d’un altre, i la data de naixement o la 
data de defunció de la persona no estan disponibles 
  
•Es codifica amb $c i el terme en la llengua que figuri amb el nom sense parèntesis 
 
 
 
 
 
 

Wood, John,$cCaptain 
S’inclou el terme “Captain”, indicatiu de rang, per distingir el punt d’accés autoritzat d’un 
altre 
Shah, Seema,$cPh. D. 
S’inclou l’abreviació d’un títol acadèmic per distingir el punt d’accés autoritzat d’un altre 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

172 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Altres termes de rang, de distinció o de càrrec (RDA 9.19.1.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO ES MODIFICA un RA CANTIC només per afegir un terme de rang, de distinció o 
de càrrec si no és que sigui necessari per diferenciar dos punts d’accés idèntics 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
Addició opcionalIncloeu un terme indicatiu de rang, de distinció o de càrrec fins i tot si 
no cal distingir entre els punts d’accés.  
S’aplica si es considera important per ajudar a identificar la persona 
 
 
 
 
 
 

Appleby, Robert,$cSir 
S’inclou el títol honorífic “Sir”, de cavaller, per ajudar a identificar la persona 
Bennett, Carolyn,$cMP  
S’inclou l’abreviació de Membre del Parlament per ajudar a identificar la persona  
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Elements addicionals en els punts d’accés autoritzats que representen les 
persones (RDA 9.19.1.2-9.19.1.8) 

Altra designació (RDA 9.19.1.8)  $c(…) 
 Incloeu una altra designació apropiada si cal distingir un punt d’accés autoritzat d’un 
altre, quan la data de naixement o la data de defunció de la persona no està disponible i no 
es pot aplicar una altra designació associada amb la persona  
•Es codifica amb $c i la designació en català tancada entre parèntesis 
 
 
 
 
 
 

Nichols, Chris$c(De la North Oxford Association) 
Lang, John$c(Germà d’Andrew Lang) 
Budd,H.$q(Henry)$c(Indi cree) 
Yaśodharā$c(Muller de Buda) 
Independent Burgess$c(De Nottingham) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 

Concrecions: 
No S’APLICA l’Addició opcional Incloeu una altra designació fins i tot si no cal distingir 
entre els punts d’accés 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Variant de punt d’accés que representa una persona (RDA 9.19.2) 

 
Una variant de nom és un nom o una forma de nom pel qual es coneix una persona i que 
difereix del nom o de la forma de nom triat com a nom preferit (RDA 9.2.3) 
 
Són variants de nom: 
•un nom o una forma de nom usat per una persona 
•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 
 
Useu una variant de nom de persona com a base de la variant de punt d’accés  
Camp MARC: 400 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Variant de punt d’accés que representa una persona (RDA 9.19.2) 

Punt d’accés autoritzat: Horaci 
 Variants del punt d’accés: Horacio 
            Horatius Flaccus, Quintus 
 
Punt d’accés autoritzat: Pettersen, K. Y. (Kristin Y.) 
 Variant del punt d’accés:   Pettersen, Kristin Y. 
 
Punt d’accés autoritzat: Del Balzo, Giulio 
 Variant del punt d’accés:   Balzo, Giulio del 
 
Punt d’accés autoritzat: Beckett, Wendy 
 Variant del punt d’accés:   Wendy, Sister 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Variant de punt d’accés que representa una persona (RDA 9.19.2) 

 
Feu addicions a la variant de nom, seguint les instruccions de 9.19.1.2–9.19.1.8, quan 
siguin apropiades: 
 
•Si es consideren importants per a la identificació 
•Quan siguin necessàries per a resoldre un conflicte entre un punt d’accés autoritzat i un 
altre 
•Quan són necessàries per resoldre un conflicte amb d’altres variants de punt d’accés del 
mateix registre 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Variant de punt d’accés que representa una persona (RDA 9.19.2) 

Punt d’accés autoritzat: Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson, marquise de, 1721–1764 
Variants:      Poisson, Jeanne Antoinette, marquise de Pompadour, 1721–1764 
     Pompadour, Madame de (Jeanne Antoinette Poisson), 1721–1764 
 
Punt d’accés autoritzat: Eduard, rei d’Anglaterra,962?–978 
Variant:     Eduard, el Màrtir, sant, 962?–978 
 
Punt d’accés autoritzat: 50 Cent (Músic) 
Variants:     Jackson, C. (Curtis) 
     Fifty Cent (Músic) 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Elaboració dels punts d’accés que representen les persones 
(RDA 9.19) 
Variant de punt d’accés que representa una persona (RDA 9.19.2) 

 
Exemples d’addicions a les variants de punt d’accés per resoldre conflictes: 
 
100 1# Hayward, William$q(William L.) 
400 1# Hayward, Bill,$d1941-2008 
S’ha afegit la data a la variant de punt d’accés per resoldre el conflicte amb un altre punt 
d’accés autoritzat. 

100 1# Cerioni, Giorgio 
400 1# Greenwood, George$c(Actor) 
S’ha afegit la ocupació/professió a la variant del punt d’accés per resoldre un conflicte amb 
un altre punt d’accés autoritzat 

Descrivim persones  
RDA Capítol 9  

Identificació de les persones 
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Enregistrament de les relacions amb una persona 
relacionada 

 
  
  
  
  
 
   

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

 Persones relacionades 
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Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Persona relacionada: 
 
Persona associada amb l'agent que s'identifica (persona, família o entitat corporativa). Per 
exemple, un col·laborador, un membre d’una família, un fundador d’una entitat... 
 
Les persones relacionades inclouen les identitats separades establertes per un individu 
(pseudònims), ja sigui sol o en col·laboració amb un o més individus 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Exemples de persones relacionades: 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 

182 

Amb una persona:  
Carroll, Lewis, 1832–1898  
Punt d’accés autoritzat que representa la identitat alternativa establerta per Charles Lutwidge 
Dodgson per a les seves obres literàries  
 
Amb una familia:  
Peale, Titian Ramsay, 1799–1885  
Punt d’accés autoritzat que representa un membre de la família Peale  
 
Amb una entitat corporativa:  
Bono, Sonny  
Cher, 1946–  
Punts d’accés autoritzats que representen els membres del grup musical Sonny & Cher  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
Es fan a criteri del catalogador o seguint la política de cada centre 
 
Si es fan, s’han de poder justificar sempre amb una nota 670 

 
S’enregistren amb un camp 5XX del registre d’autoritat 

 
Per explicar la natura de la relació,  opcionalment es pot fer servir un designador de 
relació 

 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
La persona relacionada és un ELEMENT BÀSIC en el cas d’identitats diferenciades 
(pseudònims) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
Designador de relació 
Proporciona informació concreta sobre la relació d’una persona amb una altra persona 
 
Els designadors de relació per a persones es troben a l'Apèndix K.2 
• Identitat alternativa: pseudònim o qualsevol altra identitat adoptada per la persona 
• Identitat real: persona real que adopta la identitat alternativa 

 
A CANTIC el seu ús és opcional 

 
Sempre s’han de poder justificar amb una nota de font 670 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
Designador de relació 
 
Camp  500  
Subcamps  
 $w - Subcamp de control  
  -Codi r si conté un designació de relació en els subcamp $i 
  -Codi i si conté una frase d'instrucció de referència en el subcamp $i 
 $i  - Designador de relació o frase d'instrucció de referència textual 
  -Es capitalitza la primera lletra del designador de relació o la frase 
  -El subcamp acaba amb dos punts (“:”)  
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
Designador de relació 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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100 1# $aClemens, Samuel Langhorne,$d1835-1910  
500 1# $wi$iVegeu també la seva identitat real:$aTwain, Mark,$d1835-1910  
 
 
100 1# $aDay Lewis, C.$q(Cecil),$d1904–1972 
500 1# $wr$iIdentitat alternativa:$aBlake, Nicholas,$d1904–1972 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
1. La persona fa servir un pseudònim, mai usa el nom real 
 
Es crea un sol registre d’autoritat 
 
El camp 100 conté el pseudònim, s’afegeix un camp 400 amb el nom real  
 
No s’utilitzen mai els designadors de relació de l’apèndix K en el camp 400 
 
 
 
 
 

100 1# $aBell-lloc, Maria de,$d1841-1907 
400 1# $aMaspons i Labrós, María del Pilar,$d1841-1907 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
2. La persona utilitza el nom real i un pseudònim  
 
Es creen dos registres d’autoritat 
 
Els camps 500 relacionen ambdós registres 
 
Es poden utilitzar opcionalment els designadors de relació de l'apèndix K2.1 
 
 
 
 
 
 

100 1# $aDay Lewis, C.$q(Cecil),$d1904–1972 
500 1# $wr$iIdentitat alternativa:$aBlake, Nicholas,$d1904–1972 
 
100 1#  $aBlake, Nicholas,$d1904–1972 
500 1# $wr$iIdentitat real:$aDay Lewis, C.$q(Cecil),$d1904–1972  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
3. La persona utilitza més d'un pseudònim i pot, o no, usar el nom real 
 
Es creen tants registres d’autoritat com identitats alternatives tingui 
 
Cal triar el registre d’autoritat que es considera “bàsic” per identificar el punt d’accés 
autoritzat que s’ha d’utilitzar a matèria 
 
Es tria com a "punt accés autoritzat bàsic”, la forma utilitzada predominantment per a la 
persona, si no es disposa d’evidències suficients, es tria el nom real 
 
Els camps 500 relacionen els registres 
 
Opcionalment es pot utilitzar un camp 663 per explicar la relació 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
3. La persona utilitza més d'un pseudònim i pot, o no, usar el nom real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O be.... 

Registre d’autoritat bàsic 
 
100 1# Rowling, J. K.  
500 1# Scamander, Newt 
500 1# Whisp, Kennilworthy 
500 1# Galbraith, Robert 
  

Registres d’autoritat relacionats 
  
100 1# Scamander, Newt 
500 1# Rowling, J. K. 
  
100 1# Whisp, Kennilworthy 
500 1# Rowling, J. K. 
  
100 1# Galbraith, Robert 
500 1# $aRowling, J. K 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
3. La persona utilitza més d'un pseudònim i pot, o no, usar el nom real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre d’autoritat bàsic 
100 1# Rowling, J. K.  
500 1# $wnnnc$aScamander, Newt 
500 1# $wnnnc$aWhisp, Kennilworthy 
500 1# $wnnnc$aGalbraith, Robert 
663  ## J. K. Rowling utilitza identitats alternatives. Per a obres d'aquesta persona escrites sota 
altres noms cerqueu sota:$bGalbraith, Robert $bScamander, Newt $bWhisp, Kennilworthy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
3. La persona utilitza més d'un pseudònim i pot, o no, usar el nom real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registres d’autoritat relacionats  
100 1# Scamander, Newt 
500 1# $wnnnc$aRowling, J. K. 
663  ## J. K. Rowling utilitza identitats alternatives. Cerqueu sota:$bRowling, J. K. 
 
100 1# Whisp, Kennilworthy 
500 1# $wnnnc$aRowling, J. K. 
663  ## J. K. Rowling utilitza identitats alternatives. Cerqueu sota:$bRowling, J. K. 
 
100 1# Galbraith, Robert 
500 1# $wnnnc$aRowling, J. K. 
663  ## J. K. Rowling utilitza identitats alternatives. Cerqueu sota:$bRowling, J. K. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
4. Pseudònim conjunt (dues o més persones) i el catàleg no té recursos per les persones 
sota el seu nom real 
 
Es crea un registre d’autoritat per al pseudònim conjunt i els noms associats al pseudònim es 
donen en camps 400 
 
 
 
 
 
 
 

100 1#  $aJones, Jennifer 
400 1#  $aJohnson, Enid,$d1892- 
400 1#  $aLane, Margaret,$d1907-1994 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
5. Pseudònim conjunt (dues o més persones) i el catàleg té recursos per les persones sota 
els noms reals 
 
Es crea un registre d’autoritat per al pseudònim conjunt i els corresponents registres 
d’autoritat per cada nom associat al pseudònim  
 
Els camps 500 relacionen els registres 
 
Opcionalment es pot utilitzar un camp 663 per explicar la relació 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
5. Pseudònim conjunt (dues o més persones) i el catàleg té recursos per les persones sota 
els noms reals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O be.... 

Pseudònim conjunt 
 
100 1# Kepler, Lars  
500 1# Ahndoril, Alexander,$d1967-  
500 1# Ahndoril, Alexandra Coelho,$d1966-  
  

Registres d’autoritat relacionats  
 
100 1# Ahndoril, Alexander,$d1967-  
500 1# Kepler, Lars  
  
  
100 1# Ahndoril, Alexandra Coelho,$d1966-  
500 1# Kepler, Lars   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
5. Pseudònim conjunt (dues o més persones) i el catàleg té recursos per les persones sota 
els noms reals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pseudònim conjunt 
100 1# Kepler, Lars  
500 1# $wnnnc$aAhndoril, Alexander,$d1967-  
500 1# $wnnnc$aAhndoril, Alexandra Coelho,$d1966-  
663 ## Lars Kepler és un pseudònim conjunt d’Alexander Ahndoril i Alexandra Coelho Ahndoril. 
Per a les obres de cada persona escrites sota el seu propi nom cerqueu sota:$bAhndoril, 
Alexander, 1967- $bAhndoril, Alexandra Coelho, 1966-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
5. Pseudònim conjunt (dues o més persones) i el catàleg té recursos per les persones sota 
els noms reals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registres d’autoritat relacionats  
100 1# Ahndoril, Alexander,$d1967-  
500 1# $wnnnc$aKepler, Lars  
663 ## Lars Kepler és un pseudònim conjunt d’Alexander Ahndoril i Alexandra Coelho Ahndoril. 
Cerqueu sota:$bKepler, Lars 
  
100 1# Ahndoril, Alexandra Coelho,$d1966-  
500 1# $wnnnc$aKepler, Lars  
663 ## Lars Kepler és un pseudònim conjunt d’Alexander Ahndoril i Alexandra Coelho Ahndoril. 
Cerqueu sota:$bKepler, Lars 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
6. El mateix pseudònim és utilitzat per diverses persones que treballen independentment 
l'una de l’altra  
Es crea un registre d’autoritat per al pseudònim i els corresponents registres d’autoritat per 
a cada persona  
 
Els camps 500 relacionen els registres 
 
Opcionalment es pot utilitzar un camp 663 per explicar la relació 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrament de les relacions amb una persona relacionada 
(RDA 30.1.1.3) 

 

Enregistrament de les relacions entre persones relacionades 
 
 
 

 
 
 

Descrivim persones  
RDA Capítol 30  

Persones relacionades 
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Concrecions: 
6. El mateix pseudònim és utilitzat per diverses persones que treballen independentment 
l'una de l’altra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pseudònim utilitzat per diverses persones 
663 ## [pseudònim] és un pseudònim utilitzat per diverses persones. Per a les obres de cada 
persona escrites sota el seu propi nom, cerqueu sota:$b[nom] $b[nom] $b[nom] 
  
Registres d’autoritat relacionats 
663 ## [pseudònim] és un pseudònim utilitzat per diverses persones. Cerqueu sota:$b[pseudònim]  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrivim persones  
 

Per acabar 

Hi ha molts punts en comú amb AACR2 pel que fa a la construcció de punts d’accés de 
persones, tot i que també hi ha algunes diferències importants 
 
RDA permet crear una descripció única de la persona, enregistrant atributs sobre aquesta 
persona en el seu RA 

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

 
Els atributs que no formen part del punt d’accés són opcionals. Cada institució decidirà 
quins aplica. Si s’apliquen, s’han de justificar en un camp 670 

 
Un RA de RDA és molt més dinàmic que un d’AACR2 

 
Sense pors!!!! Si sabeu fer RA CANTIC amb AACR2 els sabreu fer amb RDA 
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Descrivim persones  
 Bibliografia 

Concrecions a RDA. Recopilades pel Servei de Normalització Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya. 
Edició 2016 
 
Conjunt d’elements bàsics d’RDA per als registres d’autoritat. Redactat per la Subcomissió Tècnica 
d’RDA de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona : Biblioteca de 
Catalunya, 2015 
 
Planificació i canvis que s’han de portar a terme en els registres d’autoritat i en els punts d’accés dels 
registres bibliogràfics per adaptar-los a la pràctica RDA. Redactat per la Subcomissió Tècnica d’RDA de 
la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 
2016 
 
Principals diferències entre AACR2 i RDA. Redactat per la Subcomissió Tècnica d’RDA de la Comissió 
Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 2015 
 
RDA: recursos, descripció i accés. Traducció catalana de: RDA Resource Description & 
Access, desenvolupades a partir d’un procés de col·laboració dirigit pel Joint Steering Committee for 
Development of RDA (JSC). Traducció d’Assumpció Estivill Rius fins a l’actualització d’RDA d’octubre de 
2015. Edició preliminar. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2016. 
 
Recomanacions per a l’ús dels nous camps MARC 21 en els registres d’autoritat. Redactat per la 
Subcomissió Tècnica d’RDA de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. 
Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 2015 
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