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Un catàleg d’autoritats és un  conjunt estructurat i ordenat de 
registres d’autoritat.

El catàleg bibliogràfic, concebut com un conjunt ordenat de registres 
bibliogràfics, descriu i identifica els documents, mitjançant el catàleg 
bibliogràfic, l’usuari pot localitzar un document específic gràcies a 
l’existència dels punts d’accés. Però, per tal que aquests punts 
d’accés garanteixin una recuperació de la informació ràpida, eficaç i 
exhaustiva, cal que siguin objecte d’un control d’autoritats que els 
normalitzi, els faci unívocs i els assigni l ’estructura de referències 
adequada.

El control d’autoritats d’un punt accés és un procés global de 
creació, gestió, investigació, manteniment i actualització dels 
registres d’autoritat, que s ’inicia en el precís moment en què el 
catalogador decideix fer un punt d’accés a un registre bibliogràfic i 
que perdura fins al moment en què aquest punt d’accés esdevé un 
registre d’autoritat susceptible d’un futur manteniment o possible 
revisió.

Introducció
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El catàleg d’autoritats dins del procés tècnic documental
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CÀNTIC
El Càntic és el catàleg d’autoritats de noms i títols que generen les 
biblioteques que cataloguen en el Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC). És, doncs, el resultat del control 
d’autoritats que s ’hi realitza per facilitar la recuperació de la informació
del catàleg.

Factors determinants 

•El CBUC és l ’entorn cooperatiu de les principals biblioteques de 
Catalunya, amb una estructura i un funcionament adient i viable per 
a la creació del catàleg d’autoritats cooperatiu. 

•L’acord de Govern de la Generalitat (20 de juliol de 2004) per a la 
millora i modernització del sistema bibliotecari de Catalunya (2004-
2007) 

•La Biblioteca de Catalunya  assumeix el nivell normatiu o regulador.

•Implementació del nou sistema integrat de biblioteques.
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Antecedents a Catalunya

• A Catalunya hi ha un nombre important d’institucions amb 
catàlegs d’autoritats molts d’ells creats a la dècada dels 90. 

• El 2002, la Comissió Assessora de Catalogació de la BC va 
constituir una subcomissió tècnica que estudiés la viabilitat del 
crear un projecte cooperatiu.

• El 2003 la Subcomissió va presentar L’Informe per a la creació de 
la llista d’autoritats de Catalunya de noms i títols: requeriments i 
funcionalitats. L’informe constatà que hi ha un nombre important 
d’institucions amb catàlegs d’autoritats però cap d’ells compleix 
les funcions d’un catàleg únic per tot el sistema bibliotecari català.

• D’acord amb l’informe elaborat per la Subcomissió, l’octubre de 
2005 la CAC va acordar crear el CÀNTIC en base al CCUC i 
liderat per la BC.
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L’objectiu principal del CÀNTIC és permetre l’intercanvi i la 
comunicació dels registres bibliogràfics de forma m és àgil i eficaç
entre els catàlegs, i possibilitar que els usuaris hi realitzin cerques 
assistides, precises i exhaustives.

Principals avantatges:

• L’eliminació de la duplicació d’esforços invertits en el control 
d’autoritats.

• La reducció dels costos generats pel control d’autoritats i la seva 
distribució entre els participants en el projecte.La millora de 
l’accés i la recuperació de la informació. 

• L’intercanvi de registres bibliogràfics sense haver de revisar ni 
controlar els punts d’accés.

• L’afavoriment de la comunicació i de la cooperació amb catàlegs 
o llistes d’autoritats d’altres àmbits.

• L’increment de la catalogació per còpia.

• L’afavoriment de la qualitat de la catalogació. 
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Estructura funcional
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Estat actual

n El 2005, en el marc del CBUC, es considera un bon moment per 
començar a treballar les autoritats més a fons. Per això:
n LA BC i CBUC acorden actuacions que després facilitaran l’inici del 

CÀNTIC com validar 300 autoritats de noms catalans de la LENOTI 
al CCUC, validar uns 3000 entitats de les universitats…

n El CBUC ha fet un encàrrec d’un informe extern que ajudi a 
planificar el CÀNTIC

n El CCUC té actualment 2,7 milions d’entrades de nom de les 
quals:
n 22.103 podrien ser validades com a registres del CÀNTIC de forma

bastant immediata donat que tenen un nivell complet de codificació
n 69.218 tenen un nivell inferior però podrien validar-se en una 

segona fase ja que contenen referències i algun tipus de 
modificacions  
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Fase inicial de desenvolupament (2006):

1- Directrius de catalogació que cal acordar i/o elaborar: 

•Establir la normativa i concrecions comunes

•Establir els sistemes de transcripció i/o transliteració d’escriptures 
no llatines

•Establir el nivell de codificació dels registres d’autoritat.

•Elaboració d’un manual de procediments per a la creació i el 
manteniment dels registres d’autoritat.

•Establir una llista de fonts per a la creació dels registres d’autoritat 
i per a la seva citació normalitzada

•Elaborar material necessari per als cursos de formació.

2- Planificar el procés per a determinar els registres 
susceptibles a formar part del CÀNTIC: estudiar la 
implementació del nou sistema integrat de biblioteques,  i les 
tasques relacionades amb la detecció de duplicats i d’errors, etc.
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Estat de la qüestió fora de Catalunya

El Control Bibliogràfic Universal (UBCIM Programme) va promoure que 
cada agència nacional establís la forma autoritzada dels autors del seu 
país, el temps ha demostrat que adoptar mundialment una única forma 
d'encapçalament autoritzat és del tot impossible. Les GARR de 2001 
actualitzaven el principi de la uniformitat de l'encapçalament en favor 
d'un o més encapçalaments autoritzats relatius a un mateix ens, 
equivalents entre si, però adequats als diferents àmbits culturals i 
compilats segons diferents normes.

La tendència dels sistemes bibliotecaris ha estat la de construir 
catàlegs d’autoritats cooperatius a fi de millorar la comunicació entre 
els diferents catàlegs bibliogràfics i afavorir la cerca i la recuperació de 
la informació de cara a l ’usuari.

Projectes sobre control d'autoritats de noms

A Itàlia hi ha iniciatives com el projecte SBN Index, amb l’objectiu de 
crear la llista d’autoritats nacional o d’altres projectes amb un abast 
més específic com ACOLIT per a la creació d’una llista d’autoritats 
d’àmbit religiós. 

A França la Bibliothèque nationale de France va posar en marxa dos 
programes COFAR (Collectivités Officielles Françaises d’Ancien 
Régime) i CORELI (Collectivités Religieuses) per tal de normalitzar 
els punts d’accés dels seus catàlegs antics, tots els registres creats 
també han estat inclosos en el fitxer d’autoritats BN-OPALE PLUS. 

El més important a nivell internacional és el desenvolupat pels 
Estats Units, Name Authorithy Cooperative (NACO) del Program 
for Cooperative Cataloging (PCC)
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Name Authorithy Cooperative (NACO)

•És un projecte que s ’inicià l'any 1976.
• Participen unes 400 institucions.
•Coordinat per la Library of Congress
•El catàleg  inclou aprox. uns 6.000.000 de registres.
•És un projecte que disposa disposa de web, en la que 
ofereix informació administrativa, catalogràfica, formació, 
etc.
•Existeix una àmplia bibliografia especialitzada sobre el 
projecte. 

L’èxit i la qualitat del catàleg ve donat principalment 
per dues raons:
1- Els participants es comprometen a seguir uns 
estàndards i pautes comuns per a crear o modificar els 
registres
2- Els participants han de fer uns cursos de formació
específica i passar un període de seguiment.
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Noves perspectives

1- El control d’autoritats ja no és només tasca de la comunitat 
bibliotecària sinó també d’arxius i museus. Linking and Exploring
Authority Files (LEAF) és un projecte desenvolupat per la 
Comissió Europea amb l ’objectiu de promoure el treball cooperatiu 
entre biblioteques, museus, arxius i institucions que gestionen 
drets.

2- Les noves tecnologies ofereixen noves possibilitats de treball 
cooperatiu. Virtual Internacional Authority File (VIAF) és un 
projecte de l’IFLA que ha obert la possibilitat d’arribar a 
aconseguir un control per a l’accés universal al pretendre enllaçar 
els registres d’autoritats d’agències nacionals i programes 
cooperatius existents.  
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Gràcies per la vostra atenció


