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RESUM 

 

Un registre bibliogràfic és una unitat conceptual que inclou tota la informació bibliogràfica sobre 

un recurs en un sol lloc. Amb el web semàntic, les declaracions de dades individuals s’enllacen 

per mitjà del web. En aquest article d’opinió se sosté que la conceptualització tradicional dels 

registres bibliogràfics afecta les potencialitats i limitacions de les dades. Una anàlisi històrica 

del desenvolupament dels registres bibliogràfics en contrast amb el model del web semàntic 

mostra com el model “registre” va configurar la catalogació bibliotecària i va tenir implicacions 

en els catàlegs actuals de les biblioteques. La reïficació del model de registre de les dades 

bibliogràfiques dificulta les possibilitats d’innovar la catalogació i suggereix una 

reconceptualització de la descripció bibliogràfica. 
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PARAULES CLAU  

 

registres bibliogràfics, web semàntic, dades enllaçades, catalogació bibliotecària. 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La catalogació i la descripció bibliogràfica són, probablement, pilars fonamentals de la 
biblioteconomia, i donen suport a la selecció, la gestió i la preservació de la informació. Quan 
les col·leccions d’informació esdevenen massa grans per organitzar-les i accedir-hi 
directament, els bibliotecaris creen “registres bibliogràfics” substituts per representar els 
recursos concrets de la col·lecció d’una biblioteca, ja siguin físics o digitals1.  El propòsit 
d’aquests registres bibliogràfics és presumiblement descriure un document amb suficient detall 
per identificar-lo de manera única entre altres documents i per especificar on està situat dins 
d’un fitxer amb altres registres bibliogràfics.2

   Originalment, la simple informació del títol i l’autor 
era suficient per distingir una obra d’altres, i per ordenar el seu registre dins d’un conjunt de 
registres. Però amb el temps, la quantitat i els tipus de dades que presenten el detall suficient 
per descriure de forma única un recurs i donar accés a la seva descripció han crescut. A 
mesura que sorgien més recursos, es va considerar que calien més dades per distingir un 
recurs d’un altre. Així doncs, el model conceptual d’un registre bibliogràfic és el d’un recull 
d’elements de dades. 

 
Aquest model col·lectiu va servir bé la biblioteconomia nord-americana en els seus 

primers cent anys. Tanmateix, els canvis en la forma i els mètodes de distribució dels recursos 
—especialment en entorns digitals—, plantegen preguntes sobre si el model conceptual 
tradicional dels bibliotecaris continua sent pertinent i aplicable. Els models contemporanis de 
dades, com ara el model de dades enllaçades del web semàntic, està directament en conflicte 
amb la conceptualització tradicional dels registres bibliogràfics. Un registre bibliogràfic és una 
unitat conceptual que inclou tota la informació bibliogràfica sobre un recurs en un sol lloc, com 
ara en una fitxa de catàleg o en un registre MARC. Amb les dades enllaçades, les dades 
bibliogràfiques no cal que siguin una unitat conceptual. Les dades bibliogràfiques sobre un 
recurs ja no s’apleguen en un sol lloc, sinó que es poden enllaçar a partir de moltes i diverses 
localitzacions a través del web. Quines són, doncs, les implicacions de la concepció tradicional 
del registre bibliogràfic per a la biblioteconomia? 

 
Aquest article d’opinió sosté que la manera en què els bibliotecaris conceptualitzen les 

dades bibliogràfiques —com un “registre”— afecta les potencialitats i limitacions d’aquestes 
dades, especialment en entorns digitals. Resseguint el desenvolupament del concepte del 
registre bibliogràfic des de la biblioteconomia nord-americana més antiga fins al moment actual, 
i contrastant aquest model amb el model del web semàntic, l’article mostrarà com el model 
“registre” va configurar la catalogació bibliotecària des dels antics catàlegs físics fins al 
programari i les interfícies contemporànies digitals.  
 

 

ELS ANTICS REGISTRES BIBLIOGRÀFICS NORD-AMERICANS 

 

En general, els antics catàlegs de les biblioteques nord-americanes del període colonial 
estaven disponibles en forma de llibre, ja fos manuscrit o imprès. Els catàlegs de les 
biblioteques nord-americanes no havien articulat de manera sistemàtica o per mitjà de regles 
normalitzades l’enregistrament de la informació bibliogràfica.3

 Al contrari, recorrien als catàlegs 
de les biblioteques angleses del segle XVII, com ara els de la Bodleian Library, per trobar 
directrius. La descripció bibliogràfica del catàleg de 1674 de Thomas Hyde, de la Bodleian 
Library, prescrivia la inclusió dels elements següents: 4   

 cognom de l’autor 

 títol breu 

 nombre i mida dels volums 
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De vegades, quan es considerava necessari, les entrades també podien incloure la 

data i el lloc de publicació i/o una nota sobre la identitat del donant. Quines eren les raons per 
incloure aquests elements de dades i no altres? Durant el període colonial, no es va prestar 
gaire atenció a l’articulació dels objectius del catàleg de biblioteca. Molts catàlegs impresos en 
forma de llibre no estaven dissenyats com a instruments de cerca, sinó que més aviat eren 
eines de màrqueting per agrair les donacions, difondre la col·lecció, i cercar nous mecenes per 
fomentar les donacions.5

 No va ser fins a 1826, quan l’American Philosophical Society va 
suggerir que l’objectiu dels catàlegs de biblioteca era mostrar-ne els fons per matèria i edicions, 
que els catàlegs van començar a funcionar com a eines per a l’usuari.6

 Un cop arribats a aquest 
punt, es va fer necessari disposar de conjunts de regles normalitzades. 

 
Les regles de catalogació antigues més famoses són les 91 regles de Panizzi. Molts 

estudiosos de la catalogació creuen que la nostra estructura catalogràfica actual es remunta a 
aquelles primeres regles.7

 Panizzi estableix que les entrades han d’incloure els elements de 
dades següents:8 

 títol  

 autor  

 “qualsevol imperfecció sorprenent d’un llibre ... i qualsevol peculiaritat remarcable”  

 nombre de parts, volums, etc.  

 lloc de publicació, nom de l’impressor, data de publicació 

 notes sobre la impressió (com ara si l’obra es va imprimir sobre paper de qualitat, 
vitel·la, etc.) 

Amb l’adveniment del catàleg de fitxes a les biblioteques nord-americanes en la dècada 
de 1850, va continuar el canvi cap a catàlegs pensats com a ajudes per als usuaris de la 
biblioteca. Cap al final del segle xix, Cutter va convèncer els bibliotecaris que el propòsit del 
catàleg de la biblioteca era ajudar els usuaris a trobar llibres mitjançant el títol, l’autor o la 
matèria.9 Això requeria que s’afegissin dades de matèries al conjunt de dades bibliogràfiques 
enregistrades sobre una obra. Mentre que els catàlegs en forma de llibre agrupaven les 
entrades bibliogràfiques descriptives per la matèria, els catàlegs de fitxes enregistraven la 
informació sobre els encapçalaments de matèria al costat de la informació de la catalogació 
descriptiva, de manera que s’afegien elements de dades de matèria a un registre bibliogràfic 
que s’anava ampliant ràpidament. La natura individual de les fitxes —cada una representava o 
actuava com un substitut d’un recurs concret—, va començar a consolidar la conceptualització 
del registre bibliogràfic amb una entitat pròpia, aquella que recull un conjunt d’elements de 
dades. Mentre que en un catàleg en forma de llibre cada descripció d’una o més línies 
representava un registre perquè enregistrava les dades sobre un recurs, era el catàleg complet 
el que representava el conjunt conceptual. Les entrades del catàleg en forma de llibre no eren 
entitats separades que es podien gestionar o manipular individualment. La transició a les targes 
o fitxes individuals va permetre el tractament dels registres bibliogràfics com un tot en si mateix.  
 

 

REGISTRES BIBLIOGRÀFICS EN EL SEGLE XX 

 
A principis del segle XX, la Library of Congress va manifestar el seu suport als catàlegs 

de fitxes quan va posar en marxa el Card Distribution Service. Per aquelles dates es van anar 
afegint als registres bibliogràfics, a més dels elements establerts prèviament, les que es 
començaven a conèixer com a “entrades secundàries”. Aquestes dades pretenien representar 
relacions conceptuals, com ara publicacions en sèrie que anaven precedides o seguides 
d’altres publicacions en sèrie.10

 Les regles de catalogació van continuar evolucionant, i van 
sorgir una sèrie de documents al respecte, des de les Catalog Rules, Title and Author Entries11 
de 1908 i les revisions subsegüents, fins a les Rules for Descriptive Cataloging in the Library of 
Congress12 de 1949. Aquests conjunts de regles van intentar abordar qüestions relatives a la 
selecció, la forma, l’ordre i la disposició dels valors dels elements de dades. Tanmateix, cap 
d’elles no va qüestionar el principi fonamental que els registres bibliogràfics eren l’instrument 
adequat per enregistrar aquells valors. Fins i tot amb el canvi que va tenir lloc en els anys 1950 
i 1960, cap a una catalogació basada en principis i objectius,

13, 14
 es va continuar acceptant el 

concepte de registre bibliogràfic. 
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A mesura que sorgien noves possibilitats tecnològiques en la dècada de 1960, la 

Library of Congress es va interessar en la possibilitat d’“automatitzar” la feina de la biblioteca, 
com ara la impressió de les fitxes de catàleg. Alguns estudis van demostrar que les dades 
bibliogràfiques de les fitxes del catàleg es podien introduir “perforant una cinta amb una 
màquina d’escriure de cintes perforades”, de manera que les dades fossin “interpretables per la 
màquina” —és a dir, la màquina analitzaria per separat cada camp de dades (títol, autor, etc.).15

 

Per facilitar l’entrada de dades, es va usar un formulari on es recollien les dades bibliogràfiques 
relatives a un document.16  

 

 
FIGURA 1. Mostra d’un dels primers formularis usats per enregistrar dades bibliogràfiques. Obtingut de 
Lawrence F. Buckland, The Recording of Library of Congress Bibliographical Data in Machine Form 
(Washington, DC: Council on Library Resources, Inc., 1965), figura 3. © Council on Library and 
Information Resources. Reproduït amb el permís del Council on Library and Information Resources. El 
permís per reutilitzar el formulari s’ha d’obtenir del propietari dels drets.  

 
 
El formulari, com la fitxa catalogràfica, era una entitat per ella mateixa, amb límits, 

restriccions d’espai i elements de dades prescrits, que reforçaven la concepció del registre 
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bibliogràfic com una cosa. A més, el recull automatitzat d’elements de dades creat per al format 
MARC es va conèixer com a “registre MARC”, un terme que, a dia d’avui, encara s’usa. 
Físicament, un registre MARC no té forma —com a compendi de bytes electrònics, no té una 
forma física tangible. Un registre MARC sense tractar no té cap mena de forma; consisteix 
merament en una cadena de caràcters sense format (vegeu la figura 2). La seva estructura 
s’indica per mitjà de les posicions estandarditzades de caràcters (com a la capçalera), els 
delimitadors i la puntuació. La posició dels caràcters també s’utilitza al directori, que defineix 
l’estructura dels camps variables.

17
 

 

 
FIGURA 2. Dades MARC pures del llibre American Scenery, or, Land, Lake, and River Illustrations of 
Transatlantic Nature. Dades de http://www.hray.com/5264/marc.htm 

 
 
Mentre que les dades sense tractar es van concebre perquè fossin processades per 

mitjà de la màquina, l’interfície humana va continuar sent similar al formulari. A mesura que la 
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tecnologia evolucionava, l’entrada de dades es va anar desplaçant dels formularis físics en 
paper cap a l’entrada directa per mitjans electrònics. Malgrat això, actualment aquestes 
interfícies d’entrada de dades encara conserven la forma i l’estructura dels formularis físics, i 
amb això és reïfica la idea que el registre bibliogràfic és un recull d’elements de dades 
concretes dins d’un espai delimitat. 

 

 
FIGURA 3. Captura de pantalla d’un formulari digital actual obtingut d’OCLC Connexion. En 
http://oclc.org/connexion/interface/client.en.html. © OCLC Online Computer Library Center, Inc. Reproduït 
amb permís d’OCLC Online Computer Library Center, Inc. El permís per reutilitzar la figura s’ha d’obtenir 
del propietari dels drets. OCLC, Connexion i WorldCat marques/serveis registrats d’OCLC. 

 
 
Conforme la tecnologia continuava evolucionant, també ho feia el registre bibliogràfic. 

El terme “registre bibliogràfic” va aparèixer per primera vegada en llibres de text en el manual 
de Wynar Introduction to Cataloging and Classification, 6a edició (1980), on es defineix com 
“una transcripció de la informació catalogràfica completa de qualsevol document.” 18

 Segons 
Wynar, el propòsit dels registres bibliogràfics és el següent:  

1. proporcionar tota la informació necessària per descriure acuradament un document, 
tant física-ment com intel·lectualment, per tal de distingir-lo de qualsevol altre document 

2. proporcionar la seva localització en la col·lecció 
 
Les edicions posteriors del mateix manual defineixen els registres bibliogràfics com a 

“entrades de catàleg en una fitxa, un microtext, un format llegible per màquina o en qualsevol 
altra forma que porta la informació catalogràfica completa d’un document concret de la 
biblioteca.” 19, 20

 L’edició de 2000 modifica la definició tot canviant “document concret de la 
biblioteca” per “un paquet d’informació [un objecte d’informació enregistrada].” 21

 Altres manuals 
coneguts, com ara Cataloging and Classification: An Introduction, de Chan,

22, 23
 i Introduction to 

Cataloging and Classification, de Downing, 24
 que tenen diverses edicions en el mateix marc de 

temps, donen definicions similars. Aquestes definicions posen de manifest que es reforça la 
idea del registre bibliogràfic com a “cosa”, tot establint una forma d’existència, ja sigui física o 
digital. La noció del registre bibliogràfic com a “cosa”, només es reforça a base de donar-li una 

http://oclc.org/connexion/interface/client.en.html
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forma física per mitjà de l’ús de fitxes de catàleg o una forma conceptual per mitjà d’eines com 
ara els formularis d’entrada de dades usats en la creació de registres llegibles per màquina. De 
la mateixa manera que aquests límits conceptuals donen forma a l’entrada de les dades 
bibliogràfiques, també donen forma a la sortida de les dades, a com es visualitzen els registres. 
Fins i tot els textos moderns i els manuals d’instruccions defineixen els registres com a coses, 
amb un espai i un lloc, com ara “el lloc on s’anota la informació sobre cada document, ja sigui 
en una fitxa física de 7,5 x 12,5 cm o en una base de dades en línia.” 25

 Les definicions de tots 
aquests exemples obtinguts de manuals descriuen la informació descriptiva sobre un recurs en 
termes plurals; és a dir, els diversos elements de dades que són necessaris col·lectivament per 
descriure un recurs. 

 
Les definicions i les declaracions emergents de l’objectiu dels registres bibliogràfics 

sovint també fan referència a dades bibliogràfiques “completes”, “suficients” i/o “acurades” com 
un requisit dels registres bibliogràfics. “La recuperació de qualsevol document d’una col·lecció 
depèn d’una descripció completa i acurada de l’obra.” 26

 Però, què s’entén per “completa” i 
“acurada”? 

 
En la dècada de 1980, “les parts essencials d’una entrada catalogràfica completa d’un 

llibre modern” (segons les Anglo-American Cataloguing Rules, 2a edició 1.0B i la International 
Standard Bibliographic Description for Monographic Publications) incloïa els elements 
següents: 27

 

 títol  

 menció de responsabilitat 

 edició 

 peu d’impremta [és a dir, lloc, editor, any de publicació] 

 col·lació [descripció física] 

 menció de col·lecció 

 qualsevol anotació necessària [per exemple, sumari o llista de continguts, resum] 

 ISBN [International Standard Book Number] 
 
A més dels elements de dades prescrits pels estàndards de catalogació acceptats, hi 

va haver in-terès per afegir dades útils addicionals als registres bibliogràfics, especialment als 
registres MARC. La inclusió de dades bibliogràfiques addicionals en els registres es va discutir 
durant el desenvolupament del format MARC: la majoria dels representants de biblioteques van 
estar a favor de la inclusió de tantes dades com fos possible per tal de fer front a usos futurs 
encara desconeguts. Tanmateix, finalment la decisió sobre quins elements de dades calia 
incloure es va deixar a la Library of Congress, ja que era la institució de més pes que donava 
suport al projecte, tant en termes de personal com de finançament.28

 Els primers registres 
MARC només incloïen les dades bibliogràfiques que eren útils a la Library of Congress, però a 
mesura que altres biblioteques van veure la necessitat d’elements de dades addicionals, es van 
desenvolupar registres bibliogràfics “millorats”. Aquestes millores afegides als elements de 
dades es basaven en els suggeriments més populars de les biblioteques, en els elements més 
provats i en les addicions més factibles, que consistien principalment en els punts següents: 29 

 més encapçalaments de matèria  

 inclusió de taules de contingut  

 inclusió de resums  

 ús millorat de la classificació 

 inclusió d’índexs de llibres 

 inclusió de descriptors de matèria d’altres vocabularis a més dels Library of Congress 
Subject Headings (LCSH), inclosos vocabularis controlats especialitzats i termes del 
llenguatge natural  
 
Simultàniament, la catalogació cooperativa entre institucions també va augmentar 

gràcies a la facilitat de compartir registres MARC, probablement a causa dels nous formats de 
distribució dels registres i també de les tecnologies de xarxa. Els registres millorats i altres 
desviacions van suposar que no tots els registres compartits incloguessin els mateixos 
elements de dades bibliogràfiques. En la dècada de 1990, la comunitat de la catalogació 
cooperativa va desenvolupar un conjunt d’estàndards per als registres “bàsics” (“core” records), 
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“un conjunt mínim acordat de dades bibliogràfiques d’un registre catalogràfic que cada 
biblioteca que participava en un programa de catalogació cooperativa es comprometia a 
proporcionar.” 30

 La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) va 
decidir que aquests registres mínims havien d’incloure els elements de dades següents:31   

 títol  

 menció de responsabilitat 

 edició 

 lloc de publicació 

 nom de l’editor 

 data de publicació 

 designació específica dels materials i extensió 

 títol propi de la col·lecció 

 numeració dins de la col·lecció 

 número normalitzat 
 
Els elements de dades addicionals es van considerar opcionals. Les Anglo-American 

Cataloguing Rules, 2a edició, revisada (AACR2R), també contemplava diversos nivells 
d’elements de dades que es podien incloure en els registres bibliogràfics, des del nivell 1 (que 
omet informació com ara els subtítols, els títols de col·lecció, les il·lustracions, la mida i els 
autors addicionals), al nivell 2 (que requereix incloure els subtítols, els títols de col·lecció, les 
mencions de responsabilitat i els detalls físics addicionals), i fins al nivell 3, que és “per 
definició, el treball més complet possible”, ja que requereix la incorporació de cada detall que 
es pugui aplicar dels requerit per les regles. 32

 Tanmateix, “cada detall que es pugui aplicar” 
encara queda limitat per l’abast de les AACR2R, ja que el codi només tracta de les vuit àrees 
tradicionals de la descripció bibliogràfica. Així doncs, un registre bibliogràfic tradicional és una 
unitat d’un conjunt limitat de diversos elements de dades inserit en un espai físic o digital i 
destinat a representar un recurs físic o digital. Aquestes característiques donen forma al model 
mental actual de com els bibliotecaris conceptualitzen les dades bibliogràfiques. 
  

 

EL TOMBANT DEL SEGLE XXI 

 
Malgrat el llarg servei que havia fet el registre bibliogràfic tal com s’havia 

conceptualitzat en el segle XX, conforme les demandes dels usuaris i les tecnologies digitals 
avançaven, els bibliotecaris van tractar de mantenir el ritme. Els anys d’anàlisi sobre les 
relacions entre els recursos33

 van menar al model abstracte Functional Requirements of 
Bibliographic Records (FRBR, Requisits funcionals dels registres bibliogràfics). 34

 Certament, si 
bé el model va significar un avanç sobre la catalogació tradicional, el seu nom mateix mostra un 
lligam inconscient i equívoc amb el registre bibliogràfic com unitat de descripció d’un recurs. 
Per tant, els nous codis de catalogació i els estàndards que parteixen dels FRBR continuaran 
basats en la idea del registre. Per exemple, les directrius i instruccions Resource Description 
and Access (RDA, Recursos, descripció i accés) depenen dels enllaços dels registres d’obres, 
d’expressions, de manifestacions i d’ítems. 35

 Això significa que els catalogadors han de crear 
registres separats per a cada obra, per a cada expressió de cada obra, per a cada manifestació 
de cada expressió i possiblement per a cada ítem. 36

 A continuació, els registres resultants es 
relacionen entre si mitjançant les relacions FRBR. Així doncs, les relacions s’estableixen en el 
nivell del registre, i relacionen un conjunt d’elements de dades amb un altre conjunt d’elements 
de dades, més que no pas en el nivell dels elements de dades mateixos.  
 

 

ELS NOUS MODELS CONCEPTUALS 

 
L’enfocament bibliotecari tradicional de descriure les dades bibliogràfiques en la forma 

d’un registre bibliogràfic —una unitat formalitzada que conté diversos elements de dades— 
està ben arrelat en la ment de la majoria dels bibliotecaris, i també en les seves pràctiques i 
tecnologies. Si bé aquesta conceptualització ha demostrat ser una eina valuosa per a les 
biblioteques nord-americanes del segle XX, els nous models conceptuals de dades, que en 
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general provenen de fora del món de les biblioteques, també poden provar que són útils, 
especialment en el context de l’intercanvi de dades mitjançant la World Wide Web. 

 
La idea del web semàntic és un model que, segons moltes opinions, pot revolucionar la 

biblioteco-nomia. El propòsit del web semàntic és “donar estructura al contingut significatiu de 
les pàgines web, tot creant un entorn en el qual determinat programari, deambulant d’una 
pàgina a l’altra, pot dur a terme, amb facilitat, tasques sofisticades per als usuaris”, com ara 
cerques més precises i automatitzades. 37

 A més dels beneficis d’una cerca i una recuperació 
més exactes, les tecnologies del web semàntic també poden beneficiar les biblioteques fent 
que les seves dades siguin accessibles de manera més oberta i puguin interoperar amb altres 
sistemes bibliotecaris i no bibliotecaris, i que els seus recursos es puguin trobar més fàcilment 
en el conjunt del web. 38

 El web semàntic és possible gràcies a les “dades enllaçades”, un 
mètode per a la publicació de dades —més que no pas de documents— de manera 
estructurada i llegible per màquina, la qual cosa permet la connexió (l’“enllaç”) de dades entre 
diverses fonts per millorar la recuperació de la informació i les experiències.39

 A diferència del 
model tradicional dels registres bibliogràfics, que associa diverses propietats descriptives amb 
un recurs, el model del web semàntic utilitza diverses declaracions, cadascuna de les quals 
associa individualment una propietat descriptiva amb un recurs.40

 Aquestes declaracions 
segueixen els estàndards de la publicació de dades al web, que es fonamenta en dos principis 
conceptuals principals: (1) els Uniform Resource Identifiers (URI, identificadors uniformes de 
recursos), i (2) els estàndards del web semàntic, com ara el Resource Description Framework 
(RDF).41

 Aquestes declaracions, conegudes com a “triples", es formulen com a afirmacions que 
inclouen un subjecte, un predicat, i un objecte. 42

 Per exemple, l’autor d’una obra es pot 
conceptualitzar tal com es mostra a la Figura 4. 

 
FIGURA 4. Visualització del concepte d’una declaració triple amb The Adventures of Huckleberry Finn 
com a subjecte i Mark Twain com a objecte, amb una relació d’autoria com a predicat. 

 
Ara bé, perquè el model funcioni satisfactòriament, els subjectes i els predicats s’han 

de representar mitjançant URIs —que són cadenes de caràcters únics que s’usen per “distingir 
un recurs de tots els altres recursos.”43

 A cada recurs, ja sigui físic o digital, concret o abstracte, 
se li assigna una cadena de caràcters normalitzada que identifica el recurs de manera única 
entre altres recursos. Un URI també pot especificar la localització d’un recurs, especialment en 
el cas dels recursos digitals.44

 Un URI és un element únic de dades que descriu un recurs de 
manera única (i que, ben sovint, també el localitza). 

  
 

 
FIGURA 5. Visualització de declaracions triple RDF que es resolen en un sol URI. 
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Cada triple descriu un element de dades, i només un. Es pot usar qualsevol nombre de 
triples per descriure un recurs. Les diverses declaracions triple les pot declarar la mateixa font 
(com ara una biblioteca o una institució concreta), o ho poden fer altres institucions i 
organitzacions a través del web (per exemple, el Virtual International Authority File [VIAF] o la 
Vikipèdia). Un punt important és que les declaracions triple individuals sobre un recurs únic no 
cal que se situïn en el mateix espai físic o intel·lectual (vegeu la Figura 6). 

 
FIGURA 6. Visualització que il·lustra fonts de triples diverses i dispars. 

 
A més, amb les dades enllaçades, ja no cal enregistrar un “conjunt” complet d’elements 

de dades per descriure una obra de manera suficient. A diferència d’un registre bibliogràfic que, 
com hem vist, requereix un conjunt de diversos elements de dades per descriure un recurs 
concret, el model del web semàntic es basa en la idea que un sol element de les dades —
l’URI— identifica de manera única un recurs. En l’entorn de les dades enllaçades, les dades 
bibliogràfiques no cal que siguin un tot conceptual. No cal un nombre mínim (o màxim) 
d’elements de dades per descriure un recurs. De fet, el model unitari adoptat pel registre 
bibliogràfic tradicional contradiu directament el concepte subjacent de les dades enllaçades i el 
web semàntic. El propòsit del model de les dades enllaçades és permetre que les declaracions 
de les dades es puguin analitzar independentment unes de les altres. Mentre que un registre 
bibliogràfic tradicional requereix que estiguin presents tots els elements obligatoris perquè el 
registre existeixi, una descripció del recurs en el model del web semàntic comença a existir 
amb el primer triple. Les declaracions de triples descriptius addicionals es poden crear en el 
mateix moment, o es poden crear i afegir al llarg del temps. I a diferència de les fitxes i els 
formularis que presenten limitacions respecte a l’espai físic i, per tant, sobre la quantitat de 
dades descriptives, les declaracions triple són il·limitades. Les biblioteques i les altres 
institucions poden optar per visualitzar només un conjunt seleccionat de dades triple, mentre 
que altres institucions poden optar per mostrar aquells elements de dades que siguin més útils i 
convenients per als seus usuaris concrets. És el concepte subjacent d’elements de dades 
separats i declarats individualment que facilita l’accessibilitat i la interoperabilitat de les dades 
tan convenient per a les biblioteques. No obstant això, i segons la revisió que s’ha fet dels 
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registres bibliogràfics a l’inici de l’article, les biblioteques i els bibliotecaris encara semblen 
mantenir-se ferms a conceptualitzar les descripcions dels recursos com a reculls cohesionats 
de dades i a educar els futurs bibliotecaris perquè facin el mateix. 
 

 

IMPLICACIONS 

 
Al llarg del segle XX, els catalogadors i els estudiosos de la catalogació van defensar la 

idea que la catalogació bibliotecària és independent de la tecnologia, i que els principis 
catalogràfics són independents del mitjà tecnològic.45

 L’anàlisi precedent de la història i 
l’evolució dels registres bibliogràfics i les formes en què es conceptualitzen demostren que les 
regles i els principis de catalogació estaven, i continuen estan, molt lligats a les tecnologies de 
l’època en què es van desenvolupar. La fitxa db21667986e catàleg, principalment, va tenir un 
efecte de llarga durada sobre quines, i quantes, dades bibliogràfiques es podien enregistrar 
sobre un recurs; uns conceptes que van continuar tenint influència en la catalogació, fins i tot 
quan van començar a sorgir les noves tecnologies (com la informàtica), que no presentaven les 
mateixes limitacions,. 

 
L’anàlisi històrica del discurs al voltant dels registres bibliogràfics mostra que la 

necessitat de la seva existència en la seva forma actual s’ha considerat un fet consumat, i no 
s’ha qüestionat durant més de cent anys. Les primeres anàlisis de les regles de catalogació en 
la dècada de 1950 van trobar que es basaven en “una llarga acumulació de decisions 
essencialment específiques” més que no pas en propòsits o objectius ben establerts.46

 Les 
regles posteriors, com ara la International Standard Bibliographic Description (ISBD), les AACR, 
i fins i tot les RDA, afirmen donar suport als objectius de la catalogació: la cerca d’obres 
mitjançant el títol, l’autor o la matèria, la seva identificació, la seva selecció entre altres obres i 
el poder obtenir-les.47

 No obstant això, el desenvolupament de les dades catalogràfiques 
llegibles per màquina —que va tenir un impacte significatiu en la conceptualització del registre 
bibliogràfic—, originalment no es va fer pensant en els objectius de la catalogació, sinó que la 
seva finalitat era la millora de l’eficiència interna.48

 A més, malgrat l’exigència de satisfer el 
servei a l’usuari, després d’anys d’estudis d’usuaris, sembla evident que els objectius 
tradicionals de la catalogació no estan tant d’acord amb les necessitats de l’usuari com en 
principi es pensava. Els usuaris no usen els catàlegs de la biblioteca de la manera que els 
bibliotecaris assumeixen o esperen que els usin. Els usuaris tenen probablement un model 
mental diferent de com s’estructuren les dades bibliogràfiques i els enllaços entre elles. Perquè 
l’estructura en què es fonamenten els catàlegs de biblioteca no haurien d’evolucionar per 
reflectir la manera com els usuaris conceptualitzen la informació? Aquest nou model s’hauria de 
basar en (1) com els usuaris conceptualitzen les relacions de la informació (en lloc de com ho 
fan els bibliotecaris o els registres bibliogràfics existents) i (2) les influències de la tecnologia 
actual, el seu efecte sobre la conceptualització dels usuaris i les noves possibilitats que obre. 

 
Els registres bibliogràfics tradicionals també es van conceptualitzar com a substituts 

dels recursos físics. Tanmateix, en l’actualitat són poques les biblioteques que restringeixen les 
seves col·leccions a només fons físics. Tot i que les col·leccions de recursos bibliotecaris han 
evolucionat, la definició del registre bibliogràfic es va mantenir sense modificacions, excepte 
per petits canvis de redacció, com de “llibre” a “paquet d'informació.” Si bé això mostra que es 
va passar a descriure el contingut intel·lectual d’un recurs independentment del suport físic que 
el conté, es va continuar assumint que un registre bibliogràfic compost d’un conjunt d’elements 
de dades és l’eina adequada per a la descripció. Malgrat el reconeixement de l’evolució 
significativa dels recursos, en cap moment no es van considerar els mètodes estructurals en 
què es recolza la descripció bibliogràfica. Els elements de dades que calia incloure i com 
s’havien d’enregistrar els seus valors van ser objecte d’una negociació continuada, però en cap 
moment no es va qüestionar el suport fonamental de les dades.  

 
Cada vegada hi ha més recursos digitals que s’autodescriuen, i per això hi ha menys 

necessitat de registres bibliogràfics substituts que proporcionin informació sobre la seva 
descripció i localització. Els documents digitals es poden representar a si mateixos amb els URI 
i declaracions triple enllaçades que especifiquen localitzacions. Fins i tot el recursos físics, que 
no estan identificats amb un URI (com ara els llibres físics, els materials d’arxiu i fins i tot les 



Traduccions de la CBUC; 58 (Febrer 2017) 

 

12 

Trencant registres: la història dels registres bibliogràfics i la seva influència en la conceptualització... / Rachel Ivy Clarke 

persones) es poden localitzar sempre i quan una declaració triple asseguri la informació de 
localització (com ara un topogràfic, un número de capsa, o una adreça, respectivament). En un 
registre bibliogràfic tradicional, ja sigui una fitxa de catàleg o un registre MARC, aquest tipus de 
dades de localització no es podia separar conceptualment i usar separadament de la resta de 
les dades bibliogràfiques. Però les declaracions triples no cal que vagin al costat dels altres 
elements de dades. Sempre que hi hagi una URI assignada a un recurs, qualsevol dada 
bibliogràfica o altra informació descriptiva que faci referència a l’URI està disponible com una 
asserció (predicat). No cal incloure-la en el mateix document, la mateixa base de dades o, fins i 
tot, en la mateixa biblioteca o el mateix país.  

 
La conceptualització de les dades bibliogràfiques a partir d’un model de dades 

enllaçades existiria com a declaracions individuals més que no pas en la mentalitat tradicional 
de reculls d’elements de dades descriptives. Com a conjunts de dades, els registres 
bibliogràfics tradicionals requerien un nombre mínim d’elements o una quantitat de dades 
obligatòries perquè es poguessin considerar complets i acurats. Els registres bibliogràfics 
presentaven uns límits estables que indicaven quins elements s’incloïen i quins s’excloïen. Amb 
les declaracions individuals d’estructura triple, aquesta noció esdevé irrellevant. Mentre que la 
implementació real del model pot variar, amb el nou model conceptual de catalogació basat en 
les dades enllaçades, els catalogadors ja no pensaran en termes de registres —al contrari, 
concebran les dades com a declaracions de triples individuals. Així doncs, el treball conceptual 
dels catalogadors comença a canviar. En lloc de veure un registre bibliogràfic com una mena 
de “llista de comprovació” per decidir quines dades s’inclouen i quines no, els catalogadors 
seran lliures d’incloure qualsevol de les declaracions triples que es consideri útil per descriure 
un recurs. Els catalogadors poden continuar guiant-se pels objectius de la catalogació 
tradicional; per exemple, si un objectiu és trobar les obres d’un autor, l’autor és clarament una 
declaració triple necessària (o diversos triples quan hi ha diversos autors). O bé els 
catalogadors poden triar de reexaminar els objectius tradicionals de la catalogació a la llum de 
l’entorn actual de la informació i de les necessitats dels seus usuaris locals. Els catalogadors 
podrien fer moltes més declaracions triples en funció de les necessitats locals. Atès que les 
dades enllaçades permeten rastrejar les dades per mitjà dels URI, els usuaris poden resseguir 
les declaracions triples per trobar dades útils addicionals. 

 
Tanmateix, els catalogadors només poden començar a treballar d’aquesta manera si no 

estan lligats a les definicions i conceptualitzacions tradicionals dels registres bibliogràfics. 
Certament, molts catalogadors estan interessats en el web semàntic, com ho demostra 
l’existència de grups professionals49  i fins i tot de comitès nacionals de catalogació.50

 No 
obstant això, gairebé sempre és més difícil alliberar-se d’una conceptualització existent que 
començar de nou. Per aquesta raó, cal examinar a fons la formació en catalogació i com cal 
educar els futurs catalogadors sobre la descripció i les dades bibliogràfiques. L’ús de les 
definicions i les descripcions dels registres bibliogràfics tradicionals —especialment si es 
continua emprant la fitxa de catàleg a manera d’analogia il·lustrativa—, és problemàtica a l’hora 
de donar forma a la perspectiva dels futurs catalogadors. Si continuem formant els 
catalogadors usant el model tradicional del registre bibliogràfic, correm el risc de quedar-nos 
ancorats en el model durant deu, vint, cinquanta anys, i això deixaria les biblioteques i els seus 
catàlegs a la cua de la tecnologia, i contribuiria probablement a l’obsolescència de les 
biblioteques. Així doncs, cal educar els membres futurs de la nostra professió perquè tinguin la 
ment oberta a noves possibilitats, tant tecnològiques com conceptuals, i en fer-ho, potser seran 
les biblioteques les que desenvolupin, una vegada més, la propera generació d’innovacions 
tecnològiques, la que vingui després del web semàntic. 
 

 

CONCLUSIÓ 

 
La idea del registre bibliogràfic —un conjunt d’informació descriptiva que es presenta 

com a substitut d’un recurs físic— va facilitar avenços significatius en la catalogació 
bibliotecària nord-americana. Ara bé, a mesura que canviaven altres components de les 
biblioteques, com ara els tipus de recursos i els instruments tecnològics, el model del registre 
bibliogràfic es va mantenir estàtic. Sovint es van discutir a fons els tipus d’elements de dades i 



Traduccions de la CBUC; 58 (Febrer 2017) 

 

13 

Trencant registres: la història dels registres bibliogràfics i la seva influència en la conceptualització... / Rachel Ivy Clarke 

la font i el format dels seus valors, però l’estructura fonamental en la qual es recolzava el 
registre bibliogràfic no es va qüestionar durant gairebé cent anys. 

 
Tanmateix, l’evolució dels recursos digitals i les tecnologies ha promogut noves 

maneres de conceptualitzar les dades. El model de les dades enllaçades del web semàntic, 
amb les seves declaracions descriptives individuals, dóna l’oportunitat de reconceptualitzar els 
registres bibliogràfics lluny dels conjunts conceptuals que inclouen tota la informació 
bibliogràfica sobre un recurs en un sol lloc, com ara una fitxa de catàleg o un registre MARC. 
Les dades enllaçades permeten que diferents elements de dades es recullin de diverses 
localitzacions web i s’enllacin; d’aquesta manera s’obren noves oportunitats per a la 
conceptualització i la pràctica de la catalogació bibliotecària. 

 
Les biblioteques ja han mostrat interès en les dades enllaçades com a mitjà per millorar 

els catàlegs tant per als usuaris com per als bibliotecaris. Però si les biblioteques i els 
bibliotecaris continuen considerant que el registre bibliogràfic és la unitat bàsica del catàleg, i 
continuen ensenyant aquest model als futurs bibliotecaris, corren el risc de perpetuar-lo i 
reïficar-lo. Les dades enllaçades tenen certament molt més potencial quan s’usen per vincular 
dades en lloc de registres. Ara bé, si es manté el concepte de registre com una unitat 
col·lectiva, les dades bibliogràfiques de les biblioteques continuaran sent conceptualment 
incompatibles amb els nous models, i mentre la catalogació se segueixi basant en els registres 
més que no pas en les dades, els catàlegs de biblioteca no canviaran. 
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