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RESUM 
Els debats recents sobre l’accés obert (OA) han tendit a tractar les revistes d’OA i l’auto-arxiu 
com dues rutes diferents. Alguns partidaris de l’auto-arxiu fins i tot han suggerit que per si sol 
aquest pot conduir a l’accés obert complet de la literatura científica mundial. En aquest article 
es discuteix que, de fet, cada camí correspon a una fase del moviment cap a l’accés obert; que 
amb el simple fet de l’auto-arxiu no n’hi ha prou, i que cal que els dipòsits proporcionin alguna  
capacitat de crear marques. De totes maneres, fer això desembocaria, finalment, en la creació 
d’overlay journals (o bases de dades). Per tant, els dos camins es fusionarien per crear un 
paisatge d’OA madur.  
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INTRODUCCIÓ  
 
Històricament, l’accés obert (OA) va emergir en gran mesura com a reacció al ràpid augment 
de preus de les revistes acadèmiques i científiques. La preocupació, expressada en primer lloc 
pels bibliotecaris, era que, òbviament, l’elevat preu de les revistes limitaria l’accés per raons  
econòmiques. Aquest tema ha anat evolucionant de forma gradual i els aspectes d’accés s’han 
anat distingint cada vegada més dels aspectes de costos (o assequibilitat). Paral·lelament a 
això, l’accés obert s’ha centrat de forma creixent en articles, a més de revistes. Aquest canvi 
gradual ha estat influït per diverses raons: els científics com a lectors tendeixen a prestar més 
atenció als articles; l’edició digital conserva els títols de les revistes principalment per raons de 
marques (“branding”), però les estratègies d’emaquetament (“bundling”) utilitzades per diversos 
editors importants tendeixen a mantenir gairebé igual el nombre de títols i el nombre d’articles; 
el dinamisme del moviment d’”accés obert”, tal i com veurem, també ha contribuït a donar més 
importància a l’article com a unitat.  
 
L’”accés obert” va esdevenir un moviment després que el desembre de 2001 l’Information 
Program of the Open Society Institute es reunís en un congrés a Budapest. Aquest congrés va 
ser testimoni d’un debat vigorós sobre definicions, tàctiques i estratègies,1 i d’aquesta discussió 
en van sorgir dues aproximacions que han esdevingut familiars a tots els observadors, amics o 
adversaris. La primera és que les revistes existents busquen la manera de transformar-se en 
publicacions d’accés obert, o es creen noves revistes d’accés obert. La segona aproximació 
consisteix en que els autors i/o institucions “auto-arxiven” articles publicats i revisats per parells 
o una combinació que després esdevé l’equivalent d’articles també publicats i revisats per 
parells. 
 
La primera estratègia es converteix en una reforma del sistema de publicació existent. Aquesta 
depèn, fonamentalment, de les revistes com a unitat bàsica, i l’únic que es proposa és convertir 
o crear el major nombre possible de revistes d’accés obert. BioMed Central, una operació 
comercial, ha tingut un paper decisiu i pioner en aquest context, i més recentment s’ha ajuntat a 
la PLoS (Public Library of Science), una organització sense ànim de lucre. Òbviament, aquesta 
estratègia és una amenaça al pla de negoci de “paga el lector”2 i, per tant, s’afronta de forma 
immediata al tema de la viabilitat financera, amb el resultat d’una generació de debats enèrgics 
centrats majoritàriament en la viabilitat del model de “paga l’autor”3, utilitzat per BioMed Central 
i per la Public Library of Science. 
 
En altres parts del món, un bon nombre de consells o acadèmies de recerca recolzades per 
fons públics governamentals també han començat a transformar les seves revistes en 
publicacions d’accés obert.4 En aquests casos, el tema de la viabilitat financera recau, 
simplement, sobre la voluntat dels governs de recolzar l’edició científica –un punt que varia molt 
en funció del país i les circumstàncies. Als Estats Units, aquest tipus d’intervenció 
governamental a vegades pot semblar problemàtica, especialment des de la perspectiva del 
negoci de l’edició, mentre que en altres parts del món, s’accepta i es practica per costum. Tot i 
així, a tots els països hi està en joc la forma d’integrar els costos de publicació dins els costos 
de recerca, ja que els últims estan finançats majoritàriament amb diner públic (amb els Estats 
Units inclosos, aquesta vegada).  
 
Aparentment simple de descriure –d’aquí la seva seducció retòrica-, l’estratègia d’”auto-arxiu” 
resulta ser molt més complicada i subtil quan se’n fa una aproximació conceptual. Depèn, però 
a la vegada s’oblida, de les revistes. En termes generals, es basa en la preeminència de 
l’article com a unitat fonamental. Des d’aquesta perspectiva, les revistes només són importants 
per diferenciar entre articles revisats per parells i publicacions no revisades per parells, així com 
per proporcionar un valor simbòlic: si arxivo un article publicat a Cell, aquest encara es 
beneficia de l’efecte de marca  de Cell. Per tant, les revistes contribueixen a l’impacte dels 
articles individuals per mitjà del seu prestigi –una dimensió associada generalment a la noció 
de “factor d’impacte”. A partir d’aquests comentaris esdevé obvi que les revistes són útils, 
sobretot, per a l’investigador-com-a-autor; d’altra banda, l’autor-com-a-lector es preocupa 
principalment dels articles i només presta atenció a les revistes quan el poden ajudar a guiar 
les seves tries de lectura. Com a conseqüència, l’”auto-arxiu” avança en paral·lel a les revistes, 
i també molt independentment d’aquestes. Actua “com a suplement de l’accés limitat” i no com 
a substitut.5 
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Finalment, i vist des de la perspectiva de l’”auto-arxiu”, les revistes poden tornar a esdevenir 
(negativament) rellevants només quan implementin (si ho fan) polítiques que facin que l’”auto-
arxiu” sigui difícil o fins i tot impossible.   
 
En resum, l’”auto-arxiu” és una estratègia que ha estat dissenyada per i per als investigadors, i 
és de poc interès per a qualsevol altra persona involucrada en la publicació científica. Té el 
simple objectiu de millorar l’impacte de recerca dels científics ben establerts, i poca cosa més. 
Si hagués d’ajudar (o perjudicar) altres categories o persones, ho faria, però no és ni la seva 
preocupació ni la seva inquietud. Es tracta d’una visió inflexible, estretament relacionada amb 
la comunicació científica. Els partidaris d’aquesta visió estan bàsicament interessats en només 
una cosa: extreure cada unça d’impacte a la qual té dret un article publicat. 
 
 
ACCESSOS OBERTS “VERD” I “DAURAT”: ES FAN LA COMPETÈNCIA? 
 
Diverses llistes d’Internet (p. ex. Liblicense-L discussion list o American Scientist Open Access 
Forum) han estat el punt de trobada d’enèrgiques discussions sobre les dues estratègies 
identificades a la primera conferència de Budapest, i que ara han estat etiquetades de forma 
regular com els camins “verd” i “daurat” cap a l’accés obert. Aquest vocabulari tan acolorit va 
emergir d’un estudi portat a terme al Regne Unit, sota el nom de Rights MEtadata for Open 
archiving (RoMEO) [Drets de les metadades per l’auto-arxivatge obert] i ara es troba dins un 
altre projecte anomenat Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access 
(SHERPA) [Assegurant un entorn híbrid per la preservació i l’accés a la investigació].6 
Essencialment, “daurat” es refereix a les revistes d’accés obert i “verd” es refereix als editors 
que permeten un tipus d’auto-arxiu d’articles.  
 
Algunes vegades s’han distingit tonalitats de verd: el verd pàl·lid, que limita l’”auto-arxiu” només 
als preprints, el verd pigallat o un tipus de verd mitigat; el verd limita l’”auto-arxiu” als postprints; 
i el verd intens està reservat als editors i els permet l’”auto-arxiu” de preprints i de postprints. 
Els editors que no permeten cap tipus d’’auto-arxiu” normalment es descriuen com editors 
grisos (personalment, jo els hauria considerat vermells, però potser estic massa influenciat pels 
semàfors, fins al punt que confonc el “daurat” amb el taronja). 
 
Sigui quina sigui la perspectiva adoptada, les estratègies “daurada” i “verda” generalment es 
tracten com a aproximacions paral·leles pels dos costats, i s’ha prestat poca atenció a la 
manera de relacionar-se entre elles. Quan, per casualitat, es tracta la seva relació, es 
suggereix de forma tangencial i important que es poden estar fent la competència. Això és 
especialment cert per al costat “verd”. 
 
Tractar les aproximacions “verda” i “daurada” com a aproximacions separades i en 
competència, de forma explícita o implícita, no és útil; o encara pitjor, és potencialment divisiu i 
podria, al final, afeblir el moviment d’accés obert. Encara que es trobi lluny d’estar 
essencialment separat i en un possible estat de competició per recursos, en aquest article 
voldria sostenir que, de fet, les aproximacions “verda” i “daurada” es poden donar suport una a 
l’altra, i haurien de fer-ho. En lloc d’afavorir exclusivament una aproximació a costa de l’altra, 
els promotors de l’accés obert haurien de dissenyar estratègies millors fent ús d’ambdues 
aproximacions simultàniament. Només així l’accés obert podrà esdevenir una realitat en un 
futur no gaire llunyà. Aquest és el repte d’aquest article. 
 
Hi ha dos esdeveniments molt recents que ajuden a entendre aquest aspecte i que, a més, han 
proporcionat una situació general interessant en relació a aquesta qüestió. Un és l’aparició de 
“Scientific Publications Free for All” [Publicacions científiques gratuïtes per a tothom] del 
Science and Technology Committee de la House of Commons del Regne Unit7 que va 
ocasionar immediatament un gran nombre de comentaris i reaccions importants. L’altre, de 
forma menys oberta, però tot i així força significatiu, és el House Appropriation Committee dels 
Estats Units, en les recomanacions per al pressupost de 2005 dels National Institutes of Health 
(NIH), en el qual s’hi inclou la llengua com a necessitat per a l’accés obert. Aquesta necessitat 
de llengua està ressonant entre els partidaris i també entre les associacions d’edició, fins i tot 
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en el moment d’escriure aquestes línies.8 Junts, donen visions fascinants de les formes cap on 
està progressant realment l’accés obert.  
 
El costat “verd” ha afirmat estar particularment satisfet amb l’informe del Commons Select 
Committee del Regne Unit i, certament, ha tret profit de la seva edició per clamar la seva 
preferència per l’”auto-arxiu”. El seu resum del Commons Select Committee del Regne Unit ha 
estat presentat de manera que Stevan Harnad, el seu portaveu més representatiu, ha demanat 
una “ordre de concreció”. Aquesta “ordre” correspon realment a escala jeràrquica d’objectius 
afavorits pel costat d’”auto-arxiu”. Es resumeixen les recomanacions de l’article de la manera 
següent: 
 
1. Imposar a l’autor-institució l’auto-arxiu de tots els productes de recerca finançats pel Regne 

Unit (i finançar i donar suport a aquesta pràctica, en funció de la necessitat).  
2. Finançar els costos d’edició de l’autor-institució en les revistes d’OA. 
3. Fomentar la transició a l’edició en OA i estudiar-lo més.9 
 
Aquesta reacció a l’article britànic també elogia els membres del Select Committee per “captar-
ho”, com es diria col·loquialment. “Captar-ho” en aquest cas en realitat significa que, segons el 
costat “verd”, el Select Committee posa l’accent exactament on toca, és a dir, al primer punt 
citat més amunt; també afirma que l’article ha situat altres característiques possibles de l’accés 
obert en una posició jeràrquicament inferior. Pel costat d’”auto-arxiu” ‘a la Harnad’, el punt 
número u és tot el que l’accés obert necessita realment –una tesi a la qual ha estat donant 
suport constant durant una dècada. Particularment, elogia el fet que aquesta recomanació 
específica del Parlament és l’única recomanació “obligatòria” (tant de bo no es tracti d’una 
contradicció), mentre que els punts dos i tres es presenten com a recomanacions 
recomanables (tant de bo no es tracti d’una tautologia). Resumint, l’article justifica la seva 
posició, o això diu.  
 
Per què la part d’”imposició” és tan important? Per respondre a això cal fer una llarga desviació 
justificada. Comencem fent un esquema de l’argumentació del “verd”: 
 
1. Inicialment, els bibliotecaris van fer sonar l’alerta sobre el fet que hi havia alguna cosa que 

fallava en la comunicació científica quan van començar a observar augments excessius en 
els preus de les revistes.  

2. Haurien d’estar agraïts per això, però, malauradament, aquest angle específic d’anàlisi 
també afavoria un cert grau de confusió entre accés i assequibilitat.  

3. Mentre que l’assequibilitat ha estat el camí tradicional basat en les biblioteques, l’accés es 
pot distingir analíticament d’assequibilitat.10 

4. En altres paraules, l’accés es pot tractar de forma completament separada de l’edició 
científica i les seves característiques econòmiques. Aquest és el camí que haurien de 
seguir els investigadors (que es diferencien dels bibliotecaris). 

5. Si els investigadors enfoquen amb cura la seves visions sobre el tema de l’accés i sobre 
res més, poden afrontar per ells mateixos els reptes següents: la manera de proporcionar 
accés gratuït a articles revisats que estan immobilitzats darrere una barrera de preu en les 
revistes publicades, revisades i que són dels editors d’aquestes revistes i la manera 
d’aconseguir aquest objectiu sense haver-se de refiar d’una organització poderosa, com pot 
ser una biblioteca, que les acapari.  

6. La solució a aquest problema comença per la tecnologia: sense versions digitals dels 
articles ni Internet, el problema no tindria cap solució pràctica. De totes maneres, la 
tecnologia només és una condició necessària per l’existència d’una solució. Més enllà de la 
tecnologia, també calen organismes humans: es demana als autors (principalment) que 
“auto-arxivin” els seus articles. 

7. Pels autors, la finalitat no és unir-se a un tipus de desobediència civil, per exemple, 
incomplint les lleis de la propietat intel·lectual, sinó que s’ha d’obtenir permís per “auto-
arxivar” o trobar llacunes en les lleis de la propietat intel·lectual (i les possibles polítiques de 
revistes). Si no es disposa de permís explícit per “auto-arxivar”, també es pot “auto-arxivar” 
l’article com si primer s’hagués presentat a la revista editora i després “auto-arxivar” en un 
arxiu separat la fe d’errates que transformen la versió presentada en la versió que s’ha 
editat en realitat. 
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8. Més recentment, un bon nombre d’editors simplement han decidit permetre als autors 
“auto-arxivar” tant els preprints com els postprints, com tots dos. Els editors “verds” o 
“predisposats” (amb totes les tonalitats de verd incloses) controlen aproximadament el 85% 
dels títols científics (registrats11) que s’editen a tot el món.12 Les gestions una mica 
complicades associades al punt set anterior s’han mencionat el mínim possible. De totes 
maneres, encara són innecessàries pels editors de “verd” pàl·lid, que només accepten 
l’arxiu de preprints.13 

 
Fins aquí, tot correcte! Però aquest tema comença a ser més discutible quan el costat d’”auto-
arxiu” s’estén i inclou el camí “daurat”. Passa el següent: 
 
9. L’altra aproximació possible a l’accés obert és mitjançant la publicació a revistes d’accés 

obert (el camí “daurat”). 
10. Una enquesta de la situació actual revela que les revistes d’accés obert cobreixen al voltant 

d’un 5% dels títols (o nombre d’articles) com a màxim. També mostra un creixement més 
lent del nombre d’articles accessibles en dipòsits oberts. 

11. La raó d’això és que el camí “daurat” és més car, arriscat i ineficient.14 
12. Com a conseqüència, qualsevol persona genuïnament interessada en l’accés obert hauria 

de reconèixer que donar suport al camí “daurat” és un esforç inefectiu, en el millor dels 
casos.15 En el pitjor dels casos, la desviació de recursos cap a una estratègia inferior16 
retarda l’èxit, de manera que dóna a entendre que, en l’actualitat, els dos camins 
competeixen pels recursos poc freqüents i que els diners s’haurien de desviar cap al camí 
“daurat” només en proporció a la seva utilitat (molt limitada). 

 
Tot i que aquesta argumentació sembla hermètica, pragmàticament té algunes imperfeccions. 
El problema de l’argumentació de l’”auto-arxiu” és que, com a mínim fins ara, els seus resultats 
no són impressionants. La raó és relativament simple d’identificar: el costat de l’”auto-arxiu” 
descriu la seva pròpia estratègia com una via ordenada, encara que anàrquica, cap a l’accés 
obert. A més del fet que l’ordre i l’anarquia no encaixen fàcilment, veurem que crea llacunes 
documentals que són desastroses pel projecte en general. Com a resultat, els bibliotecaris que 
busquen alternatives creïbles, entenedores no han quedat convençuts. Encara més, sovint són 
el mateixos als quals se’ls reserva la funció d’organitzar els dipòsits institucionals. I el que és 
més important és que una majoria de científics tampoc han quedat convençuts.  
 
Abans d’examinar més detalladament per què passa això, revisarem el tema de la importància 
relativa dels dos camins. Això és important perquè, segons em sembla, la situació sovint es 
descriu en termes que segons com són falsos. Per exemple, el nombre d’articles publicats en 
revistes “daurades” (5%) –i això són dades actuals d’articles d’accés obert- sovint contrasta 
amb el nombre total d’articles publicats sota títols “verds” (85% o més), sense mencionar el fet 
que la majoria d’aquestes actualment no estan disponibles en dipòsits d’accés obert. La realitat 
és més modesta. El mateix Harnad és més prudent i generalment parla en termes de 
percentatge d’articles disponibles per auto-arxiu; de totes maneres, la comparació quantitativa 
directa entre “daurat” i “verd” sovint està implícita, indicada, suggerida, connotada, o el que 
sigui, en moltes de les discussions sobre accés obert. Harnad, per exemple, quan enfoca el 
tema de ple calcula que la ràtio entre els articles “verds” arxivats i els articles “daurats” és de 
tres a u, aproximadament, a favor del primer17 -un resultat que, si és real, es troba lluny de la 
insignificant, però força diferent ràtio de 5:85%. 
 
Això significa que encara queda un problema fonamental per resoldre: per què els dipòsits no 
estan creixent al ritme ràpid que es podria esperar?18 Aquest és el tema de la següent secció. 
 
 
ACCÉS OBERT VS. ACCESSIBILITAT: UNA FONT POTENCIAL DE CONFUSIÓ 
 
Intuïtivament, els avantatges de l’accés obert semblen obvis: un millor accés hauria de portar a 
més lectura, i més lectura hauria de portar a més cites, de manera que qualsevol científic ben 
pensat hauria de respondre positivament a aquest tipus d’incitacions. Espontàniament, hauria 
d’afanyar-se i “auto-arxivar”. No hauria de caldre cap tipus d’imposició. Tot i així, la realitat és 
una mica diferent. Fins i tot els defensors de l’”auto-arxiu” han d’admetre el següent: 
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Els arxius institucionals s’estan creant, però cal que els autors els omplin d’articles de 
revistes de d’investigació amb més rapidesa. Atreure els autors i els seus articles requereix 
evidència de serveis que millorin la visibilitat i l’impacte dels seus treballs.19 

 
Per “evidència de serveis”, els autors d’aquesta declaració presumiblement volien dir que 
l’augment de visibilitat i impacte provocat per l’accés obert cal fer-lo... bé... més visible. Es 
tracta només d’una qüestió de suport, o hi ha altres factors que entren en joc que fan que la 
majoria de científics no facin cas dels avantatges d’impacte relacionats amb l“auto-arxiu”? 
 
Comencem per la qüestió de l’impacte. L’impacte, recordem-ho, generalment es mesura pel 
nombre total de vegades que es cita un article determinat des del moment de la seva 
publicació.20 Ara, els estudis basats en la disciplina han confirmat el que suggeria el sentit 
comú. L’accés obert ofereix més oportunitats per a més descàrregues i més “lectures”; aquests 
paràmetres, al mateix temps, es correlacionen positivament amb més cites. El primer estudi 
notable sobre aquest tema va ser l’article de Steve Lawrence, que va aparèixer el 2001 i que, 
gràcies al nombre de vegades que ha estat citat, ha pogut gaudir d’un bon impacte.21 Lawrence 
conclou el seu estudi de la següent manera: 
 

La disponibilitat gratuïta en línia facilita l’accés de múltiples formes... Per maximitzar 
l’impacte, reduir la redundància i accelerar el progrés científic, els autors i editors s’haurien 
de proposar fer que la recerca sigui fàcilment accessible.  

 
Observem que Lawrence passa discretament de “disponibilitat gratuïta en línia” a “recerca 
fàcilment accessible”. Aquestes dues expressions no són del tot equivalents. La diferència, tal i 
com argumentaré, recau en una distinció decisiva que s’ha de dibuixar entre accés obert i 
accessibilitat. 
 
Des de l’aparició de l’article de Lawrence, molts altres estudis d’astrofísica, matemàtiques o 
informàtica també han subratllat l’avantatge d’impacte dels articles que es troben en dipòsits 
d’accés obert.22 El que s’extreu d’aquests estudis basats en la matèria és que, en igualtat de 
condicions, els articles d’accés obert presenten un avantatge d’impacte significatiu sobre els 
articles amb accés limitat (“toll-gated”). Els coeficients d’impacte que s’han mencionat van de  
dos a cinc, i això, efectivament, impressiona. 
 
Crec que aquests resultats s’haurien d’acceptar àmpliament i sospito que hi haurà més estudis 
que continuaran reforçant aquesta reivindicació tan important. De totes maneres, hem de 
continuar recordant el sintagma “en igualtat de condicions” i, de nou, distingir acuradament 
entre accés i accessibilitat. Ara la tasca consisteix en definir “accessibilitat” amb el màxim de 
precisió possible.  
 
Generalment s’oposa accés limitat, és a dir, accés condicionat a tenir recursos financers 
suficients, a situacions d’accés obert; de totes maneres, a la pràctica un científic investigador 
es beneficia de l’”accés obert” de tot el que hi ha a la seva biblioteca –esperem que es tracti 
d’una fracció significativa de la literatura científica. Es tracta, després de tot, de per què les 
biblioteques es troben en la primera posició. Com n’és de significativa una fracció? Això varia 
en funció de cada biblioteca i dels seus recursos financers, però és accés obert, i és gràcies a 
la biblioteca.  
 
Com a resultat, i des de la perspectiva dels usuaris, els “articles d’accés obert” autèntic 
competeixen, de fet, amb altres documents que, tot i que són cars, no obstant això sembla que 
també estan en accés obert. De fet, l’usuari final, el científic-com-a-lector, està essent 
subvencionat i, per tant, es beneficia d’un situació d’accés obert artificial (i parcial). 
Òbviament, això distorsiona fortament les condicions de mercat i permet, de forma artificial, una 
millor competició dels articles d’accés limitat amb els articles d’accés obert –un punt irònic que, 
evidentment, va ser malinterpretat pels redactors de la recent carta oberta del Dr. E. Zerhouni 
quan es van queixar sobre la intrusió governamental indeguda en el sector privat.23 Sense 
intrusió governamental (en forma de suport a les biblioteques que produeixen les condicions 
pels lectors subvencionats), tot el pla de negocis de la majoria d’editors científics, simplement 
es col·lapsaria. A l’actualitat, les condicions de mercat distorsionades, la competència entre els 
articles d’accés obert i els articles d’accés limitat simplement no es poden deixar fora del pla de 
comparació de preus; si s’ha de deixar fora del tot, serà en el pla de l’accessibilitat i el valor.  
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Accessibilitat 
 
Deixeu que comenci per l’accessibilitat. És més complex que una mera oposició entre accés 
obert i limitat. Per exemple, pot implicar la facilitat, incloent la facilitat psicològica, amb la qual 
un lector recupera informació i hi navega. Si Reed-Elsevier prefereix una taxa horitzontal (“flat 
rate”), aproximacions combinades a les tàctiques de paga-per-veure, és per augmentar 
l’accessibilitat dels seus productes, no el seu accés. Si el preu és un tema de preocupació cada 
vegada que s’accedeix a un article, es dificulta inherentment l’ús, perquè el lector s’inhibeix pel 
fet que constantment pensa en els costos. Com a resultat, l’accessibilitat podria, de fet, 
disminuir mentre que l’accés es mantindria constant.  
 
Des d’una altra perspectiva, una part important de l’article d’Andrew Odlyzko (citat a la nota22) 
tracta més sobre la forma en què l’accessibilitat es pot millorar que sobre l’accés obert per se. 
Aquestes formes inclouen factors aparentment tant trivials com la quantitat de temps que es 
necessita per aconseguir un document –i diferències mesurades en minuts han demostrat ser 
força significatives. Els retards en l’accés redueixen dràsticament l’ús encara que l’accés per se 
no es modifiqui.  
 
I encara queda una pregunta sobre una forma d’aproximar-se a la qüestió de l’accessibilitat: 
què és més accessible? Una gran col·lecció d’articles subscrits per una biblioteca (o un 
consorci de biblioteques) a la qual s’hi pot accedir directament des d’un portal “fàcil d’utilitzar, 
fàcil de localitzar” o bé col·leccions aïllades d’articles d’accés obert, més o menys recollides 
sistemàticament (però com de sistemàticament?) i potser immerses en col·leccions de valor 
molt irregular? No és aquesta la situació que actualment està emergint de l’OAIster, per 
exemple? 
 
Clifford Lynch ha escrit una cosa molt important en relació a aquest tema: 
 

Crec que estem a punt de creuar un tipus de frontera de massa crítica en la qual les 
publicacions que no estan disponibles a l’instant en text complet esdevindran, en algun 
sentit, un tipus de font  secundària, no perquè siguin de qualitat baixa, sinó només perquè les 
persones preferiran l’accessibilitat.24 

  
En el mateix esperit pragmàtic de facilitat d’ús, Andrew Odlyzko revela un secret comercial que 
també he donat als meus alumnes (i vaig pensar que potser era massa d’hora): si busqueu 
informació sobre llibres recents, utilitzeu Amazon; és millor i és més agradable per a l’usuari 
que qualsevol altre sistema bibliotecari. Aquesta tàctica es basa en un sentiment per 
l’accessibilitat més que no pas en una preocupació per l’accés.25 Tant Odlyzko com Lynch 
parlen d’accessibilitat, no d’accés obert per se. 
 
El fet de tot això és que l’accessibilitat és més àmplia que l’accés obert i l’engloba; l’accés obert 
deriva el seu valor real de la seva capacitat de millorar l’accessibilitat. Tot i així, hi ha altres 
aproximacions que poden millorar l’accessibilitat. A més, en igualtat de condicions, l’accés 
obert passarà a davant de l’edició limitada. De totes maneres, si l’accés limitat està 
subvencionat com ho està a l’actualitat, i si els editors comercials dissenyen bones eines de 
recuperació i navegació, llavors els documents d’accés obert podrien ser menys atractius per 
als científics que els seus homòlegs comercials. “Tot en igualtat de condicions”: aquí està el 
problema! L’accés obert ha de competir amb més que amb els articles limitats; també ha de 
competir amb diverses millores de l’accessibilitat. I permeteu-me que recordi la ironia amarga 
de la situació: molts dels bibliotecaris que manifesten posicions a favor de l’accés obert 
actualment estan treballant per assegurar que els articles d’accés limitat puguin beneficiar-se 
d’un camp de joc igualitari respecte els articles d’accés obert mitjançant l’eliminació artificial de 
totes les barreres econòmiques pel científic lector. No és d’estranyar que la professió dels 
bibliotecaris a vegades sembli estar atrapada en un “dilema del presoner”, tal i com Ken Frazier 
la va anomenar molt encertadament un temps enrere mentre es tractaven alguns dels 
inconvenients del Big Deal26. 
 
Els editors comercials i alguns editors d’associacions han estat ràpids en mesurar i capitalitzar 
les noves possibilitats que ofereix el món digital, en particular la capacitat de passar de forma 
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transparent d’una eina bibliogràfica a un article de text sencer o d’una cita a un text citat. En 
poc temps, semblava que els editors comercials ja s’havien llegit detalladament l’article de 
Clifford Lynch i que li seguien els consells seriosament. Empreses com CrossRef, Ex Libris SFX 
i altres27 han dirigit les seves accions en la creació d’espais navegables llisos que augmentin 
l’accessibilitat; mentrestant, l’usuari encara es troba immers en una gran i còmoda ceguesa 
respecte als costos d’aquest procés gràcies a aquests (tan discrets!) bibliotecaris.  
 
En el costat de l’accés obert, s’estan portant a terme esforços semblants per millorar 
l’accessibilitat dels articles de recerca revisats per parells. De totes maneres, cal recordar que 
qualsevol avenç significatiu de l’accessibilitat respecte el costat d’accés obert també serà 
adoptat ràpidament pel costat de l’accés limitat, ja que, per ser efectiu, un avenç d’aquest tipus 
ha de ser disponible per tothom. El contrari, en canvi, no és cert. Les eines útils per a la unió 
d’arxius inconnexos poden ser patentades i posen els esforços de l’accés obert en una situació 
de desavantatge econòmic.28 
 
Un tema en qüestió és el protocol Open Archive Inititiative-Protocol for Metadata Harvesting 
(OAI-PMH). L’OAI-PMH és absolutament essencial per als dipòsits d’accés obert perquè estan 
evolucionant cap a una moda completament descentralitzada, però l’OAI-PMH és igualment 
aplicable a les col·leccions obertes i tancades,29 tal i com Carl Lagoze explica de vegades en 
les seves conferències sobre l’OAI-PMH.30 Això és perquè l’OAI-PMH, realment, tracta temes 
d’accessibilitat i no d’accés obert per se. 
 
Les eines d’accessibilitat com ParaCite existeixen i han aparegut en el costat de l’accés obert, 
però ParaCite encara és experimental, per això les ofertes comercials per millorar 
l’accessibilitat semblen estar més desenvolupades que les eines de què es disposa per als 
dipòsits d’accés obert. Com a resultat, gràcies al context de lectura subvencionada de les 
publicacions científiques, els editors comercials poden defensar de forma creïble que, malgrat 
l’accés limitat, l’argument de que la seva literatura és actualment més accessible per als 
investigadors que no pas els articles que es troben en accés obert, com a mínim en les 
institucions més riques dels països més rics.  
 
Com reaccionen els científics, les institucions de recerca o les agències que concedeixen ajuts 
al tema de l’accessibilitat? Òbviament, totes elles volen maximitzar l’impacte, però pot ser que 
no vulguin fer-ho de la mateixa manera o per les mateixes raons. A una agència que concedeix 
ajuts, especialment si està finançada per fons públics, li agrada demostrar un cert grau de 
servei públic més enllà del suport dels investigadors científics. Per a una institució com 
aquesta, impacte voldrà dir alguna cosa més que aconseguir cites; també significarà demostrar 
que l’accés obert augmenta el nombre de lectors i que atrau persones de molts altres àmbits 
(diferents nivells d’educació més enllà del nivell de recerca, per exemple, o pacients del cas 
d’investigació mèdica). Com que molts d’aquests diferents tipus de lectors no es beneficiaran 
d’una biblioteca de recerca, el seu accés a la literatura científica no està subvencionat 
artificialment. Això significa que sense accés obert, simplement és inaccessible.  
 
Una fundació privada no reaccionarà de forma gaire diferent: també vol realçar la seva funció 
social (i imatge pública). Moltes de les discussions sobre les agències que concedeixen ajuts 
[Wellcome Trust, Hughes Foundation, Max Planck Gesellschaft a Alemanya, INSERM (The 
French Institute of Health and Medical Research) a França i, més recentment, NIH] confirmen 
aquesta actitud favorable. Un centre de recerca, especialment si està finançat per fons públics, 
o una universitat també haurà d’escoltar-se aquest tipus d’argumentacions. Tots tendiran a 
veure l’accés obert com una llum positiva. A més, una simple examinació de la llista de 
signants de la Budapest Open Access Inititative mostra l’acceptació generalitzada de les idees 
d’accés obert dins les universitats i els centres de recerca.31 
 
 
Valor 
 
Sovint, les societats científiques mostren ambivalència respecte l’accés obert. La majoria de 
vegades és per raons econòmiques: demostreu-nos, ens diuen, que existeix un bon pla de 
negocis per l’accés obert i ho tindrem en consideració. Però les altres vegades, encara més 
sorprenent, sorgeixen objeccions com quan la Royal Society of Chemistry al·lega que els 
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científics a vegades prefereixen un nombre limitat de lectors i laboratoris “de qualitat” per sobre 
la disseminació màxima.32 Per molt sorprenent que es redissenyi l’accessibilitat, tot i així es 
repeteix. En el nivell dels investigadors és on es complica més el tema. La falta d’entusiasme 
que mostren els científics i acadèmics vers els dipòsits institucionals n’és un símptoma 
interessant.  
 
Les justificacions que a vegades utilitzen els científics per expressar l’escepticisme poden ser 
una mica sorprenents, com quan els autors avancen el fals temor de l’argumentació de la 
“sobrecàrrega informativa”. Però “sobrecàrrega informativa” no és realment el tema: l’accés 
obert pot incloure filtres, jerarquies i crear marques, tal com ho fan els contextos d’accés limitat. 
BioMed Central i la Public Library of Science (PLoS) ofereixen bons exemples en aquest 
aspecte. De fet, l’objectiu de la Public Library of Science és demostrar que es poden 
aconseguir índexs de citacions extremadament alts amb una revista d’accés obert, i que, per 
això, les revistes d’accés obert poden ajudar a centrar la lectura tant com les publicacions 
limitades.33 El valor de la publicació científica es mesura pel contingut, no pel preu. Aquests 
temors encara són més pronunciats en el costat de l’”auto-arxiu”, però, en realitat, només són 
imaginacions: els senyals de valor tradicionals encara estan operatius, ja que els articles 
d’”auto-arxiu” estan revisats per parells i, per tant, poden mostrar un títol amb força capacitat de 
creació de marca. Òbviament, els factors que inhibeixen el progrés de l’accés obert es troben 
en algun altre lloc. 
 
Una explicació parcial d’aquest trencaclosques es pot trobar en un comentari que va fer 
Michael Kurtz recentment. En una nota fidel a la correlació positiva (i important) entre “lectures” 
i nombre de cites, conclou amb un petit comentari que no ha cridat gaire l’atenció: 
 

El fet que molts dels articles inaccessibles es trobin a ArXiv probablement no ho canvia gaire, 
ja que l’esforç addicional que implica [deixar el recurs unificat d’ADS34 per passar a un altre 
sistema] és un gran element dissuasiu.   

 
Kurtz fa al·lusió al fet que les eines que proporcionen vies estàndard d’acceptació i recerca i 
que es corresponen a les tàctiques de recerca acceptades també proporcionen un nivell 
d’hàbits relacionats amb l’accessibilitat, i aquests no es canvien fàcilment. Els astrofísics 
essencialment utilitzen una única font per a la seva recerca. A vegades, alguns dels articles 
que es troben d’aquesta manera no són accessibles dins l’entorn de recerca familiar. No 
obstant això, podrien haver estat accessibles aquests articles? En alguns casos, sí, afirma 
Kurtz, i simplement anant a ArXiv; tot i així, fer això requeriria canviar el context (i els hàbits) de 
cerca dels científics i els forçaria a anar més enllà de la seva ajuda de recerca preferida, en 
aquest cas ADS. Els comentaris de Kurtz sobre aquest tema són força simples i directes: 
“l’esforç addicional que implica és una gran element dissuasiu”.35 En altres paraules, fins i tot 
quan els articles són accessibles, una diferència significant en accessibilitat és suficient per 
reduir-ne l’ús.  
 
Els bibliotecaris coneixen bé l’argument de Michael Kurtz: simplement no n’hi ha prou amb tenir 
la capacitat formal d’accedir a un document; la disponibilitat d’atenció (i, per tant, de temps) 
també s’ha de tenir en compte. Especialment si, a través d’un mètode familiar, un científic troba 
el que sembla ser informació “suficient” i ho fa dins un temps limitat, hi ha força possibilitats que 
la recerca s’aturi en aquest moment. 
 
El cas de tot això és que el típic científic que busca informació és un tema important del què ha 
estat anomenat l’”economia de l’atenció”.36 En un món amb grans quantitats d’informació, el 
factor limitador no és la informació per si mateixa, sinó la capacitat de processament del cervell 
multiplicada pel temps que es pot dedicar a una tasca concreta, la lectura per exemple. 
Típicament, un científic o un acadèmic començarà interrogant algunes eines bibliogràfiques, p. 
ex., la Web of Science. En la situació ideal, el científic accediria de forma immediata als 
resultats de la cerca simplement clicant sobre les referències. Sovint, això no és possible 
perquè la biblioteca local no està subscrita a la revista en qüestió. En aquest punt, més que 
intentar obtenir, de forma sistemàtica, la col·lecció sencera d’articles importants, el científic 
llegeix el que està més fàcilment disponible. Després de tot, la informació que es troba en 
aquesta col·lecció incompleta d’articles pot ser suficient. De la resta no se’n fa res, a no ser que 
subsisteixin buits evidents. En aquest punt, els ulls de l’observador són decisius.  
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Andrew Odlyzko no diu res que sigui fonamentalment diferent quan conclou el següent: 
 

A més, les reaccions a les barreres encara més primes en relació a l’ús suggereixen que fins 
i tot els articles acadèmics de qualitat alta no són irreemplaçables. Els lectors es troben amb 
un “riu de coneixements” que els permet seleccionar entre una multitud de fonts i trobar 
substituts propers quan és necessari.37 

 
El comentari d’Odlyzko suggereix que un científic o un acadèmic típicament trobarà prou 
informació útil per justificar que escriu el que vol escriure, més que no pas investigar primer 
sobre un camp de forma detallada per tal d’enquestar el que pot afegir-hi per tal que sigui útil. 
Això pot molt ben ser una de les conseqüències inesperades (i no del tot benvingudes) de 
l’atmosfera institucional “publicar o morir” (“publish or perish”). També pot derivar de la llei de 
dispersió de Bradford: recopilar de forma exhaustiva la literatura sobre qualsevol tema 
requeriria recursos i temps gairebé infinits.38  
 
Pel bé de l’argumentació, assumim que la informació trobada en una primera cerca no és 
suficient. En aquesta fase de la feina, l’autor probablement adoptarà una de les tàctiques 
següents. L’enfocament tradicional (com a mínim des del punt de vista del bibliotecari) seria 
utilitzar els préstecs interbibliotecaris. Com que es tracta d’una operació que requereix temps, 
un científic pot decidir procedir de forma més directa. Si existeix un dipòsit d’accés obert en una 
disciplina rellevant, podrà donar-hi un cop d’ull. Però cal tenir en compte dos detalls: primer, el 
segon moviment del científic és, en el millor dels casos, un recurs de segon ordre; a més, en la 
majoria de disciplines, aquest tipus de dipòsits simplement no existeixen i els dipòsits 
institucionals no els poden substituir. Finalment, els motors de cerca de les col·leccions d’accés 
obert no són coneguts, de forma generalitzada, pels científics. I quan sí que són coneguts, 
sovint es tenen en consideració amb un cert grau d’escepticisme.39 En general, i aquest és el 
principal obstacle, els articles d’accés obert encara no formen prou part de les estratègies de 
recerca existents. I la conseqüència és directa: si els dipòsits d’accés obert no són molt 
visibles i/o creïbles dins un arsenal donat d’estratègies de recerca, per què un científic 
hauria d’invertir temps en “auto-arxivar” els seus treballs en el que, malgrat tot, no 
sembla res més que un abocador–OAI-PMH? 
 
Naturalment, encara queda el recurs de la força bruta, i això és el que té a veure amb l’ús de 
Google. En aquest punt, m’imagino molts bibliotecaris posant els ulls en blanc –com es pot 
confiar en els resultats obtinguts mitjançant Google, diu el mantra - però no només és un 
enfocament comú sinó que, de fet, funciona força bé.40 Què ofereix Google? Pot conduir a 
algun lloc d’accés obert, com una pàgina personal o un dipòsit institucional. Les discussions de 
Google amb la xarxa DSpace també demostren que els propietaris del famós motor de cerca 
són conscients de les possibilitats que ofereix. També pot conduir cap a una adreça de correu 
electrònic: des d’aquí, interrogar directament l’article que interessa és fàcil. Per la meva 
experiència personal, sé que aquest enfocament funciona força bé; tot i així, té poca relació 
amb l’accés obert però molt relació amb l’extraordinària facilitat de comunicació -accessibilitat 
per sobre de tot- que proporciona Internet. El correu electrònic encara és l’”aplicació assassina” 
d’Internet i millora l’accessibilitat dels articles, siguin d’accés limitat o no.  
 
Tal i com ja he mencionat, hi ha alguns passos que no veig que ningú faci de forma natural en 
aquesta fase de desenvolupament de l’accés obert: passar-se a OAIster, per exemple.41 Per 
què els investigadors no utilitzen OAIster per rutina? La raó és força simple. Tot i que hi 
trobarien una col·lecció de textos –una gran col·lecció de 3.420.891 registres procedents de 
327 institucions-, també descobririen que és difícil d’establir el valor d’aquests documents.42 Tot 
i que OAIster es limita a si mateix en relació a les institucions acadèmiques, el valor del què es 
pot trobar en aquest tipus de dipòsits encara no és del tot clar. En aquest punt, Harnad té tota 
la raó quan recomana la construcció d’arxius explícitament limitats als articles revisats per 
parells.43 La investigació d’un científic ja és prou complexa i incerta. No cal portar-la més lluny 
amb el soroll d’altres activitats acadèmiques com l’ensenyament, els articles de laboratori i la 
literatura grisa. Aquí, el cas dels preprints és interessant, per molt verds que siguin, perquè 
també cauen a la mateixa categoria confusa i haurien de ser emmagatzemats per separat. Una 
de les dificultats bàsiques de l’”auto-arxiu” és que, donada la necessàriament naturalesa 
distribuïda –conseqüència de la naturalesa anàrquica del procés-, esdevé molt difícil imposar la 
forma en què s’ha de portar a terme l’auto-arxiu. Per als dipòsits institucionals, el desig 
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d’omplir-los ràpidament es pot traduir en col·leccions bigarrades de documents que no seran 
útils per ningú. 
 
L’èxit dels dipòsits serà molt més probable si els científics saben què en poden esperar. 
Llavors, els científics decidiran si dediquen una part del seu valuós temps buscant entre 
aquestes col·leccions. En el cas dels dipòsits institucionals, no recordo haver vist mai un estudi 
que parlés del seu efecte en l’impacte. Aquesta manca de proves crea un clima d’incertesa i pot 
ser també l’explicació de la indecisió que han mostrat els acadèmics i científics. Si no estan del 
tot convençuts que actualment hi ha un clar avantatge respecte l’”auto-arxiu”, simplement 
avançaran sota la coacció d’una “economia de l’atenció” i perdran el dret d’avançar aquest pas 
suplementari.  
 
Aquest ús tan eficient del temps, a vegades denominat “inèrcia”, encara serà més temptador en 
el cas d’un editor verd pàl·lid, en el qual el procediment d’auto-arxiu és molt més complex, fins 
al punt d’esdevenir irreal. És més, permeteu-me que faci unes preguntes decisives sobre 
aquest tema: 
 
1. Quants autors passaran per l’avorrit exercici de crear una fe d’errates que permeti passar 

de l’article presentat a l’article editat? Si sembla que no s’està disposat a, simplement, 
“auto-arxivar” els postprints quan es té llum verda dels editors per fer-ho, encara s’estarà 
menys disposat a “auto-arxivar” els preprints més la fe d’errates, especialment si es tenen 
temors reals o imaginaris sobre les possibles reaccions negatives dels editors i de les 
editorials (és a dir, dels col·legues amb més poder).44 

2. Quants lectors passaran per l’avorrit procés d’assegurar-se que es troben davant la 
declaració correcta que volen utilitzar i citar al seu treball quan es troben amb un arxiu 
principal i la seva fe d’errates? 

 
Donats tots els temes que hem tractat fins aquí, en particular el de l’accessibilitat (diferenciat 
d’accés), esdevé obvi el per què del fet que l’”auto-arxiu” en dipòsits institucionals simples no 
és suficient per crear, realment, un sistema de comunicació científica d’accés obert, fins i tot si 
es compta amb l’OAI-PMH. Per tant, no és d’estranyar que els científics no s’afanyin a auto-
arxivar, ni que el costat de l’”auto-arxiu” hagi acollit la imposició de l’”auto-arxiu” amb gaire 
entusiasme, encara que no tingui res a veure amb l’argumentació de l’avantatge d’impacte. Si, 
per exemple, les institucions de recerca afavoreixen d’alguna forma els documents d’accés 
obert a través de la promoció i dels processos d’ocupació, de les agències que concedeixen 
ajuts i dels processos d’avaluació, llavors l’accés obert progressarà. Però cal saber que es 
tracta d’una argumentació totalment independent de l’argumentació d’avantatge d’impacte. 
Simplement, les dues treballen en la mateixa direcció, encara que la presència de l’última 
argumentació (imposició) fa que els límits de la primera (avantatge d’impacte) siguin més 
visibles. Cal afegir que l’argumentació d’imposició és política i funciona, per tant, exactament al 
mateix nivell que les argumentacions polítiques que calen per convèncer a les diverses 
institucions per tal que donin suport a l’accés obert. Tot i les aparences, a l’”auto-arxiu” li cal 
tanta política com al camí “daurat”. 
 
És en aquest punt que el lector ha de recordar un detall important: pel costat de l’”auto-arxiu”, 
l’objectiu és aconseguir el màxim d’impacte i poca cosa més. L’accés obert no és res més que 
un instrument entre d’altres que també són capaços d’acostar-se a aquest propòsit. Les 
revistes actuals d’accés limitat amb lectura subvencionada per part de les biblioteques també 
contribueixen a la millora de l’impacte, i aquesta és la raó per la qual alguns partidaris de 
l’”auto-arxiu” sembla que se senten força còmodes amb l’actual sistema d’edició, per molt injust 
que sigui per als científics que encara no han aconseguit establir-se per ells mateixos, per 
exemple, per raons econòmiques.45 Harnad ho explica de la següent manera: 
 

Tot i que el creixement de les versions d’accés obert té la finalitat última de reduir la 
demanda de versions limitades, encara se’n troba molt lluny, ja que l’auto-arxiu avança 
gradualment i anàrquicament, i les revistes no es poden cancel·lar quan només algunes parts 
aleatòries dels seus continguts es troben disponibles de forma oberta.46 

 
En resum, l’auto-arxiu, que és anàrquic de naturalesa i incomplet d’essència, funciona com si 
fos un tipus d’abonament d’impacte per als científics que desitgen fer-ho. La naturalesa 
anàrquica dels procés garanteix gairebé amb tota seguretat la seva incompleció. I el que és 
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pitjor, esdevé difícil saber en quin moment apareixerà la incompleció. Com a resultat, per a la 
majoria d’investigadors, els dipòsits d’accés obert probablement no figuraran de forma 
prominent en la seva estratègia de cerca de literatura. A més, en moltes disciplines, els 
científics no poden posar gaire confiança en la capacitat de l’accés obert d’augmentar el seu 
impacte. Malauradament, l’evidència que recolza la tesi de l’avantatge d’impacte encara és 
massa nova i limitada per formar part del coneixement general dels científics.  
 
Al final, qui pot estar interessant en els dipòsits institucionals i l’”auto-arxiu” en la seva forma 
actual? Per una banda, alguns ho estan perquè tenen una real i profunda creença en els valors 
compartits que són els fonaments de l’intercanvi científic, i això és meravellós. Els partidaris de 
l’estratègia d’”auto-arxiu” mencionen poques vegades, si és que ho fan, aquesta argumentació, 
però després sembla que l’altruisme no és el seu fort. Per l’altra banda, els altres pot ser que 
ho facin per una forta obsessió pel seu prestigi científic. No volen cap pèrdua d’impacte i, per 
tant, “busquen per sobreviure”, per dir-ho d’alguna manera. En aquest cas, “sobreviure” 
significa que s’espera aconseguir fins a l’última unça de prestigi que es pugui extreure de la 
seva lectura. Des d’aquesta perspectiva, l’”auto-arxiu” en accés obert, encara que els resultats 
siguin “dubtosos” en el millor dels casos, no poden ofendre. De totes maneres, la meva 
impressió és que a les persones bones no els cal fer aquest pas; i, en tot cas, les persones 
mediocres no se’n podran beneficiar. Només uns quants científics ordinaris es podran 
beneficiar una mica d’aquesta estratègia –difícilment podem considerar-lo un resultat 
transcendental. En qualsevol cas, amb això n’hi ha prou per entendre per què l’auto-arxiu 
sembla que generi tan poc entusiasme actualment. 
 
 
Com hauríem de construir l’accés obert? 
 
Tot això significa que l’accés obert no funcionarà? És clar que no! Ni tan sols significa que 
l’”auto-arxiu” sigui, fonamentalment, una mala idea. Només significa que esperar que l’únic o, 
més modestament, el millor camí cap a l’accés obert sigui l’”auto-arxiu” és excessiu, per no dir 
equivocat. Però també significa que les col·leccions d’accés obert s’han d’elaborar més 
cautelosament de com s’ha estat fent fins ara. Finalment, significa que hauríem de pensar més 
en les formes de combinar i relacionar els camins “verd” i “daurat” cap a l’accés obert si volem 
assegurar-ne l’èxit i accelerar-ne el creixement.  
 
El tema recurrent que emergeix de la discussió anterior és el valor, i l’accessibilitat és una eina 
per augmentar-la. Òbviament, els científics, en el seu paper d’autors, busquen el valor (és a dir, 
l’impacte). El valor potser és l’element individual més important per al moviment de l’accés 
obert, però quan es tracta de valor, el moviment d’accés obert ha de continuar tenint en compte 
que els científics també són lectors. En aquest precís moment, l’”economia de l’atenció” es 
queixa. Els científics també hi busquen valor, però és el valor de cerca i de recuperació el que 
és l’essència del context del científic-com-a-lector. En resum, el valor és una mica més complex 
del què s’imaginen els partidaris de l’”auto-arxiu” pur.  
 
En el cas del camí “daurat”, pensar en valor pot ser força simple, ja que equival a transposar 
les pràctiques i estratègies familiars de l’esfera d’edició tradicional. Això és exactament el què 
PLoS i BioMed Central ja s’estan esforçant per aconseguir, i ja estan aconseguint resultats 
interessants. Així mateix, les aproximacions més nacionals o regionals del Brasil i d’altres 
països llatinoamericans (més Espanya)47 també estan donant fruits. D’aquest últim tipus 
d’accés obert en podem esperar més en un futur pròxim, especialment en països com l’Índia48 i 
la Xina.49 Poden aparèixer tendències semblants en països més rics amb una tradició política 
centralista. França,50 Itàlia51 i Espanya52 són els candidats principals en aquest aspecte. En el 
cas de França, hi ha diversos centres de recerca nacional que ja estan estudiant sobre aquest 
tema, com per exemple CNRS (el Centre Nacional Francès per a la Recerca Científica ), 
INSERM i INRA (l’Institut Nacional Francès per la Recerca en Agricultura). 
 
El camí “daurat” no sempre és fàcil de seguir. Stevan Harnad subratlla aquest punt de forma 
apropiada. Però tal i com mostren les pàgines anteriors, el costat de l’”auto-arxiu” tampoc és 
fàcil de seguir. Als llocs en què els governs decideixen instal·lar-se i fer pressió per les 
publicacions d’accés obert, s’ha de fer una gran quantitat de gestions polítiques preliminars que 
requereixen molt de temps, així com incomptables intervencions de les persones que 
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necessiten ajuda. Però, tal i com hem vist, la necessitat de confiar en la imposició mostra que el 
costat de l’”auto-arxiu” tampoc pot evitar les gestions polítiques.  
 
 
Negocis 
 
En els casos de revistes d’associacions o de societats, el tema del pla de negocis surt a la llum 
ràpidament i això és el que permet explorar el model d’”autor subvencionat”. També s’han 
suggerit altres esquemes per facilitar la transició d’una revista d’accés limitat a una d’accés 
obert, per exemple, oferint als autors la possibilitat d’elecció per tal de demostrar que, en una 
revista concreta (tornem a ser al tema de la “igualtat de condicions”) els articles d’accés obert 
es poden beneficiar, en terme mig, d’un millor impacte en relació als seus homòlegs d’accés 
limitat.53  
 
Recentment, com a mínim hem pogut observar un editor comercial (Springer) que oferia la 
possibilitat d’escollir als seus autors.54 Es tracta d’una jugada molt atrevida, especialment 
perquè, per ser sincer, requereix un pagament excessiu, però al mateix temps és una jugada 
molt intel·ligent. Possiblement, els resultats següents es poden demostrar o aconseguir gràcies 
a una jugada d’aquest tipus: 
 
1. Pot revelar un nou pla de negocis en el qual es poden extreure grans quantitats de diners 

de les agències que concedeixen ajuts, a més del que ja proporcionen les biblioteques. En 
un món de pressupostos bibliotecaris estancats, la perspectiva d’extreure diners de les 
agències que concedeixen ajuts per tal d’augmentar el volum d’ingressos pot semblar força 
intrigant per a un líder de negocis que només respon als seus propietaris.  

2. També pot ajudar a establir una escala de valors entre els factors d’impacte i els costos de 
l’article. 

3. Per últim, també pot intentar demostrar que la totalitat del negoci de “paga-l’autor” 
(anomenat així) simplement no pot funcionar ni funciona.55 Fer un experiment dins una gran 
empresa productiva porta a una gran llibertat d’acció quan arriba el moment de fer públics 
els resultats financers i d’interpretar-los.  

 
Finalment, l’objectiu del camí “daurat” és crear valor intel·lectual de formes noves i millors. Per 
aconseguir aquesta fita, el camí “daurat” ha de parar atenció a l’avantatge d’impacte, i a moltes 
altres coses, que només tenen a veure amb la faceta d’autor del científic. Un científic també és 
un lector amb presses, per tant el valor es pot aconseguir facilitant la cerca, la recuperació i les 
eines de navegació. Com a resultat, tots els projectes “daurats” s’haurien d’esforçar a 
col·laborar en la creació d’enllaços i índex de cites.  
 
Mentrestant, la funció del camí “verd” ha d’estar definida de forma clara i precisa. El cas del 
“verd pàl·lid” s’hauria de tractar a part de les altres dues tonalitats de verd, i aquest estatus 
específic s’hauria d’indicar clarament a les metadades, particularment a l’OAI-PMH. En paral·lel 
a això, s’hauria d’establir una tonalitat de verd molt intens a part pels editors que ofereixen als 
autors un dret irrevocable d’”auto-arxivar”, o, alternativament, podrien deixar els drets d’autor a 
mans dels autors. La raó és que simplement no volem veure editors que, de cop i volta, 
anul·len el permís d’”auto-arxivar” i, per tant, s’enderroca tot l’edifici de l’OA, com si fos un 
castell de cartes. Generalment, Stevan Harnad prefereix ignorar aquest tema o el tracta com si 
fos una especulació inútil, però el perill és molt més concret i real del que ell està disposat a 
admetre o concedir.  
 
Encara més fonamental, hem de trobar una forma de passar de dipòsits institucionals a 
disciplinaris i fins i tot a especialitzats. Això és important perquè és més fàcil crear el primer 
que l’últim i, actualment, ja s’estan multiplicant. De totes maneres, tal com hem observat, els 
efectes d’aquest tipus de dipòsits són, en el millor dels casos, problemàtics, i ara un error faria 
que el moviment de l’accés obert retrocedís per molts anys. Per tant, esdevé de gran 
importància anar avançant en dipòsits simples, aïllats, institucionals. Això significa agregar i 
reagrupar la informació que contenen aquests dipòsits institucionals en línies temàtiques. A la 
pràctica, això també significa col·laboració i coordinació interinstitucional. 
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En un dipòsit institucional, les metadades haurien d’estar ordenades d’una forma suficientment 
clara i estandarditzada que permetés una obtenir una ràpida representació disciplinar del que 
conté. Això permetria una concatenació eficient dels articles disciplinaris a través d’un bon 
nombre de dipòsits. El cas és que, de fet, no n’hi ha prou amb agrupar tots els dipòsits en un 
únic i simple garbuix. Mentre que aquesta tasca s’ha de mantenir i fins i tot augmentar, 
l’agrupament disciplinar ha d’estar disponible i ha de ser al màxim d’eficient i amable per a 
l’usuari com sigui possible –un problema desmoralitzant per si mateix. En paral·lel a això, 
també han de poder emergir formes competitives de paquets temàtics. Això portaria a noves 
jerarquies de valor i a noves formes de crear-ne. Com a conseqüència, la capacitat de creació 
de valor de les revistes d’accés limitat tendeix a estar una mica debilitada.  
 
Aquests objectius fan que sorgeixi una nova qüestió relacionada amb les formes i els mitjans: 
qui s’hauria d’encarregar d’aquesta nova forma de presentació? En realitat, la resposta no és 
gaire difícil d’esbossar, però tots sabem que l’infern seran els detalls. Ja existeixen diverses 
formes consorciades entre agrupacions de biblioteques: consorcis de subscripció, consorcis de 
préstec interbibliotecari, nous tipus de consorcis basats en dipòsits institucionals, com la xarxa 
DSpace.56 Els consorcis de qualsevol tipus entre les institucions que es veuen les unes a les 
altres com a iguals poden esdevenir els partidaris d’aquests nous tipus de projectes 
disciplinaris. En concret, el desenvolupament actual de DSpace podria ser un bon punt d’inici 
per explorar i implementar una estratègia d’aquest tipus. En paral·lel a això, els consorcis de 
subscripció podrien considerar la possibilitat d’estendre els seus objectius per tal de recolzar la 
creació de conjunts forts de dipòsits disciplinaris entre els seus membres. Les jerarquies de 
prestigi, basades en la reputació de les institucions que hi estan implicades, sorgiran d’aquests 
tipus d’esforços. 
 
Jo suggeriria no començar pels articles revisats per parells, sinó per les tesines doctorals. 
Aquests documents estan totalment controlats pels professors i alumnes universitaris, excepte 
en el cas dels resultats patentables que provenen de recerca doctoral finançada per diner 
privat. Però aquests casos són, en el millor dels casos, una minoria i se’ls pot aplicar un 
tractament especial. Mentrestant, una estratègia interinstitucional per promoure el valor 
intel·lectual, l’autoritat i el prestigi de les tesis doctorals podria proporcionar amb facilitat el 
terreny de proves per a l’emergència dels arxius disciplinaris interinstitucionals.  
 
 
Nivells d’avaluació  
 
També s’haurien d’ampliar les metadades per proporcionar algun tipus d’indicació de qualitat. 
Es podria dissenyar de tal manera que ajudés a identificar la identitat i la naturalesa del cos 
avaluatiu que jutja els documents que es troben en el dipòsit. En altres paraules, les metadades 
haurien d’ajudar a identificar la qualitat, naturalesa i procediments dels grups que comencen a 
treballar tal com voldrien els comitès editorials. Les metadades també podrien ajudar a 
dissenyar les escales d’avaluació –imagineu una escala d’un cervell, dos cervells... n-cervells, 
semblant a la guia Michelin dels restaurants.  
 
Els usuaris podrien tenir una idea clara de qui ho revisa i de fins a quin punt hi poden confiar. 
Això porta a un nou projecte: si diverses universitats creen un consorci de dipòsits disciplinaris, 
llavors no hi ha res que els impedeixi dissenyar procediments per crear diversos nivells 
d’avaluació revisada per parells, p.ex. institucional, consorciada, regional, nacional, 
internacional. En aquest punt pot començar a emergir una jerarquia reconeguda de nivells 
d’avaluació; com a tal, hauria de començar a ser clarament identificable mitjançant les 
metadades. L’usuari, a més de saber el nivell de revisió i avaluació per parells portades a 
terme, també sabria el grup que ho està recolzant. De fet, això és el que fan les revistes i 
també és la manera com adquireixen la capacitat de crear marques d’identitat.  
 
Posteriorment, es podria desenvolupar un registre internacional d’aquest tipus de procediments 
d’avaluació i d’equips d’acadèmics, potser en paral·lel al Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) de la Lund University. Òbviament, això donaria transparència i credibilitat a aquests 
procediments de construcció de valors. D’aquesta manera podria emergir una estructura 
relativament ordenada per a l’expansió de la revisió i avaluació per parells. En paral·lel a això, 
aquests consorcis també haurien de treballar cap a un augment de les eines d’accessibilitat 
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que tendiran a fer que aquests recursos d’accés obert siguin tan valuosos i fàcils d’utilitzar com 
els millors productes comercials. Particularment, aquesta podria ser la competència esperada 
(però no necessàriament exclusiva) dels bibliotecaris.  
 
Aquests comentaris han portat a pensar en possibilitats fascinants. Per exemple, qualsevol 
article es podria avaluar més d’una vegada, i en cap cas la revisió per parells ja no estaria 
limitada per cap fase de prepublicació. Tot això demostra que es poden desenvolupar (i 
segurament ho faran) noves formes d’avaluació. Per exemple, mentre que el nombre de cites 
formals defineix, òbviament, l’impacte d’un article, el nombre de cites informals –p. ex. dins el 
Web, el nombre d’enllaços que remeten a un article concret- també poden proporcionar més 
informació d’avaluació.57 
 
En aquesta aproximació s’hi acumulen altres avantatges. Mitjançant la implicació dels 
investigadors en el disseny d’aquests nous modes d’avaluació, el debat sobre l’accés obert 
comença a agafar una forma tangible, creïble i fins i tot vibrant. Mentre pensen en l’avaluació, 
els científics també haurien de començar a considerar la possibilitat d’aquests noves eines de 
millorar el procés d’investigació científica i la gestió d’una carrera científica. Si les agències que 
concedeixen ajuts es passen a la direcció de l’accés obert, podran portar a terme les seves 
funcions a més d’ajudar a aclarir els nivells i processos d’avaluació. D’aquesta manera, 
participarien de forma constructiva en la revisió general de la creació de valor, que actualment 
escasseja força en l’”auto-arxiu” pur.  
 
Finalment, les associacions i societats científiques que han decidit anar més lluny que el verd 
pàl·lid poden beneficiar-se d’aquesta situació per crear jurats especialitzats i desenvolupar 
noves estadístiques de ciència que asseguraran que alguns articles pugin més amunt de la 
cadena de valor; de no ser així, simplement haurien estat ignorats. Regularment, molts articles 
són infravalorats, no pel seu contingut sinó perquè han aparegut en revistes d’estatus modest. 
Altres són infravalorats per raons simètriques. Aquesta part del projecte de creació de valor pot 
adoptar la forma de la “Faculty of Thousand”, inventada per BioMed Central, o pot adoptar la 
forma de premis o de qualsevol altra forma susceptible d’atreure més l’atenció d’aquests 
articles. En resum, el “màrqueting” es podria redissenyar completament en termes que tenen 
més a veure amb la qualitat del contingut que amb la capacitat d’amuntegar grans quantitats 
d’articles i títols. Permeteu-me que recordi que l’últim mètode –el “Big Deal”- equival a 
promoure la mediocritat en comptes de l’excel·lència: ho fa per mitjà de productes inferiors que 
són més accessibles i, d’aquesta manera, estimula artificialment l’ús a través d’una explotació 
intel·ligent dels principis d’economia de l’atenció. I justifica tot això utilitzant el fals pretext que el 
cost per títol és inferior!58 
 
 
Nous models de revista 
 
La transparència, el prestigi i el rigor són elements necessaris per crear un valor creïble. De fet, 
les anomenades overlay journals59 comencen a emergir i, com a tals, poden adquirir visibilitat i 
respecte de forma gradual. En aquest punt, els dipòsits institucionals s’hauran adaptat i hauran 
madurat amb èxit en una xarxa de dipòsits basada en el consorci, amb un conjunt ric d’eines de 
creació de valor i noms o etiquetes cada vegada més reconeguts. Com a resultat d’aquesta 
evolució, les overlay journals poden aspirar a formar part de les estratègies d’investigació dels 
científics. Finalment, les presentacions originals seran redirigides a aquests nous canals de 
comunicació científica. Disposaran d’una reputació, un perfil, unes orientacions editorials i, 
malgrat això, o en paral·lel a això, del fet que la majoria d’aquests articles (o fins i tot tots ells), 
al principi, ja hauran estat “publicats” en revistes tradicionals. És en aquest punt on la 
importància de l’”auto-arxiu” es troba realment ancorada.  
 
Tots els tipus de consorcis haurien de començar a implicar-se en aquest tipus d’activitats, 
agregant-hi, a vegades sí i a vegades no, l’experiència de les tesis doctorals en línia per 
ampliar l’oferta als seus usuaris. Quan les overlay journals reeditades es converteixin en canals 
d’edició originals, seran equivalents a les revistes “daurades”. La diferència és que seran el 
resultat d’una successió de petites transformacions incrementals, més que no pas una creació 
o conversió brusca en un sol pas de revistes científiques. Tot això es pot aconseguir amb una 
bona aliança entre els bibliotecaris i els científics i també tractant l’estratègia d’”auto-arxiu” com 
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a fase de transició del camí cap a l’objectiu “daurat”. Aquest tipus d’estratègia no exclou l’”auto-
arxiu” ni tampoc competeix amb la creació o transició directa cap a les revistes d’accés obert. 
Simplement, enllaça les diverses parts d’accés obert en una visió coherent del que hauria de 
semblar l’accés obert. 
 
Els camins “verd” i “daurat” cap a l’accés obert, per tant, es fusionaran, al mateix temps que 
s’ajudaran entre ells. El caòtic i anàrquic procés d’”auto-arxiu” s’ordenarà mitjançant 
classificacions disciplinàries i jerarquies d’avaluació. Els investigadors sabran que les 
col·leccions són incompletes, però també sabran que són riques i, per tant, valuoses i útils. A 
més, diversos filtres corresponents als requisits de qualitat, juntament amb els que s’organitzen 
per temes (paraules clau, etc.), augmentaran de forma important l’accessibilitat d’aquests 
dipòsits. El descobriment d’això incitarà més persones a “auto-arxivar”. El temor a la 
sobrecàrrega informativa s’esvairà. Les agències que concedeixen ajuts no hauran de témer la 
resistència de les comunitats científiques. 
 
Finalment, com que s’establirà un camp de joc llis entre les publicacions limitades i els articles 
d’accés obert, siguin “daurats” o “verds”, l’avantatge d’impacte de l’accés obert genuí tindrà una  
millor oportunitat d’imposar-se sense ambigüitats. Serà probablement en aquesta etapa que la 
clau del canvi cap a l’accés obert es trobarà, vertaderament, en un futur immediat.  
 
 
CONCLUSIÓ 
 
La visió que s’ha presentat aquí no és dogmàtica. Deixa molt marge per les revisions, crítiques i 
reavaluacions. Intenta presentar un escenari evolutiu i constructiu on els camins “verd” i 
“daurat” troben el seu lloc adequat sense sentir que estan competint l’un amb l’altre. També es 
basa en les dues premisses següents, que alguns partidaris del camí “verd” sembla que encara 
no estan disposats a acceptar: 
 
1. La finalitat de l’intercanvi científic no és únicament per als científics-com-a-autors; també ha 

de tenir en compte el científic-com-a-lector, i és en aquest context que el tema de l’accés 
obert s’ha de complementar amb el d’”accessibilitat”.  

2. Encara que acceptem reduir la ciència per maximitzar l’impacte –una reivindicació dubtosa i 
simplista, en el millor dels casos- els científics, ara limitats a ser científics-com-a-autors, 
semblen incapaços d’implementar una forma completa d’accés obert simplement a través 
de l’”auto-arxiu”, sigui per imposició o espontani. De fet, la necessitat de confiar en les 
polítiques institucionals i els comitès parlamentaris demostra la naturalesa incompleta de 
l’estratègia d’’auto-arxiu” quan es tracta de forma aïllada.  

 
Si tornem a referir-nos a l’informe britànic del Commons Select Committee, ara podem suggerir 
una lectura més interessant d’aquest document. El Select Committee, lluny de jugar-s’ho tot a 
la primera estratègia d’”auto-arxiu” i mencionar les altres accions només com a inferiors o 
secundàries (“imposició” versus “recomanació”), potser volia dissenyar una estratègia per 
fases; sembla que volen dir que en aquests moments podem començar a “auto-arxivar” tot el 
que puguem.  
 
En paral·lel a això, s’haurien d’estudiar altres estratègies i posteriorment implementar-les per tal 
de completar l’estratègia d’”auto-arxiu” i fer-la viable. El que els partidaris de l’”auto-arxiu” 
podrien interpretar com a resultat d’una visió borrosa, de fet podria interpretar-se més 
adequadament com a símptomes de coneixement profund. No és que els membres del comitè 
ho aconseguissin en un punt i perdessin el temps en els altres, sinó que sembla que ho van 
anar aconseguint des del principi fins al final, i l’únic que ha fet aquest article ha estat intentar 
argumentar el perquè de tot això. Al final, no s’arribarà a l’accés obert amb només un focus 
estret sobre optimització d’impacte –tot i que es tracta d’una argumentació molt útil-, sinó que 
només s’aconseguirà si es té en compte tota la complexitat del procés de comunicació 
científica. 
 
Diverses formes d’argumentacions inflexibles poden ajudar l’accés obert. Agafar la cerca 
implacable per a l’optimització d’impacte com a base d’exemple del comportament científic 
permet aconseguir hipòtesis de treball molt interessants; de totes maneres, afirmar que amb 
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això n’hi ha prou per abastar i percebre de forma completa l’abundància de patrons de 
comportament de les persones relacionades amb la creació i validació de coneixement, és fals. 
Fonamentalment, la ciència està profundament a favor de l’accés obert, no només perquè és la 
millor manera d’aconseguir un gran impacte per a una persona en concret, sinó perquè facilita 
l’entorn més favorable per promoure la forma més estesa d’intel·ligència compartida en el 
planeta. I dispersar la intel·ligència compartida no hauria de promoure’s únicament pel bé de la 
intel·ligència; aquesta activitat té sentit i ús, i l’afecta tot el que té a veure amb la humanitat. 
 
En aquests moments, la comunicació científica es troba limitada, aproximadament, a una 
quarta o cinquena part de les persones que, gràcies a les seves habilitats innates, poden 
contribuir al progrés científic. Fins i tot en els països rics, molts “cervells” no poden d’arribar a la 
totalitat del potencial i, per tant, no se’n poden beneficiar per culpa de les limitacions de l’accés 
a la literatura científica. Pensem en un jove professor prometedor que ha d’agafar la seva 
primera feina en una petita escola universitària amb una infraestructura bibliotecària limitada (i 
probablement també amb limitacions informàtiques) simplement perquè es va graduar en un 
període d’excés de doctorats. L’accés obert sosté la promesa d’augmentar la formació de molts 
científics establerts, però de forma encara més fonamental promet crear un camp molt més 
obert per a un cercle d’investigadors més ampli. També pot arribar a les comunitats d’usuaris 
afectats. Pensem en els pacients que busquen informació útil per complementar el seu 
tractament.  
 
L’accés obert no hauria de ser una eina tàctica d’uns quants científics establerts d’elit que volen 
ampliar la seva formació, i poca cosa més; tampoc s’hauria d’enfocar en forma d’actitud 
hobesiana en la qual el pitjor escenari s’utilitza per demostrar que, fins i tot vist en aquests 
extrems, al final les coses acaben bé. L’objectiu principal de l’OA és millorar el sistema de 
creació de coneixement científic i introduir els resultats a les nostres societats. 
 
A l’accés obert no li cal dibuixar una divisió absoluta de coneixement entre els científics i la 
resta de la població, entre les elits i les “masses”; l’accés obert, mentre que no evita la 
competició vigorosa, insisteix en el fet que el terreny de joc hauria de continuar essent llis i 
imparcial. Al cap i a la fi, l’accés obert és la condició sine qua non per al desenvolupament 
òptim de la investigació científica mundial, així com per la seva màxima aplicabilitat en la 
població en general. 
 
I si, finalment, algunes persones posen objeccions a l’última argumentació en el sentit que és 
irrellevant per a la investigació científica, caldrà recordar-los que el públic en paga la major 
part.60  
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incloure-hi Fred Friend, el prestigiós David Prosser, Colin Steele i Ray Siemens. També 
m’agradaria donar les gràcies als editors i revisors pels comentaris útils i importants que m’han 
fet. En últim lloc, però no per això menys important, voldria mencionar la meva apreciada 
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NOTES 
                                                 
1 El moviment d’accés obert ha estat caracteritzat per un objectiu comú –d’accés obert a articles acadèmics, revisats 
per parells- i una doble estratègia per arribar a aquest objectiu. Vegeu la BOAI (Budapest Open Acces Initiative) 
publicada al web el 14 de febrer de 2002 (http://www.soros.org/openaccess/read.shtml). Per tal que es pugui qualificar 
d’accés obert, un document ha de seguir dos conjunts de condicions diferents que van ser clarament resumides a la 
declaració de Bethesda (http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm#note1). (1) Es garanteixen uns drets a 
l’usuari (p. ex. “un dret lliure, irrevocable, mundial, perpetu a accedir, llicenciar-se per copiar, utilitzar, distribuir, 
transmetre i visualitzar el treball públicament, així com fer i distribuir treballs derivatius”); (2) el document s’ha d’arxivar 
“a com a mínim un dipòsit en línia recolzat per una institució acadèmica, una societat acadèmica, una agència de 
l’administració o per alguna altra organització ben establerta que s’esforci per permetre l’accés obert”; aquestes són les 
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paraules exactes del Bethesda Statement sobre accés obert, les quals refinen i elaboren la definició que va emergir de 
la BOAI. La Public Library of Science aprova la definició de Bethesda d’accés obert (vegeu http://www.plos.org/about/ 
openaccess.html).  
 
2 La fraseologia “paga el lector” és tan imprecisa com l’expressió “paga l’autor”. Més endavant en aquest mateix text 
parlarem d’“autor subvencionat”. 
 
3 Es tracta, en el millor dels casos, d’una abreviació pel concepte de les revistes que obtenen els seus ingressos al punt 
de producció i no al punt de venda. Efectivament, amb l’accés obert desapareix el punt de venda, de forma que algú, 
potser una agència d’ajuts, una fundació, una institució de recerca, o fins i tot en casos poc freqüents, un autor, paga la 
tarifa d’edició establerta per l’editor. Una expressió més apropiada per aquest concepte seria “pagat en nom de l’autor”, 
que és més precisa però poc manejable. Potser una expressió com “autor subvencionat” resoldria el problema i 
proporcionaria una bona expressió paral·lela per “lector subvencionat”, que s’utilitza més endavant.  
 
4 A l’Índia, el Brasil, Xile, Cuba, etc. Vegeu les notes 47-52. 
 
5 http://www.ecs.soton.ac.uk/~Harnad/Temp/self-archiving.ppt, diapositiva 47. Harnad escriu, específicament: “L’accés 
obert a través de l’auto-arxiu d’autor/institució és una mesura d’auto-ajuda paral·lela per als investigadors per prevenir a 
l’actualitat més pèrdues d’impacte. L’accés obert és un suplement a l’accés limitat, però no necessàriament n’és un 
substitut”. La referència a “accés gratuït” és una pèrdua de possibles guanys, més que no pas una pèrdua directa. El 
què Harnad vol dir no és que l’impacte que ja s’ha obtingut s’hagi de perdre, sinó que l’impacte que es podria afegir al 
ja obtingut no s’afegeixi. El què realment volia escriure és que l’auto-arxiu és una mesura d’auto-ajuda per 
desenvolupar la possibilitat de més guanys d’impacte. 
 
6 Vegeu http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/. La versió SHERPA de RoMEO, que és preferible 
perquè és actual, es troba a http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php. SHERPA està finançat per JISC i CURL, i l’acull la 
University of Nottingham. Sembla que la terminologia “verd” i “daurat” se l’hagi inventat Stevan Harnad mentre discutia 
els resultats que provenen de l’estudi RoMEO.   
 
7 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmsctech.htm.   
 
8 La següent URL: http://www.arl.org/sparc/core/index.asp?page=031 ofereix un resum de les recomanacions del 
House Committee (15 de juliol de 2004). Per les reaccions dels editors, vegeu la seva carta oberta dirigida al Dr. Elias 
Zerhouni, en data de 28 d’agost de 2004, disponible a http://www.pspcentral.org/. És important llegir la carta sencera i 
no els extractes publicats per Ann Okerson a Liblicense-1 del 30 d’agost (http://www.library.yale.edu/~llicense/ 
ListArchives/0408/msg00137.html).  
 
9 http://www.ecs.soton.ac.uk/~Harnad/Hypermail?Amsci/3875.html.  
 
10 La tradició d’intercanviar offprints entre estudiants i investigadors és un clar exemple d’una situació en que 
l’assequibilitat i l’accés són totalment diferents. 
 
11 Referència al·lusiva a una discussió recent (6 d’agost de 2004), http://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind04&L= 
american-scientist-open-access-forum&O=D&F=I&P=68397.  
 
12 Per una discussió interessant sobre el nombre de revistes i articles revisats, vegeu http://www.ecs.soton.ac.uk/ 
~Harnad/Hypermail/Amsci/2983.html. Les xifres citades en aquesta discussió oscil·len entre els 15.000 títols (Eugene 
Garfield) i els 24.000 títols (Steven Harnad), amb l’expansió corresponent del nombre d’articles publicats anualment: 
d’1,5 a 2,5 milions –la ràtio de 100 articles/revista/any s’utilitza normalment en els àmbits científics, tècnics i mèdics 
(STM). La xifra de 85% es remunta a principis d’agost de 2004. El 25 d’agost, Stevan Harnad va arribar a la xifra de 
92% juntament amb la conversió de la Royal Society of Chemistry (http://www.ecs.soton.ac.uk/~Harnad/Hypermail/ 
Amsci/3938.html).     
 
13 Cal tenir present que fins que els editors no van donar les diverses formes de llum verda a l’auto-arxiu, la seva 
màxima possibilitat era, en el millor dels casos, molt problemàtica. Des del punt de vista de les lleis de la propietat 
intel·lectual, ningú ha provat la tàctica de Harnad d’arxivar dos fitxers (fitxer presentat més fe d’errates) –un punt que 
preocuparia qualsevol rector universitari a càrrec d’un dipòsit institucional. Aquesta aproximació s’ha de provar de dues 
formes diferents, com a mínim: fixant-se en la noció de feina derivativa i també en el plagi. Pot semblar estrany dir que 
un autor podria ser acusat de plagiar-se a si mateix, però la llei de copyright, recordem, tracta la propietat, la propietat 
intel·lectual en aquest cas, i cedir per escrit els drets de còpia és cedir la propietat intel·lectual. Les lleis de drets d’autor 
van emergir, en part, per evitar que un autor vengués un manuscrit a diversos editors. Sense l’acord dels editors, l’auto-
arxiu també és problemàtic des d’un punt de vista pràctic. Caldria tornar a parlar d’aquest tema més endavant. 
 
14 http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/21.html.  
 
15 Vegeu, per exemple, la reacció de Stevan Harnad vers un article en una publicació índia a http://www.ecs.soton.ac. 
uk/~Harnad/Hypermail/Amsci/3156.html.   
 
16 Vegeu, per exemple, http://www.ecs.soton.ac.uk/~Harnad/Hypermail/Amsci/3161.html.   
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17 Vegeu http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Hypermail/Amsci/3162.html. Harnad calcula que el 10% de tots els 
articles publicats apareixen en publicacions daurades, mentre que unes tres quartes parts o el 7,5% de tots els articles 
publicats apareixen en títols verds. Mentre un 85% de tots els articles podria estar potencialment situat en accés obert, 
només s’hi troba una desena part d’aquesta quantitat. 
 
18 Harnad, http://www.ecs.soton.ac.uk/~Harnad/Temp/self-archiving.ppt, diapositives 42-43.  
 
19 Steve Hitchcock, Tim Brody, Christopher Gutteridge, Les Carr i Stevan Harnad, “The Impact of OAI-based Search on 
Access to Research Journal Papers” (setembre 2003), http://opcit.eprints.org/serials-short/serials11.html.  
 
20 Alguns autors han definit l’impacte de forma diferent. Per exemple, Sidney Redner suggereix multiplicar el nombre 
total de cites per la seva edat mitja. Això suggereix que mesurar l’impacte no és tan simple i transparent com suggereix 
un simple recompte de cites, però ara no és el moment de tractar aquesta qüestió i farem com si les cites fossin 
suficients. Vegeu S. Redner, “Citation Statistics from more than a Century of Physical Review” (27 de juliol de 2004), 
http://xxx.arxiv.org/abs/physics0407137.  
 
21 Steve Lawrence, “Online or Invisible?” http://www.neci.nec.com/~lawrence/papers/online-nature01/. La versió editada 
apareix a Nature 411, núm. 6837 (2001): 521. 
 
22 Vegeu, per exemple, Stevan Harnad, Tim Brody, Francois Vallières, Les Carr, Steve Hitchcock, Yves Gingras, 
Charles Oppenheim, Heinrich Stamerjoanns i E.R. Hilf, “The Green and Gold Roads to Open Access”, Nature  (Web 
focus) (2004), http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/21.html. Vegeu també Michael J. Kurtz, “Restrictive 
Access Policies Cut Readership of Electroni Research Journal Articles by a Factor of Two” (2004), 
http://opcit.eprints.org/feb19oa/kurtz.pdf, i Andrew M. Odlyzko, “The Rapid Evolution of Scholarly Communication”. 
Learned Publishing 15 (gener 2002): 7-19, http://www.catch-word.com/alpsp/09531513/v15n1/contp1-1.htm.   
 
23 Vegeu la nota 9, més amunt.  
 
24 Educom Review Staff, “Networked Information: Finding What’s Out There –Clifford A. Lynch Interview”, Educom 
Review 32-36 (1997), http://www.educause.edu/pub/er/review/reviewarticles/32642.html.   
 
25 Per cert, per què mai cap bibliotecari, que jo sàpiga, ha intentat d’implementar un sistema semblant en cap campus? 
No he investigat de forma sistemàtica aquesta pregunta i estaria encantat de reconèixer que m’he equivocat.   
 
26 Kenneth Frazier, “The Librarians’ Dilemma. Contemplating the costs of the ‘Big Deal’”, D-Lib Magazine 7 (3) (Març 
2001): http://dlib.org/dlib/march01/frazier/03frazier.html.  
 
27 http://crossref.org/, http://www.exlibrisgroup.com/sfx.htm. Elsevier’s Scopus procedeix de la mateixa argumentació. 
També introdueix implicacions fascinants sobre qui controlarà, finalment, els motors de cerca de ciència: Google, ISI’s 
Web of Science o Elsevier’s Scopus? 
 
28 Aquest és el cas de “Digital Object Identifier” (DOI). Tal i com s’indica en el manual de DOI, “específicament, DOI es 
basa en les lleis de copyright i de marques registrades per protegir la marca i la reputació de DOI. DOI no és un 
sistema patentat; IDF no ha desenvolupat cap reclamació de patent del sistema DOI i no confia en la llei de les patents 
per solucionar-ho”, http://www.doi.org/handbook_2000/governance.html#7.2.  
 
29 Vegeu http://paracite.eprints.org/, http://citeseer.ist.psu.edu/cs.  
 
30 Carl Lagoze (Cornell University) i Herbert Van de Sompel (Los Alamos National Laboratories) són dos dels 
capdavanters del protocol OAI-PMH.  
 
31 http://www.soros.org/openaccess/view.cfm.   
 
32 A la vista del Commons Select Committee del Regne Unit, la Royal Society of Chemistry va avançar aquesta mena 
d’argumentació amb les paraules següents: “Actualment, a la majoria d’autors els importa molt més saber on apareixen 
els seus articles i qui els pot veure que saber quanta gent se’ls ha mirat”, Scientific Publications Free for All, el Science 
and Technology Committee de la House of Commons del Regne Unit, vol. II, “Oral and Written Evidence”, p. EV-209 
(p.217, secció 4.5 dins una lectura en PDF). Aquesta declaració està citada a l’informe principal (p. 9, ítem 8) i 
comentada de la següent manera: “Aquesta disputa va fins al fons de la qüestió sobre qui hauria de pagar els costos de 
les publicacions científiques: els qui argumenten a favor d’una disseminació al màxim de generalitzada tendeixen a ser 
més receptius als models d’edició de “paga l’autor”; els qui prefereixen que les publicacions arribin a una audiència més 
petita, seleccionada, tendeixen a estar més satisfets de mantenir l’status quo”. Odlyzko, per altra banda, suggereix que 
l’accés obert porta la literatura a noves categories de lectors (i sembla que en gaudeixi): “La major part de l’ús en línia 
sembla que prové dels nou lectors (...) i sovint de llocs que no tenen accés a revistes impreses”. Odlyzko, “The Rapid 
Evolution”, 8. Tal i com diu Odlyzko, “...els acadèmics...estan ocupats en ‘una guerra per als globus oculars’”. Ibídem., 
p. 9.  
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33 Aquí estem parlant de factors d’impacte, ja que estem parlant de revistes “daurades”. Per raons bones o dolentes –
de fet, probablement dolentes- la majoria de científics estan més familiaritzats amb els factors d’impacte que amb 
l’impacte (i els seus comitès d’ocupació i promoció també). 
 
34 ADS = Astrophysics Data System [Sistema de dades d’astrofísica]. La part que està entre parèntesis i que clarifica la 
declaració de Michael Kurtz, suposadament prové de Stevan Harnad com a moderador de l’American-Scientist-Open-
Access-Forum, http://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind04&L=american-scientist-open-access-forum&O=A&F= 
1&P=44671.  
 
35 Ibídem.  
 
36 Sobre aquest concepte, vegeu Michael H. Goldhaber, “The Attention Economy and the Net”, First Monday, 
http://www.firstmonday.dk/issues/issue2_4/goldhaber/. 
  
37 Odlyzko, “The rapid Evolution”. 
 
38 L’article original és Samuel C. Bradford, “Sources of Information on Specific Subjects”, Engineering 137  (26 de gener 
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la llei de concentració de Garfield es podria llegir (irònicament?) com una forma de justificar una actitud més pragmàtica 
i relaxada respecte el problema de cerca de documentació. 
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http://eprints.rclis.org/archive/00000066/01/AEPIC-CO511.pdf.  
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(Universidad de Granada) s’han de notar (fa pressió per l’accés obert dins IFLA, per exemple). De la mateixa manera, 
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56 Sobre DSpace, vegeu McKenzie Smith, “An Open Source Dynamic Digital Repository”, http://www.mybestdocs.com/ 
smith-m-etal-dspace.htm. Orginialment es va publicar a D-Lib Magazine 9, núm. 1 (2003). 
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60 Una declaració del 3 de setembre de 2004 emesa pel NIH recolza totalment aquesta visió. Vegeu: “Notice: Enhance 
Public Access to NIH Research Information”, http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-04-064.html. 
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