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Aquest article es una exposició sobre com, quan i perqué en la tria
de la Library of Congress Classification (LCC) per part de la Biblioteca de la
Universitat Pompeu Fabra. S'exposen, en primer Hoc, els requisits que aquesta
biblioteca demanava a una classificació, i es mostra com la LCC els acompleix.
Tot seguit es fa una descripció sumaria de ('estructura general i de la notació de
la classificació. A continuació, es descriuen alguns aspectes de la seva aplicació
al fons bibliográfic de la UPF. Finalment, es fa una aproximació a la classificació
des del punt de vista, eminentment práctic, de l'usuari final.

1. Antecedents

La Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra va inaugurar-se l'octubre del
1990. En els mesos de treball anterior a la inauguració, el període de cons-

titució inicial de la Biblioteca, es van definir, d'una banda, els elements basics
que l'havien de caracteritzar i, de l'altra, les línies d'actuació que s'havien d'iniciar
en el futur. Es va delimitar i configurar, dones, el model de la que havia de ser la
Biblioteca de la UPF.

L'observanca estricta de les tradicions no es un costum gaire positiu si la tra-
dició observada no representa un element viu i no té un sentit dinámic i de pro-
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jeccio cap al futur. La tradicio no ha de ser una remora que lligui els homes -i les
biblioteques- de mans i peus ¡mpedint-los el progrés i la modernitzacló. Per aixó
es important no delxar-se emportar per la rutina de tasca quotidiana, i per aixó
cal mantenir l'element renovació com un dels factors que han de presidir l'uni-
vers de valors de les nostres biblioteques. En aquest sentit, pot afirmar-se que la
situado de la Biblioteca de la UPF era, en aquells moments, una situado óptima:
molt rarament es dona, en el nostre ámbit, la creació d'una biblioteca des de ze-
ro, el punt de partida absolut. Per a be i per a mal, no hi havia ni costums ni tra-
dicions: res que o be en llastés el funcionament o be li dones solidesa. Era possi-
ble, per tant, iniciar aquesta renovació d'una manera gairebé essencial. La revisió
es convertía en el métode i en l'esperit de la nova institució. Entre molts d'altres,
un deis temes que en aquells moments va ser motiu de reflexió i de revisió va ser
el de la classificació topográfica.

Quin sistema de classificació era el que s'havia d'utilitzar: aquesta qüestió va
ser plantejada i discutida ámpliament. Calía mantenir-se fídel a les tradicíons? Era
possible pensar en un canví? Era factible realitzar-lo? Quins resultáis es demana-
ven? Quines millores aportava aquest canvi? Quin era el sistema que millor satis-
feia les expectatives que s'havien perfilat per a aquesta biblioteca?

El programa d'acció per a la classificació tenia una gran dificulta!: el temps. El
període de constitució inicial de la Biblioteca, que abans citávem, va ser un peri-
ode relativament curt si es té en compte la situació, de la qual també hem parlat
mes amunt, de sortida des del punt zero. Tot estava per fer: no hi havia ni local,
ni fons ni personal. Calia treballar, amb decisió i rapidesa, contra l'avidesa del
temps que, en casos com aquest, literalment, fuig. Per tant, del contrast amb la
realitat immediata, va sorgir la certesa que, fos com fos i malgrat les "bones in-
tencions", no era possible tirar endavant l'acció. No hi havia prou temps. Calia, si
mes no, de moment, "aparcar" el tema. Dit d'una altra manera, una retirada a
temps pot ser una gran victoria.

Per qué? Per qué s'havia d'abandonar el tema? Per qué calia desestimar la
possibilitat d'un canvi? Escollir un sistema de classificació diferent d'aquell que la
major part, per no dir la totalitat, dels bibliotecaris d'aquest país coneixíem, volia
dir comengar una etapa de formació que retardava considerablement la posada
en marxa de tots el processos. A mes, des del punt de vista táctic, aquesta for-
mació era molt difícil de ser duta a terme ja que les incorporacions del personal a
la Biblioteca van ser molt esgraonades. La voluntat inicial de resoldre de forma
definitiva el sistema de classificació va quedar ajornada perqué manava la pres-
sió del calendan.

Calia prendre una decisió rápida i efectiva, que si be no resolgués tots els
problemes tampoc no en plantegés de nous a curt termini. Finalment, es va deci-
dir comengar amb un sistema basat en la classificació decimal universal, amb
elements de la classificació de la Universitat de Friburg, només per a obres de
dret. Aquell sistema era molt senzill, tant d'aplicar com d'interpretar, fácil i, con-
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següentment, práctic; tant per ais bibliotecaris com per ais usuaris. En aquells
moments, i ara encara, la Biblioteca de la UPF era una biblioteca de mides reduí-
des, tanmateix els horitzons d'una biblioteca universitaria no teñen limits, i el crei-
xement es sempre indefinit. I aquí ja apareixia el primer problema, no a curt, pero
sí a mig termini. Perqué de les mateixes qualitats d'aquest sistema de classifica-
ció topográfica.se'n derivava la seva mes important feblesa: era insuíicient. Amb
un fons reduít, era una eina de molta utilitat, pero a mesura que el fons creixia, la
classificació anava quedant curta. El tema del sistema de classificació era un te-
ma que la Biblioteca de la UPF tenia pendent. Calia desaparcar-lo sense dila-
cions. Sabíem que ens trobávem en una situació provisional i que calía resoldre-
la al mes aviat possible. En el moment en qué la dinámica del funcionament ho
va permetre, es va replantejar la qüestió d'un possible canvi de sistema de clas-
sificació d'una manera seriosa i definitiva, a fons.

2. La tria

Per comengar, es van fixar tres fases en el procés de selecció:

a) Aquesta primera fase es, potser, la mes important per tal com condiciona
les dues següents, ja que s'hi estableixen els objectius -qué volem?- que ens
marcaran la decisió final.

Consisteix a establir les condicions, o requisits previs, que la classificació que
resultes escollida volíem que, indefectiblement i com a minim, els complís.
Aquests mateixos requisits ens havien de permetre, en la segona etapa, l'estudi
de les classificacions, i en la tercera, la comparado objectiva i la tria definitiva:

Els trets necessaris, sine qua non, van quedar definits així:
- Que fos universal.
- Que fos única per a tota la Biblioteca.
- Que, evidentment, permetés el lliure accés.
- Que fos prou desenvolupada perqué no ens hipoteques el futur.
- I, finalment, que fos rigorosa en el tractament temátic.

b) La segona fase consistía en l'estudi de diversos sistemes de classificació.
Per a aquest estudi, es va reunir documentació, es van fer viatges a diverses bi-
blioteques de l'Estat i de fora, es van consultar d'altres professionals, etc.

De fet, va ser el període mes llarg i mes treballós. D'entre totes les accions
empreses, val la pena remarcar-ne les següents:

- Visita a una biblioteca especialitzada en dret comparat, amb una classifi-
cació especialitzada i elaborada ad hoc: la Bibliothéque du Instituí suis de
droit comparé, a Lausana.

- Visita a la Biblioteca de la UPF d'una bibliotecária de la universitat de
Harvard, senyora J. Yackle, amb la missió d'assessorament técnic.
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El tema del possible canvi de classificació va ser també portat i ámpliament
debatut en el si de la Comissió de Biblioteca, organ rector i decisori a la UPF per
a les questions relatives a la Biblioteca, i composta de membres del personal
academic i de la propia Biblioteca.

c) La tercera i última fase era la definitiva. Calia treure conclusions de l'etapa
anterior, comparant dades, i escollir definitivament.

I definitivament es va arribar a la conclusió que la Library of Congress
Classification era la que complia el major, i millor, nombre de requisits que s'ha-
vien definit. Es a dir, els complia en mes quantitat i, també, en mes qualitat. O, dit
d'una altra manera, era la que oferia mes avantatges, perqué -i aquesta va ser
una altra,conclusió a qué es va arribar en aquesta fase, conclusió ja vagament
presseritida per alguns amb anterioritat- de classificació perfecta no n'hi ha cap.

3. Elecció de la Library of Congress Classification

Quins son els trets de la Library of Congress Classification (LCC) que van sa-
tisfer i que van fer decidir per la seva adopció per ais fons de la Biblioteca de la
UPF?

Primer de tot, es tracta d'una classificació universal, es a dir, una classificació
que abasta totes les matéries. Fins a aquell moment, s'havien trobat i examinat
altres classificacions que resu'ltaven francament interessants per altres motius,
pero que tenien un gran inconvenient: eren classificacions especialitzades, no-
més cobrien una área temática. Una biblioteca universitaria es temáticament mul-
tidisciplinar, per tant, de cap 'manera no es podía escollir una classificació que no
pogués abastar el contingut de tots els documents; i tampoc no es podía accep-
tar, óbviament, que el fons bibliográfic quedes parcel-lat en diversos sistemes de
classificació. Hi havia d'haver una classificació única per a tots els fons i per a to-
tes les nostres biblioteques. I no només es requería una classifícació única, sino
també una aplicado única de la classificació. Hi ha classificacions, sobretot si
son jerárquiques, que admeten diversos nivells d'aplicació, des d'un nivell mes
sumari a un de mes aprofundit. I hi ha centres, universitats, totes les biblioteques
deis quals, teoricament, utilitzen el mateix sistema de classificació. Ara be, a la
práctica, passa que, en el moment d'utilitzar-lo com a signatura topográfica, no
actúen uniformement, depenent de vegades del centre, de vegades del tipus de
document. Aixó sense comptar el fet que hi ha moltes institucions que utilitzen,
en les seves diverses seus, diferents sistemes de classificació.

La Biblioteca de la UPF es una única biblioteca. Malgrat la descentralització
dels punts de servei ais usuaris, tota la gestió i el funcionament bibliotecari es
únic. Tots els fons bibliográfics, estiguin dipositats físicament en una seu o en
una altra, son fons de la Biblioteca de la UPF. L'usuari, que ho es de la Biblioteca
en la seva globalitat, sap que, en qualsevol localització, els documents están dis-
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posats segons el mateix procediment (un únlc sistema de classificació) i sap, a
mes, que troba un document en el mateix Hoc i amb la mateixa descripció to-
pográfica (aplicació única de la classificació).

Aquest punt es molt important si tenim en compte dos factors que s'interrela-
cionen: d'una banda, que el catáleg bibliográfic es únic, evidentment, per a totes
les biblioteques, i, de l'altra, que la classificació, a mes de complir la seva funció
primera, la topográfica, constitueix un element important de recuperació temática
en línia. Era necessari, dones, establir aquests dos principis: classificació única i
aplicació única de la classificació, per tal que la coherencia de la consulta i la re-
cuperació de la informado fos correcta, i per tal que l'usuari, final o bibliotecari,
pugui realitzar la seva recerca sistemáticament i amb total garantía d'exhaustivitat.

La LCC es un deis sistemes de classificació mes utilitzats a les biblioteques a-
mericanes, biblioteques que, totalment o parcialment, son de lliure accés. Per
tant, era ciar que el sistema funcionava per a l'usuari. De fet, a mes de permetre
el lliure accés, la signatura presenta unes característiques, de les quals parlarem
mes endavant, molt importants per a la recuperació de la informació directament
en el prestatge.

A mes, vam veure que la LCC era una classificació prou amplia i prou desen-
volupada com perqué no hipoteques el futur creixement deis fons. La classifica-
ció no es quedaría petita per molt que els nostres fons augmentessin. No calia te-
mer gens ni mica per l'adequació de la classificació al desenvolupament de la
col-lecció. La garantía d'éxit en aquest aspeóte, la donaven la propia Library of
Congress ¡ la seva implantació massiva a tantes biblioteques, sobretot académi-
ques i universitáries, dels Estats Units.

La LCC presentava encara molts altres avantatges. Tenia al seu favor el fet
que era una classificació sustentada i suportada per una institució viva, dinámica i
que la manté. La comunicació amb el "centre emissor", amb les "autoritats" era
possible i fácil. Els responsables de la creació i de l'actuaützació posterior no
constitueixen una entitat dispersa i difícilment accessible sino un centre actiu, al
qual hom es pot adregar quan convé. A mes, dos bibliotecaris de la Universitat
Pompeu Fabra van fer una estada de dues setmanes a la Library of Congress per
fer un aprofundiment mes alt en el seu estudi. Aquest viatge ha obert també la
possibilitat de mantenir contactes posteriors per tal de resoldre dubtes, aclarir as-
pectes, etc.

Un altre punt importantíssim a teñir en compte es el gran ús que es fa, en els
centres catalográfics, de bases de dades bibliográfiques externes, i especialment
americanes, tant per a la catalogado per copia, com per a la simple consulta cata-
lográfica: es remarcable, per exemple, la utilització que es fa en aquests moments
de la base de dades Bibliofile en qué es troba un percentatge molt alt de registres
pertinents. Per tant, resultava ser una classificació económica pel gran nombre de
registres bibliográfics que es poden extreuré, per copiar, d'aquesta base de da-
des, i que, evidentment, teñen la signatura topográfica de la Library of Congress ja
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construida. Cal remarcar que aquest es, d'entre els avantatges addicionals, un
deis mes rellévants, pel alt grau que comporta de rendibllització de feina.

En aquest mateix sentit, un altre component que va ser també examinat es el
fet que en la llista d'encapgalaments de materia de la Library of Congress, Library
of Congress Subject Headings, (LCSH), tant en versió paper com en versió CD-
ROM, una gran part dels encapgalaments van acompanyats del número de clas-
sificació corresponent. Si la Biblioteca de la UPF utilitza la LCSH per atorgar els
encapgalaments de materia ais" seus registres bibliográfics, era ciar que la con-
junció deis dos factors podia produir un bon rendiment en la tasca catalográfica.

En definitiva, amb tots aquests "trumfos", la LCC va resultar ser la candidata
amb mes punts i mes ben situada per a la passarel-la final. També caldria repor-
tar aquí 1'entusiasme que alguns membres del personal academic van demos-
trar-hi, punt que va acabar d'inclinar la balanga. El seu regnat no ha de ser, pero,
només per a un any. Per ara, en porta ja gairebé dos i podem dir que es tan bella
com el primer dia, si no mes.

4. El canví

4.1. La formado

Si be fins ara només han estat citats els avantatges que la classificació pre-
sentava, es cert que, en assumir la decisió, es feia palesa una dificultat important
que calia teñir molt en compte: l'escás, o potser nul, coneixement d'aquesta
classificació per part dels bibliotecaris que en aquell moment ja treballaven a la
Biblioteca i deis que en el futur hi arribessin. Calia, per tant, emprendre una acció
inicial de formació, convenientment organitzada, per tal de superar aquest obsta-
cle inicial. Per tant, previ a la posada en marxa de l'aplicació de la nova classifi-
cació, va teñir Hoc un curs sobre la LCC que va rebre tot el personal bibliotecari.
Durant tota una setmana, intensivament, una bibliotecária de la Universitat de
Harvard va impartir un curs sobre la LCC a la Biblioteca de la UPF. Aquest va ser
el punt d'arrencada d'un procés d'aprenentatge que, evidentment, va continuar
durant molt de temps i que, de ben segur, no pot donar-se per completament
acabat. Ara be, es pot assegurar que aquella dificultat ha estat del tot venguda i
el procés pot ser qualificat com un éxit. I aixó grácies a la professionalitat, l'entu-
siasme i el bon treball del personal que s'hi ha dedicat. Peí que fa a les noves in-
corporacions, l'aprenentatge de la LCC es un deis aspectes en qué es fa mes
émfasi de tota la formació inicial

4.2. La reclassificació

Presa la decisió i realitzat el curs preliminar de formació, comengava, dia D,
hora H, la feina d'aplicar, amb tota normalitat, la nova classificació ais fons bi-
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bliográfics de la Biblioteca de la UPF. La feina tenia dues etapes o dues dimen-
sions diferents: d'una banda, la reclassificació de tot el fons fins llavors catalogat
i classificat, de l'altra, l'aplicació de la classificació ais nous documents que
s'anessin catalogant. Les dues feines eren en realitat la mateixa, pero la primera,
sobretot, comportava uns problemes tactics mes importants: la recuperació deis
documents, el canvi de topográfic, el canvi de teixells, la reordenació, etc. De fet,
ambdues feines es van realitzar simultániament, donant preferencia especialment
a la primera. Després d'uns mesos de feina, la reclassificació es va acabar i avui
tot el fons de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra porta la signatura to-
pográfica de la Library of Congress.

Com a característiques mes importants d'aquesta etapa intermedia de reclas-
sificació, etapa en la qual, com es patent, convivien dos sistemes de classifica-
ció, cal esmentar que, d'una manera o una altra, hi va participar prácticament tot
el personal de les árees de Catalogació i de Servéis ais Usuaris; que es va inten-
tar fer ús de totes les eines catalográfiques a l'abast per tal de facilitar la feina de
reclassificació i així accelerar-la.

5. La Library of Congress Classification

Fins aquí hem vist rápidament els motius de canvi de classificació a la
Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra i els motius de la tria de la LCC.
Aquesta breu explicació previa ens ajuda a situar-nos i centrar-nos en el tema:
qué es i com es la Library of Congress Classification?

5.1. Antecedents histories

La LCC es un sistema de classificació creat i desenvolupat, des dels seus inicis,
exclusivament per i per a la col-lecció bibliográfica de la Library of Congress. A-
questa classificació, pero, ha arribat a ser una de les dues (l'altra es la Dewey De-
cimal Classification) mes utilitzades ais Estats Units, sobretot en biblioteques aca-
démiques, universitáries i de recerca, com ja hem comentat abans. Possiblement,
la rao mes poderosa d'aquesta amplia extensió en el seu ús a d'altres biblioteques
sigui la disponibilitat deis registres catalogáis de la Library of Congress, es a dir.a la
difusió i distribució deis registres de la LC a d'altres biblioteques, inicialment a tra-
vés de catálegs impresos i fitxes i, avui, amb el concurs de les noves tecnologies, a
través de microfitxes, cíntes, discos o xarxes de transmissió de dades.

La LCC neix, com hem dit a la LC. De fet, abans d'arribar al sistema actual, al
llarg de la seva historia, la LC utilitza diverses classificacions, la primera de les
quals, curiosament, es basava en les mides dels documents. Des del 1800, any
que es pot donar com de fundació de la LC, han canvíat els ordenaments i les
classificacions fins a arribar a la que avui coneixem com a LCC. A partir de la
classificació de 1890, en qué la LC comptava ja amb un milió de documents, es
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comenca a generar la classificació tal com avui la coneixem: una classificació al-
fanumérica, universal, utilitaria, que segueix el principi de la "justificado literaria".

La classificació es creada en fundó deis fons de la LC, es una classificació,
dones, utilitaria. Es a dir que els documents son previs a la classificació i no com
passa amb d'altres classificacions que es basen en sistemes mes o menys filosó-
fics de classificació general del coneixement huma i que s'apliquen a posteriori ais
fons bibliográfics. Aquesta classificació es construeix segons les necessitats con-
cretes de la LC, sógons els seus fons. L'elaboració de cada taula es portada a ter-
me per especialistes en la materia, tenint en compte, d'una banda, el volum i les
característiques de la col-lecció d'aquella materia ja existent a la LC i, de l'altra, les
previsions de desenvolupament d'aquella mateixa col-lecció segons les necessi-
tats de creixement de la biblioteca. Aquest punt potser ens explicaría el major de-
senvolupament de les taules relatives a les ciéncies socials en general i a dret en
particular: pensem que la LC, com diu el seu nom, es origináriament la Biblioteca
del Congrés dels Estats Units; es, dones, una biblioteca parlamentaria que assu-
meix posteriorment la condició de biblioteca nacional. Per aixó, també, en la clas-
sificació son mes desenvolupades les entrades per a tots els temes que fan re-
ferencia al món anglosaxó, ja siguí peí que fa a la llengua, a l'ámbit geográfic, etc.

En aquest mateix sentit, podem parlar del desenvolupament i manteniment de
la classificació. Com que no es una classifícació creada a priori i en abstráete, el
seu manteniment es basa en el que s'anomena "justificado literaria". El desenvolu-
pament de les taules ve donat en funció de la literatura publicada. En realitat, de la
literatura publicada i arribada ais Estats Units i, encara mes concretament, a la LC.
Es a dir, s'obre un nou número de la classificació o es fa qualsevol altre canvi quan
hi ha un nombre de documents suficient a la col-lecció de la LC que no justifiqui.

D'aquest fet i del fet que no es una classificació préviament dissenyada, la
qual presentaría un equilibri entre totes les parts, deriva que no hi hagi simetría
en la totalitat de les taules: unes son mes desenvolupades que les altres, o mes
complexes que les altres, o presenten un funcíonament diferent.

5.2. Estructura general

La LCC es una classificació universal en qué el coneixement i la realitat están
dívidits en 21 classes principals que corresponen a grans branques d'estudi.
Aqüestes grans branques se subdivideixen en subclasses que representen disci-
plines dins de les grans matéries.

Un sumari molt resumit de la classificació es el següent:
A. Obres generals
B Filosofía. Religió
C. Ciéncies auxiliars de la historia
D-F Historia
G. Geografía. Antropología
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H. Ciencies socials
J. Ciéncies polítiques
K. Dret
L. Educado
M. Música
N. Art
P. Filología i lingüística. Literatura
Q. Ciencia
R. Medicina
S. Agricultura
T. Tecnología
U. Ciencia militar
V. Ciencia naval
Z. Bibliografía. Biblioteconomia
Dins de cada subclasse, les subdivisions es fan per forma, Hoc, temps, mate-

ria o tema, utilitzant números sencers de l'1 al 9999. La progressió va del general
al mes particular. No es, dones, una classificació jerárquica, tot i que en la seva
presentació tipográfica (les taules) sí que ho es.

Es una classificació enumerativa, no sintética. D'aquí ve, la gran amplitud i vo-
lum de les seves taules (48 volums). Les característiques comunes a totes les
taules son: una introducció, amb la historia de la taula; una sinopsi general de les
subclasses de la taula; un sumari particular de cada subclasse; el eos de la taula;
les taules auxiliars que s'hi utilitzen i finalment, l'índex alfabétic.

5.3. Notació

Utilitza un sistema alfanuméric. La signatura topográfica (call number) está
formada per:
- Class number: les classes principals representados per lletres majuscules

mes les divisions dins de cada subclasse representados per números sencers
correlatius, amb la possibilitat d'afegir decimals infinits quan la taula ho reque-
reix.

- Book number: "número de Cutter", que es una combinació formada per la
primera lletra de l'entrada principal i uns números que corresponen a les lle-
tres següents creats a partir d'unes taules; i, com a segon element, I'any de
publicació.

5.4. Métodes de creixement i actualitzacions

Hi ha cinc métodes possibles de creixement de la classificació:
- Fent servir les lletres no utilitzades.
- Afegint-hi una tercera o quarta lletra.
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- Ass¡gnant-h¡ números encara no utilitzats.
- Subdividint decimalment números sencers.
- Subdividint per números de Cutter, que en aquest cas, indicarien materia.

La LC actualitza les taules freqüentment. Es pot accedir a aqüestes actualitza-
cions a partir de diverses publicacions:

LC Classification additions and changes
Es una publicado en serie trimestral, editada per la propia LC.
Recull tots els canvis i modificacions de totes les taules durant aquell trimestre.

Library of Congress schedules : a cumulation of Additions and changes
Ho publica I'editorial Gale Research, amb periodicitat anual.
Un volum per a cada taula.

Library of Congress classification ...
Publicat per I'editorial Fred B. Rothman. Es una publicado en fulls solts que
recull les actualitzacions i canvis d'algunes taules.

A mes, la LC publica noves edicions de les taules cada vegada que ho conside-
ra oportú. Poden ser noves taules, edicions revisades o reimpressions amb suple-
ments.

6. Aplicació de la LCC a la Biblioteca de la UPF

La classificació es una classificació elaborada no a priori, com la major part de
classificacions, sino a posteriori: la classificació es creada en funció deis fons de
la LC. Per aixó, les taules no son simétriques. En les taules organitzades segons
criteris geográfics, les entrades que feien referencia a 1'ámbit cultural cátala esta-
ven poc desenvolupades. La Universitat Pompeu Fabra es una institució arrelada
en l'ámbit cultural del qual forma part. Es evident, dones, que els fons bibliográ-
fics relatius a aquest ámbit teñen una gran importancia, qualitativament i quantita-
tiva. Ens hem trobat, per tant, amb algunes taules organitzades de tal manera
que afectaven seriosament la classificació d'aquests fons: no podíem arribar al ni-
vell de concreció i especificado requerit peí nombre de documents de qué dis-
posávem i per les previsions de creixement futur. La nostra postura va consistir a
intentar resoldre aquests casos problematics tenint en compte el funcionament
general i la filosofía del sistema, i a intentar adoptar sempre que fos possible solu-
cions globals, basades en aquesta mateixa filosofía.

Per a les matéries, relatives a l'ámbit cátala, la classíficació de les quals no re-
sultava satisfactoria, es van crear noves taules. Aqüestes noves taules son
paral-leles a altres taules que tenien un desenvolupament que resultava apropíat i
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adequat a les necessitate de classificacio d'aquests fons. Concretament, per al
tons de dret, d'história, de llengua i de literatura de Catalunya hem creat taules
noves, que han resolt aquesta mancanga, i que seguelxen el mateix esquema
que utilitza la classificacio en aqüestes matéries per a altres ámbits geográfics.

7. L'usuari i la LCC

La finalitat de qualsevol classificacio sistemática es la d'agrupar a la prestat-
geria els documents que son afins pel contingut per tal que l'usuari pugui trabar-
los junts.

Aquesta classificacio compleix, óbviament, aquest objectiu d'agrupar temáti-
cament els documents, i, a grans trets, ho fa mitjangant la primera part de la sig-
natura - "class number".

En un segon nivell, a través de la segona part de la signatura -"book num-
ber"- permet ordenar els grups de documents de la mateixa materia segons di-
versos criteris: '
- nom deis autors
- diferents títols del mateix autor en el mateix número de classificacio
- diferents edicions d'una mateixa obra
- obres originals i traduccions
- traduccions a diferents llengües
- comentaris a l'obra original
- edicions abreujades
- suplements, etc.

Per exemple, com a norma general i amb totes les combinacions possibles
d'aquests mateixos elements, l'usuari es trobaria a la prestatgeria en primer Hoc
una obra en llengua original; a continuado, un suplement a aquesta obra; des-
prés, una altra edició de la mateixa obra; al costat, totes les traduccions de l'obra
original agrupades per llengües; immediatament després, les edicions abreuja-
des; i finalment, els comentaris a l'obra original.

Tots aquests criteris d'ordenació están continguts, de manera codificada o
no, en diversos elements de la signatura que, no només ordenen els documents,
sino que proporcionen informació directa o indirecta a l'usuari. Una dada molí útil
per ais usuaris, que no els exigeix cap formació previa, es l'any d'edició de
l'obra, que apareix sempre en la signatura com a últim element.

L'usuari final, en definitiva, normalment no es planteja el tipus de classificacio
utilitzat en la col-locado dels documents en el prestatge: el que li interessa es
trabar la informació que necessita mes d'altra de suplementaria que pot també
resultar-li pertinent. La disposició del fons bibliográfic segons la LCC permet que
l'usuari trobi fácilment els documents que busca, així com d'altres que també li
puguin ser útils.
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Tant per a I'usuari final com per al bibliotecari, el fet que la sintaxi que presen-
ta aquesta classificacló siguí senzllla representa, encara, un altre avantatge, ja
que es molt fácil de trabar el document en el prestatge, i també, per tant, per al
personal auxiliar que se n'encarrega, de tornar-lo al seu Hoc.
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