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ANTEDENTS: Dins les pràctiques de la catalogació descriptiva pròpies d’RDA, 
l’encapçalament jurisdiccional Xina s’empra per a tots el governs que han controlat la Xina 
continental al llarg de tots els seus períodes històrics, inclosa el pertanyent al de la República 
Popular de la Xina. L’ús de l’encapçalament d’entitat Xina (República Popular : 1949-  ) es 
va abandonar amb la implementació de les AACR2. Així doncs, dins de l’àmbit dels 
encapçalaments d’entitat, Xina també designa la República Popular de la Xina, establerta el 
1949. Aquesta pràctica coincideix amb la política catalogràfica de matèries relativa a l’ús de 
Xina que ha estat vigent des del 1973. 

L’encapçalament d’entitat Xina (República : 1949-   ) s’empra en la catalogació descriptiva 
per a designar la República de la Xina posterior al 1948; l’encapçalament jurisdiccional 
Taiwan designa la província de Taiwan com a part de la República de la Xina. No obstant 
això, dins de la pràctica catalogràfica de matèries, l’encapçalament jurisdiccional Taiwan 
s’empra tant per al govern de Taiwan posterior al 1948 com per a l’illa de Taiwan. 

Per a les concrecions sobre Hong Kong i per a l’assignació de l’encapçalament Hong Kong 
(Xina), vegeu la concreció HONG-KONG (XINA): CM-081. 

  

1. XINA 
Xina s’empra tant com a encapçalament com també com a subdivisió geogràfica per a les 
obres que tracten de la Xina continental i de la República Popular de la Xina, 
independentment del període de temps mencionat.  

Si cal designar un període històric en concret, empreu la subdivisió de temps adequada. Les 
subdivisions de temps posteriors a 1949 designen la República Popular de la Xina. 
Exemples: 

651 #7 $aXina$xHistòria$y960-1279, Dinastia Song$2lemac  

650 #7 $aEducació$zXina$xHistòria$y1949-1976$2lemac 

651 #7 $aXina$xPolítica i govern$y1937-1945$2lemac 
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2. TAIWAN 
L’encapçalament Taiwan s’empra per a les obres que tracten de l’illa de Taiwan, 
independentment del període de temps contemplat, i també per a les que tracten de la 
República de la Xina posterior al 1948. Exemples: 

651 #7 $aTaiwan$xHistòria$y1895-1945$2lemac 

651 #7 $aTaiwan$xRelacions exteriors$zEstats Units d’Amèrica$2lemac 
 

Com a subdivisió geogràfica, es fa constar Taiwan directament sota els temes. Per a les 
localitats concretes ubicades a Taiwan, aquestes se subdivideixen indirectament darrere de 
Taiwan. Exemples: 

650 #7 $aEducació$zTaiwan$2lemac 

650 #7 $aHabitatge$zTaiwan$zTaipei$2lemac  
 

No s’ha d’utilitzar l’encapçalament d’entitat Xina (República : 1949-   ). Malgrat tot, per als 
noms de les agències governamentals concretes tractades com a temes, s’assignen els 
encapçalaments d’entitat tal com es troben formulats en el fitxer d’autoritat de noms, fins i tot 
si figuren com a subencapçalaments de  Xina (República : 1949-   ). Exemple: 

610 17 $aXina (República : 1949-).$bHai Jun*$2lemac 

*(Hai Jun vol dir Marina) 

 

Els encapçalaments d’entitat formulats com a subencapçalaments de Taiwan designen 
entitats del govern provincial de Taiwan, independentment del període de temps contemplat, 
per exemple, Taiwan. Min zheng ting*. *(Min zheng ting vol dir Departament d’assumptes civils) 

No s’ha d’assignar Xina a una obra publicada per la República de la Xina si l’obra tracta 
només de Taiwan. En aquest cas, s’empra Taiwan. Per a les obres que s’esforcen en 
descriure les condicions actuals tant de Taiwan com de la Xina continental, s’assignen els 
encapçalaments Taiwan i Xina segons s’escaigui. 
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