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ANTECEDENTS: Es probable que les jurisdiccions, al llarg de la seva història, canviïn de 
nom, es reorganitzin, es fusionin amb altres jurisdiccions, es divideixin en múltiples 
jurisdiccions, siguin conquerides, es declarin independents i que, d’una forma o altra, canviïn 
de nom i d’estructura organitzativa. L’àrea inclosa dins d’una única jurisdicció també pot 
variar al llarg del temps. La pràctica catalogràfica referent als encapçalaments de matèria és 
la d’emprar l’últim nom per a la jurisdicció, sempre que la identitat territorial sigui 
essencialment la mateixa (vegeu CANVIS DE NOMS JURISDICCIONALS LINEALS EN ELS 
REGISTRES D’AUTORITAT DE NOMS: CM-112). Quan la identitat territorial ha canviat, 
normalment a causa de fusions o separacions, l’antiga pràctica de la Library of Congress era 
fer servir l’últim nom per als temes científics i els noms anteriors i/o posteriors (d’acord amb 
la cobertura de l’obra) per als temes històrics, polítics o culturals. En aquests casos, es 
recollia l’ús temàtic en els registres d’autoritat de nom. Aquesta pràctica es va abandonar 
l’any 1981. Aquesta concreció explica l’actual política d’encapçalaments de matèria per a les 
jurisdiccions que s’han fusionat o separat.   

1. PRINCIPIS GENERALS  
En els casos en els quals les jurisdiccions s’han fusionat o separat, poden ser apropiats 
diversos tipus d’encapçalament en funció de la zona geogràfica o del període de temps 
tractat. En general s’assignen encapçalaments de matèria que corresponen a l’extensió 
física de la zona geogràfica tractada. 

 

2. FUSIONS 

a. Cobertura anterior a la fusió.  
Per a la zona geogràfica relativa a la jurisdicció posterior a la fusió, s’assigna 
l’encapçalament corresponent a la jurisdicció posterior a la fusió. S’assigna aquest 
encapçalament encara que la jurisdicció no existís durant el període de temps anterior 
a la fusió. Per a una àrea geogràfica relativa a una de les jurisdiccions anteriors a la 
fusió, s’assigna l’encapçalament corresponent a la jurisdicció anterior a la fusió. 
Exemples: 
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Exemple 1: La nació de Somàlia es va formar el 1960 per la fusió de la Somàlia Britànica 
i la Somàlia Italiana. L’encapçalament Somàlia s’usa per al període anterior a la fusió 
per a les obres que tracten de la zona geogràfica corresponent a la nació actual de 
Somàlia. L’encapçalament Somàlia Britànica s’usa per a les obres que tracten de 
l’àrea corresponent a aquesta jurisdicció. L’encapçalament Somàlia Italiana s’usa per 
a les obres que tracten de l’àrea corresponent a aquesta jurisdicció. 

 

Exemple 2: Alemanya no va existir com a jurisdicció fins al segle XIX, però 
l’encapçalament Alemanya s’usa per la cobertura de períodes anteriors de l’àrea 
coneguda actualment com Alemanya. Els encapçalaments corresponents a les 
diverses jurisdiccions que van precedir a la formació d’Alemanya s’usen per a les obres 
que tracten aquestes àrees d’una forma individual. 

 

b. Cobertura posterior a la fusió.  
Per a la zona geogràfica relativa a la jurisdicció posterior a la fusió, s’assigna 
l’encapçalament corresponent a la jurisdicció posterior a  la fusió. Per a la zona 
geogràfica relativa a una de les dues jurisdiccions anteriors a la fusió, s’assigna 
l’encapçalament corresponent a la jurisdicció anterior a la fusió. S’assigna 
l’encapçalament corresponent a la jurisdicció anterior a la fusió fins i tot si la jurisdicció 
ja no existeix o l’encapçalament ja no és vàlid per a l’accés descriptiu per aquell període 
de temps. 

 

Exemple: Malàisia Occidental es va fusionar amb els estats de Singapur, Sabah 
(anteriorment Borneo Septentrional) i Sarawak el 16 de setembre de 1963 per formar 
la nació de Malàisia, el 1965 Singapur es va retirar de la federació. L’encapçalament 
Malàisia s’usa per a les obres que tracten de l’actual nació formada per la Malàisia 
Occidental, que ocupa la part meridional de la península de Malacca, i dos estats del 
nord de Borneo: Sabah i Sarawak. L’encapçalament Malàisia Occidental s’empra per 
a les obres que tracten de la federació d’estats malais anterior a la formació de Malàisia 
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el 1963, així com per a les obres que tracten del conjunt dels estats de la Malàisia 
continental  (és a dir, els localitzats a la península de Malacca, encara que no segueixi 
existint cap jurisdicció que correspongui a aquesta zona geogràfica. 

3. SEPARACIONS  

a. Nom d’una jurisdicció anterior que no es torna a fer servir per la jurisdicció 
posterior.  

 

• Cobertura anterior a la separació. Per a la zona geogràfica relativa a la jurisdicció 
anterior a la fusió, s’assigna l’encapçalament corresponent a la jurisdicció anterior 
a la fusió, fins i tot si aquesta jurisdicció ja no existeix. Per a una zona geogràfica 
relativa a una de les jurisdiccions posteriors a la separació, s’assigna 
l’encapçalament corresponent a la jurisdicció posterior a la separació. 

 

Exemple: La nació de Txecoslovàquia es va dividir en Txèquia i Eslovàquia. 
L’encapçalament Txecoslovàquia s’usa per a les obres que tracten de tota la nació 
per al període anterior a la separació. L’encapçalament Txèquia s’usa per a les obres 
que tracten de l’àrea corresponent a aquesta jurisdicció. L’encapçalament Eslovàquia 
s’usa per a les obres que tracten de l’àrea corresponent a aquesta jurisdicció. 

 

• Cobertura posterior a la separació. Per a la zona geogràfica relativa a la 
jurisdicció anterior a la separació, s’assigna l’encapçalament corresponent a la 
jurisdicció anterior a la separació, si el nom encara s’usa per a la zona. Si el nom 
jurisdiccional anterior ja no s’usa com a nom de la zona, s’assigna l’encapçalament 
temàtic equivalent o els encapçalaments corresponents a les jurisdiccions 
posteriors a la separació. Per a una zona geogràfica relativa a una de les 
jurisdiccions posteriors a la separació, s’assigna l’encapçalament corresponent a 
la jurisdicció posterior a la separació. Exemples: 
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Exemple 1 (nom encara emprat per a la zona): L’antiga província francesa de 
Normandia durant un temps va deixar d’existir i es va dividir en la Baixa Normandia i 
en l’Alta Normandia. Malgrat tot aquest nom es va seguir emprant per referir-se a la 
regió geogràfica corresponent a aquesta província. L’encapçalament Normandia 
actualment s’usa tant per les regions corresponents a aquesta província com per les 
antigues regions administratives de l’Alta Normandia i la Baixa Normandia, encara que 
abans de la reunificació del 2016 aquestes dues darreres regions s’entraven 
separadament. 

  

Exemple 2 (encapçalament temàtic equivalent): L’antiga agrupació administrativa de 
territoris francesos coneguts com a Àfrica Equatorial Francesa es va dividir en les 
quatre nacions independents del Txad, República Centreafricana, Gabon i Congo 
(Brazzaville). Actualment existeix l’encapçalament Àfrica Equatorial Francòfona per 
referir-se a aquestes quatre nacions. L’encapçalament de matèria Àfrica Equatorial 
Francòfona s’usa per a les obres que tracten d’aquesta àrea geogràfica en la seva 
integritat. Els encapçalaments corresponents a les nacions actuals s’usen per a les 
obres que tracten d’aquestes nacions d’una forma individual. 

 

Exemple 3 (sense encapçalament equivalent): La nació de Txecoslovàquia es va dividir 
en Txèquia i Eslovàquia. El nom de la nació anterior ja no es fa servir normalment per 
a referir-se a Txèquia i Eslovàquia conjuntament per al període posterior a la separació. 
Els dos encapçalaments Txèquia i Eslovàquia s’usen per a les obres que tracten 
conjuntament de les dues nacions per al període posterior a la separació. Els 
encapçalaments corresponents a les nacions individuals de Txèquia i Eslovàquia 
s’usen per a les obres que tracten individualment de cadascuna d’aquestes nacions. 

 

 

b. Nom d’una jurisdicció anterior conservat per una de les jurisdiccions 
posteriors. 
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• Cobertura anterior a la separació. Per a la zona geogràfica relativa a la jurisdicció 
anterior a la separació, s’assigna l’encapçalament corresponent a la jurisdicció 
anterior a la separació. Per a una zona geogràfica relativa a una de les jurisdiccions 
posteriors a la separació, s’assigna l’encapçalament corresponent a la jurisdicció 
posterior a la separació. 

 Exemple: L’estat de Virgínia incloïa originalment la zona geogràfica que ara 
comprèn l’estat de Virgínia de l’Oest. L’encapçalament Virgínia s’usa per a les 
obres que tracten del període anterior a la separació i que corresponen 
conjuntament a la Vírginia actual i a la Virgínia de l’Oest. L’encapçalament Virgínia 
també s’usa per a les obres sobre el període anterior a la separació que tracten de 
la zona geogràfica corresponent a l’estat actual de Virgínia. L’encapçalament 
Virgínia de l’Oest s’usa per a les obres sobre el període anterior a la separació 
que tracten de la zona geogràfica actualment inclosa en l’estat de Virgínia de l’Oest. 

 

• Cobertura posterior a la separació. Per a la zona geogràfica relativa a la 
jurisdicció anterior a la separació, s’assignen encapçalaments per a totes les 
jurisdiccions posteriors a la separació. Per a una zona geogràfica relativa a una de 
les jurisdiccions posteriors a la separació, s’assigna l’encapçalament corresponent 
a la jurisdicció posterior a la separació.  

 

Exemple: Les actuals nacions de Pakistan i Bangladesh eren anteriorment províncies 
d’una nació més gran anomenada Pakistan. Els dos encapçalaments Pakistan i 
Bangladesh s’usen per a les obres que tracten conjuntament de les dues nacions per 
al període posterior a la separació. L’encapçalament per les nacions individuals del 
Pakistan i Bangladesh s’usen per a les obres que tracten d’una de les nacions 
contemplada individualment. 
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4. ÚS DE LA SUBDIVISIÓ GEOGRÀFICA  
Els encapçalaments corresponents a les jurisdiccions fusionades o dividides segueixen els 
procediments habituals per a l’ús de les subdivisions geogràfiques. Quan s’empra la 
subdivisió geogràfica indirecta, s’assigna com a subdivisió el nom del país on actualment es 
troben localitzats els noms geogràfics, independentment del període de temps cobert. Per a 
instruccions més detallades vegeu SUBDIVISIÓ GEOGRÀFICA: CM-089. 

 

5. SITUACIONS ESPECIALS O COMPLEXES  
Com que existeix una gran varietat de formes mitjançant les quals les jurisdiccions es poden 
annexar, dividir o reorganitzar, potser les concrecions que acabem d’exposar no es poden 
aplicar a tots els casos. Quan ens trobem amb situacions excepcionals o complexes, es 
poden afegir notes d’ús temàtic als registres d’autoritat de nom, o també es poden afegir 
notes d’aplicació general als registres d’autoritat de matèries. Per a les instruccions referents 
a Alemanya, vegeu ALEMANYA: CM-099; per a la Unió Soviètica, vegeu UNIÓ SOVIÈTICA: 
CM-041; i per a Iugoslàvia, vegeu IUGOSLÀVIA: CM-059. 
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