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ANTECEDENTS: Les batalles poden formar part de guerres específiques o d’enfrontaments 
militars concrets. La major part de les batalles prenen el nom del lloc en el qual es van lluitar. 
Altres es denominen segons el  nom d’una persona, d’un edifici, etc.  Les batalles concretes 
s’estableixen en català, com a encapçalaments d’esdeveniments, tot emprant el nom de la 
batalla tal com es troba en les obres de referència prescriptives. Abans del 2002, la Biblioteca 
del Congrés establia els encapçalaments de les batalles, basats en els noms de lloc, de 
diferents maneres, però sense que es trobés fixada  la forma de citació de l’especificació 
geogràfica. Una pràctica uniforme per a aquest tipus d’encapçalaments es va adoptar durant 
el febrer de 2002. Aquesta concreció presenta les directrius per a l’establiment i per 
l’assignació dels encapçalaments per a batalles individuals. Aquesta concreció no s’aplica a  
altres tipus d’enfrontaments militars com ara els bombardeigs, les incursions, els setges, etc. 
Per a les directrius per a l’establiment dels encapçalaments de bombardeigs i setges 
concrets vegeu la informació presentada en l’apartat antecedents de la concreció 
CATÀSTROFES, REVOLTES, MANIFESTACIONS, ETC.: CM-117. Tal com s’empra en 
aquesta concreció, el terme batalla al·ludeix a les operacions aèries, terrestres i navals. 

 

 

1. FORMA DE L’ENCAPÇALAMENT 
L’encapçalament per a una batalla (o per a diferents batalles conegudes per un nom 
col·lectiu) s’estableix, com un encapçalament d’esdeveniment, tot fent servir el nom trobat 
en les obres de referència prescriptives consultades. Si el nom apareix citat en llenguatge 
natural de forma directe Batalla de [...] (o Batalles de [...]) s’empra la forma invertida, per 
tal de col·locar la part substantiva del nom en la posició inicial. Tot seguit s’afegeix la 
qualificació corresponent a la jurisdicció geogràfica adient, així com la data, d’acord amb el 
procediment normal emprat per als esdeveniments, tal com s’especifica en la concreció 
ESDEVENIMENTS: CM-115, sec. 4.b. i sec. 4.c. Exemples:  

150 ## $aYork, Batalla de, Toronto, Ontario, 1813 

150 ## $aMoscou, Batalla de, Moscou, Rússia, 1941-1942 

150 ## $aLittle Bighorn, Batalla de, Montana, 1876 

150 ## $aBelly River, Batalla de, Alberta, 1870 
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150 ## $aReynolds, Batalla de, Montana, 1876 

150 ## $aSet Dies, Batalles dels, Virgínia, 1862  
 

El nom geogràfic convencional, que forma part del nom de la batalla, pot variar de la forma 
del nom emprada en la qualificació geogràfica en l’ortografia o en els diacrítics. Exemple: 

150 ## $aDong Ha, Batalla de, Dông Hà, Vietnam, 1972 
 

Si la batalla és normalment coneguda per un número seqüencial, perquè més d’una batalla 
es va lluitar en el lloc durant la mateixa guerra, s’afegeix el número a l’encapçalament que 
precedeix al terme Batalla. Exemple:  

150 ## $aMarne, 2a Batalla de, França, 1918 
 

Si la batalla(es) va tenir lloc en el mar obert o en més d’un país s’omet la qualificació 
geogràfica. Exemples:  

150 ## $aCorall, Mar del, Batalla de, 1942 

150 ## $aIsonzo, Batalles de, 1915-1917 
 

2. REFERÈNCIES 

a. Referències emprat per (EP).  
S’afegeixen camps 4XX per als altres noms o per a formes alternatives de formulació 
del nom de la batalla, si existeix. No s’afegeix un camp 450 amb la forma Batalla de 
[...]. Exemples: 

150 ## $aYork, Batalla de, Toronto, Ontario, 1813 

451 ## $aToronto (Ontario)$xHistòria$xCaptura, 1813 
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150 ## $aNorth Anna River, Batalla de, Virgínia, 1864 

450 ## $aHanover Junction, Batalla de, Virgínia, 1864 

450 ## $aJericho Bridge, Batalla de, Virgínia, 1864 

450 ## $aJericho Mills, Batalla de, Virgínia, 1864 

450 ## $aTaylor’s Bridge, Batalla de, Virgínia, 1864 
 

b. Termes genèrics. 
 

1) Batalles com a esdeveniments en les guerres.  

S’afegeix un camp 550 (terme genèric) [Nom de la guerra]--Campanyes--[País 
o divisió administrativa de primer ordre] per a una batalla que forma part d’una 
guerra que reuneix dues condicions: 1) té un nom establert 2) s’ha lluitat en més 
d’una jurisdicció. Exemple: 

150 ## $aMoscou, Batalla de, Moscou, Rússia, 1941-1942 

550 ## $wg$a Guerra Mundial II, 1939-1945$xCampanyes$zRússia (Federació)  
 

S’afegeix un camp 551 (terme genèric) [Lloc]--Història--[Nom de la guerra]--
Campanyes i, si s’escau,  [Lloc]--Història--[subdivisió cronològica] per a una 
batalla establerta sota l’encapçalament,  [Lloc]--Història. L’encapçalament 
[Lloc]--Història--[subdivisió cronològica] mai se subdivideix per --
Campanyes. Exemple:  

150 ## $aFranklin, Batalla de, Franklin, Tennessee, 1864 

551 ## $aTennessee$xHistòria$y1861-1865, Guerra de Secessió 
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551 ## $aEstats Units d’Amèrica$xHistòria$y1861-1865, Guerra de 
Secessió$xCampanyes 

 
En els casos en què s’ha establert un encapçalament per a una campanya 
específica, per exemple, Maryland Campaign, 1864, no s’empra l’encapçalament 
corresponent a la campanya específica com a terme genèric de les batalles que 
formen part de la campanya. 

  

2) Batalles no identificades amb guerres.  

S’afegeix un camp 551 (terme genèric) [Lloc]--Història--[subdivisió 
cronològica] per a una batalla que no forma part d’una guerra. Exemple: 

150 ## $aHastings, Batalla de, Anglaterra, 1066 

551 ## $wg$aGran Bretanya$xHistòria$y1066-1087, Guillem I 
 

3) Batalles dels indis d’Amèrica.  

S’afegeix un camp 550 (terme genèric) [Nom de la tribu índia--Guerres, [data] 
i, si s’escau, [Lloc]--Història o [Lloc]--Història--[subdivisió cronològica] per a 
una batalla dels indis d’Amèrica. Exemple: 

150 ## $aDull Knife, Batalla de, Wyoming, 1876 

550 ## $wg$aXeienes$xGuerres, 1876 

551 ## $wg$aWyoming$xHistòria 

  
S’afegeix un camp 550 (terme genèric) Indis de [...]--Guerres--[País o divisió 
politicoadministrativa de primer ordre] i, si s’escau, un camp 551 (terme 
genèric) [Lloc]--Història o [Lloc]--Història--[subdivisió cronològica] per a una 
batalla dels indis d’Amèrica que no formi part d’una guerra. Exemple: 
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150 ## $aAdobe Walls, Batalla de, Texas, 1874 

550 ## $wg$aIndis de l'Amèrica del Nord$xGuerres$zTexas 

551 ## $wg$aTexas$xHistòria$y1846-1950 
 

3. ASSIGNACIÓ D’ENCAPÇALAMENTS 

a. Obres generals que tracten de batalles concretes.  
S’assigna l’encapçalament per a la batalla, seguida d’una subdivisió de forma, si 
s’escau. No s’ha d’assignar un encapçalament del tipus [Nom de la guerra]--
Campanyes--[Lloc] o del tipus [Lloc]--Història--[Nom de la guerra]--Campanyes, ja 
que aquest aspecte queda cobert per al joc de referències dels encapçalaments de les 
batalles concretes. 

 

b. Temes especials. 

1) Subdivisions temàtiques que no s’empren sota batalles concretes.  

Les subdivisions temàtiques no s’empren sota noms de batalles concretes. Per a 
les obres que tracten d’un tema específic pertanyent a una batalla que forma part 
d’una guerra s’assigna un encapçalament addicional pel nom de la guerra, en el 
seu nivell més genèric, subdividit per la subdivisió temàtica escaient, d’acord amb 
la llista de subdivisions aplicables sota noms de guerres. 

 

2) Persones, temes, períodes cronològics, localitats.  

S’assignen encapçalaments addicionals, si s’escau, per tal de destacar persones, 
temes específics, períodes cronològics o la història local. 

 

Exemples: 
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 Títol: Hospital scenes after the Battle of Gettysburg, July, 1863 

650 #7 $aGettysburg, Batalla de, Gettysburg, Pennsilvània, 1863$2lemac 

651 #7 $aEstats Units d’Amèrica$xHistòria$y1861-1865, Guerra de Secessió$2lemac 

651 #7 $aEstats Units d’Amèrica$xHistòria$y1861-1865, Guerra de 
Secessió$xAssistència mèdica$2lemac 

650 #7 $aHospitals$zPennsilvània$zGettysburg (Regió)$xHistòria$yS. XIX$2lemac 

 

 
Títol: Peleliu, 1944 : the 81st Infantry Division in battle 

650 #7 $aPeleliu, Batalla de, Palau, Illes, 1944$2lemac 

650 #7 $aGuerra Mundial II, 1939-1945$xHistòria dels regiments$zEstats Units 
d’Amèrica$2lemac 

610 17 $aEstats Units d’Amèrica.$bArmy.$bInfantry Division, 81st$xHistòria$2lemac 

 

 
Títol: Artillery hell : the employment of artillery at Antietam 

650 #7 $aAntietam, Batalla de, Maryland, 1862$2lemac 

651 #7 $aEstats Units d’Amèrica$xHistòria$y1861-1865, Guerra de 
Secessió$xOperació d’artilleria$2lemac 

 

 
Títol: Sole survivor : the Battle of Midway and its effect on his life 

650 #7 $aMidway, Batalla de, 1942$vRelats personals nord-americans$2lemac 
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600 17 $aGay, George H.,$d1917-$2lemac 

610 17 $aEstats Units d’Amèrica.$bNavy.$bTorpedo Squadron 8$vBiografia$2lemac 

650 #7 $aMarins$zEstats Units d’Amèrica$vBiografia$2lemac 

 

 
Títol: Negro soldiers,free men of color in the Battle of New Orleans, War of 1812  

650 #7 $aNova Orleans, Batalla de, Nova Orleans, Louisiana, 1815$2lemac 

651 #7 $aEstats Units d’Amèrica$xHistòria$yGuerra de 1812$xParticipació afronord-
americana$2lemac 

650 #7 $aAfronord-americans$zLouisiana$zNova Orleans$xHistòria$yS. XIX$2lemac 

651 #7 $aLouisiana$xHistòria$yGuerra de 1812$xParticipació afronord-
americana$2lemac 

650 #7 $aNova Orleans, Batalla de, Nova Orleans, 
Louisiana,1815$vRegistres$2lemac 

651 #7 $aNova Orleans (Louisiana)$xHistòria$2lemac 

651 #7 $aNova Orleans (Louisiana)$vGenealogia$2lemac 
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