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ANTECEDENTS: Fins a l’any 1985, la Biblioteca del Congrés establia molts encapçalaments 
relatius a les catàstrofes naturals, accidents i alguns altres esdeveniments tot fent servir  la 
pràctica d’indexar directament pel nom de les ciutats (“city flip”), segons encapçalaments 
dels tipus [Lloc]--[Categoria de l’esdeveniment], [data], per exemple, Florència (Itàlia)--
Inundació, 1966. Molts d’aquests encapçalaments també s’establien d’aquesta manera fins 
i tot per a esdeveniments que tenien lloc en  àrees geogràfiques més grans que les ciutats, 
com ara  regions, països, estats, etc., per exemple, Estats Atlàntics (Estats Units 
d’Amèrica)--Huracà, 1972. 

Quan aquesta política del “city flip” es va interrompre, gran part dels encapçalaments 
d’aquest tipus van passar al model d’encapçalament temàtic seguit de subdivisió geogràfica. 
D’altra banda, la Biblioteca del Congrés també va eliminar les referències generals de vegeu 
que seguien el model anterior. Aquesta és la llista dels encapçalaments que van 
experimentar aquesta conversió: 

Allaus 

Atemptats amb bomba 

Ciclons 

Esllavissades 

Explosions 

Fam col·lectiva 

Huracans 

Incendis 

Inundacions 

Manifestacions 

Matances 

Revoltes 

Tempestes 

Terratrèmols 
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Tifons 

Torbs (tempestes de neu) 

Tornados 

Tsunamis  

 

Aquesta concreció descriu els procediments a seguir per tal d’assignar aquest tipus 
d’encapçalaments  i altres de similars als documents que s’estan catalogant. Tot seguit es 
presenta una llista de les antigues subdivisions sota noms de ciutats per a les quals es va 
decidir fer un tractament especial. Les següents subdivisions en lloc de convertir-se en 
simples subdivisions geogràfiques aplicades darrera d’encapçalament temàtics, es van 
transformar tal com s’indica a continuació:   

• --Bombardeig, [data] 

Convertida en Bombardeig (Subd. geog.), o, en el cas de bombardeigs concrets, 
convertit en la subdivisió --Història--Bombardeig, [data] establerta sota el nom de 
lloc. 

Nota: La subdivisió --Bombardeig, [data] es pot establir sota noms de castells, 
fortificacions, etc. 

• --Captura, [data] 

Cancel·lada; substituïda per [Lloc]--Història, [Lloc]--Història--[subdivisió 
cronològica], o per una encapçalament concret o subdivisió específica establert 
especialment per a l’esdeveniment en qüestió. 

Nota: La subdivisió --Captura, [data] es pot establir sota noms de castells, 
fortificacions, etc. 

• --Destrucció, [data] 

Cancel·lada; substituïda per [Lloc]--Història, [Lloc]--Història--[subdivisió 
cronològica], o per una encapçalament concret o subdivisió específica establert 
especialment per a l’esdeveniment en qüestió. 
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• --Setge, [data] 

Convertida en Setges (Subd. geog.), o, en el cas de setges concrets, convertida 
en la subdivisió --Història--Setge, [data] establerta sota el nom de lloc. 

Nota: La subdivisió --Setge, [data] es pot establir sota noms de castells, 
fortificacions, etc. 

 

1. REGLA GENERAL 
Per a una obra que tracta d’una o més casuístiques del tipus d’esdeveniments llistats en la 
p. 1 d’aquesta concreció, s’assigna l’encapçalament per al tipus d’esdeveniment subdividit 
geogràficament d’acord amb les pautes dictades per a la subdivisió geogràfica tal com 
s’especifica en la concreció SUBDIVISIÓ GEOGRÀFICA: CM-089. Exemples: 

 

Títol: Magnitude and frequency of floods in Alaska 

650 #7 $aInundacions$zAlaska$2lemac 
 

Títol: Tornadoes and their occurrence in India 

650 #7 $aTornados$zÍndia$2lemac 
 

Títol: The Minneapolis tornadoes, May 6, 1965 : notes on the warning process 

650 #7 $aTornados$xSistemes d’alerta$zMinnesota$zMinneapolis (Regió)$2lemac 

650 #7 $aTornados$zMinnesota$zMinneapolis (Regió)$2lemac 
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2. NOMS D’ESDEVENIMENTS EN FORMA DE FRASE 
La majoria de les catàstrofes naturals es poden expressar convenientment per mitjà 
d’encapçalaments del tipus [Tema]--[Lloc], descrits més amunt en la secció 1. Exemples: 

650 #7 $aEsllavissades$zUtah$zManti (Regió)$2lemac 

650 #7 $aIncendis$zIllinois$zChicago$2lemac 
 

Alguns casos concrets de certs tipus de catàstrofes naturals es coneixen per un nom propi 
o per un nom convencional i aquests noms  es poden establir com a encapçalaments. Per 
als huracans concrets, vegeu la secció 3, que segueix a continuació. Per als terratrèmols 
concrets, vegeu la secció 4, citada més endavant.  

Molts esdeveniments humans que no tenen un nom convencional es poden expressar també 
per mitjà d’encapçalaments genèrics, per exemple, Revoltes--Califòrnia--Los Angeles. No 
obstant això, si un esdeveniment humà concret ha arribat a tenir un nom convencional, 
aleshores es pot establir com un encapçalament en forma de frase, d’acord amb les pautes 
per a esdeveniments ESDEVENIMENTS: CM-115. Exemples: 

150 ## $aBhopal, Catàstrofe de, Bhopal, Índia, 1984 

150 ## $aFets de Maig, França, 1968 

150 ## $aPrestige, Catàstrofe del, 2002 

150 ## $aBullangues, Barcelona, Catalunya, 1836-1843 

150 ## $aSetmana Tràgica, Barcelona, Catalunya, 1909 
 

Nota: Es poden establir encapçalaments en forma de frase d’aquest tipus per als 
esdeveniments humans encara que el nom convencional només consisteixi en un terme 
genèric modificat per un nom de lloc i una data, per exemple, Nanquín, Massacre de, 
Nanquín, Sheng de Jiangsu, Xina, 1937. 
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3. NOMS D’HURACANS CONCRETS 
Els huracans són ciclons tropicals que venen acompanyats per tempestats i per circulació 
de vents arran la superfície de la terra. La pràctica d’assignar noms femenins als huracans 
es va introduir durant la Segona Guerra Mundial. Actualment, segons un acord internacional, 
als ciclons tropicals amb vents sostinguts la magnitud dels quals superen el llindar establert 
se’ls assignen tant noms masculins com femenins a partir d’unes llistes on s’estableix un 
ordre de rotació d’aquests noms. La informació sobre els huracans i els seus noms es pot 
localitzar en la pàgina web del National Hurricane Center of the National Weather Service i 
la NOAA, National Oceanographic and Atmospheric Administration. 

El nom d’un huracà concret s’estableix per mitjà d’un encapçalament en forma de frase que 
segueix el model següent: 

150 ## $aHuracà [...], [any] 

450 ## $a[...], Huracà, [any] 

450 ## [altres formes variants del nom, si s’escau], [any] 

550 ## $wg$aHuracans 
 

Exemple: 

150 ## $aHuracà Flora, 1963 

450 ## $aCiclón Flora, 1963 

450 ## $aFlora, Huracà,1963 

450 ## $aHuracán Flora, 1963 

550 ## $wg$aHuracans 
 

Si l’obra tracta de l’huracà en un lloc concret, s’assignen dos encapçalaments: 
l’encapçalament pel nom de l’huracà i l’encapçalament Huracans--[Lloc], tal com s’explica 
en la secció 6, més endavant. Exemple:  
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Títol: Hurricane Frederic, September 12-13, 1979 : pictorial review of Hurricane  
Frederic in Ocean Springs, Mississippi  

650 #7 $aHuracà Frederic, 1979$vLlibres de làmines$2lemac 

650 #7 $aHuracans$zMississipí$zOcean Springs$vLlibres de làmines$2lemac 

651 #7 $aOcean Springs (Mississipí)$vLlibres de làmines$2lemac 
  

4. NOMS DE TERRATRÈMOLS CONCRETS 
Els terratrèmols importants s’arriben a conèixer per noms convencionals, els quals es basen 
normalment en els seus epicentres encara que puguin afectar o causar danys a una àrea 
geogràfica més gran. Els terratrèmols que han rebut un nom convencional s’han d’establir 
individualment com a encapçalament. Per a l’establiment d’aquests noms cal consultar les 
llistes de terratrèmols de fonts competents, localitzables via Internet, o la terminologia 
emprada pels mitjans de comunicació en general. Aquests encapçalaments han de seguir el 
tipus d’encapçalament model típic dels esdeveniments establerts en forma de frase:  

150 ## $a[...], Terratrèmol de, [País o divisió politicoadministrativa de primer ordre], 
[any] 

450 ## $a[Altres formes variants, si s’escau], [País o divisió politicoadministrativa de 
primer ordre], [any] 

550 ## $wg$aTerratrèmols$z[País o divisió politicoadministrativa de primer ordre] 
 

Exemples: 

150 ## $aCaixmir, Terratrèmol de, 2005 

450 ## $aTerratrèmol de Caixmir, 2005 

550 ## $wg$aTerratrèmols$zAfganistan 

550 ## $wg$aTerratrèmols$zÍndia 
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550 ## $wg$aTerratrèmols$zPakistan  
 

150 ## $aAquila, Terratrèmol de l’, Itàlia, 2009 

450 ## $aTerratrèmol de l’Aquila, Itàlia, 2009 

450 ## $aTerratrèmol d’Aquila, Itàlia, 2009 

550 ## $wg$aTerratrèmols$zItàlia 
 

Si l’obra tracta del terratrèmol o dels seus efectes en un lloc determinat, s’assigna a la vegada 
l’encapçalament pel nom del terratrèmol i l’encapçalament Terratrèmols--[Lloc]. També es 
poden assignar, si s’escau, encapçalaments addicionals que cobreixen altres temes tractats. 
A més a més, si l’obra pot interessar als historiadors locals, s’assigna també un 
encapçalament del tipus [Lloc]--[Tema], tal com es descriu en la secció 6, exposada més 
endavant. Exemples:  

 

Títol: Ground breakage and associated effects in the Cook Inlet area, Alaska, resulting 
from the March 27, 1964 earthquake  

650 #7 $aSòl, Movimens del$zAlaska$zCook Inlet, Regió de la$2lemac 

650 #7 $aAlaska, Terratrèmol d’, Alaska, 1964$2lemac 

650 #7 $aTerratrèmols$zAlaska$zCook Inlet, Regió de la$2lemac 
 

Títol: The death of old Yokohama in the great Japanese earthquake of September 1, 
1923 

650 #7 $aKanto, Terratrèmol de, Japó, 1923$2lemac 

650 #7 $aTerratrèmols$zJapó$zYokohama$2lemac 

651 #7 $aYokohama (Japó)$xHistòria$yS. XX$2lemac   
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5. ENCAPÇALAMENTS D’ESDEVENIMENTS COM A  SUBDIVISIONS 
Alguns casos concrets d’esdeveniments catastròfics es poden expressar per mitjans de l’ús 
de subdivisions de lliure aplicació. La subdivisió --Erupció, [data] es pot aplicar sota noms 
de volcans concrets. Les subdivisions --Explosió, [data] i --Incendi, [data] es poden emprar 
sota noms entitats, edificis, estructures, concrets, etc. La subdivisió --Revolta, [data] 
s’empra sota noms d’institucions docents concretes. Per a les directrius per a la formulació 
de l’element que expressa la data vegeu la concreció DATES EN SUBDIVISIONS PER A 
ESDEVENIMENTS ESPECIALS: CM-118. Exemples: 

651 #7 $aPinatubo (Filipines)$xErupció, 1991$2lemac 

610 27 $aArdeer Explosives Factory$xExplosió, 1965$2lemac 

610 27 $aMGM Grand Hotel$xIncendi, 1980$2lemac 

610 27 $aUniversität München$xRevolta, 1943$2lemac 

 

6. HISTÒRIA LOCAL 
Moltes obres d’aquest tipus, especialment les que tracten d’un d’aquests esdeveniments que 
passen una sola vegada, resulten d’interès per als historiadors locals. En aquests casos, 
s’afegeix un encapçalament per la localitat, subdividit per la subdivisió temàtica escaient, 
normalment --Història (seguida de la subdivisió cronològica pertinent). Exemples: 

 

Títol: Landslides in the Nashville, Tennessee area, winter 1975 

650 #7 $aEsllavissades$zTennessee$zNashville (Àrea metropolitana)$2lemac 

651 #7 $aNashville (Tennessee : Àrea metropolitana)$xHistòria$2lemac 
 

Títol: Buffalo buried : the blizzard of 77 

650 #7 $aTorbs$zNova York (Estat)$zBuffalo$2lemac 
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651 #7 $aBuffalo (Nova York)$xHistòria$2lemac 
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