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ANTECEDENTS: Fins al juliol del 2013, els encapçalaments de noms de déus, deesses i 
dels personatges mitològics concrets s’establien en els LCSH. A partir d’aquesta data, els 
encapçalaments de noms de déus, deesses concrets i dels personatges mitològics 
s’estableixen com a registres d’autoritat de nom segons les RDA. Els grups de déus, deesses 
i personatges mitològics, així com la seva tipologia, se segueix establint en els LCSH. 
L’encapçalament Déu i els encapçalaments dels tipus Déu (nom de la religió) (ex.: Déu 
(Cristianisme); Déu (Religió grega) també se segueixen establint en els LCSH. 

Aquesta concreció dona les pautes per a l’establiment dels noms de grups de déus, deesses 
i personatges mitològics, així com dels noms dels monstres, animals, objectes i estructures 
mitològiques, etc. També descriu l’aplicació dels tipus d’encapçalaments abans esmentats. 
Per a les directrius sobre l’establiment i l’assignació dels encapçalaments que designen els 
personatges llegendaris, vegeu la LITERATURA: LLEGENDES I NOVEL·LES DE 
CAVALLERIES: CM-206.  

 

1. GRUPS DE DÉUS I DEESSES 

a. Forma de l’encapçalament 
Els grups de déus i deesses amb nom s’estableixen en el catàleg d’autoritat de 
matèries. El nom de cada grup es qualifica amb (Divinitats [adjectiu del nom de la 
religió, grup ètnic]) segons escaigui. Els encapçalaments no s’han de subdividir 
geogràficament. Exemples: 

150 ## $aᾹdityas (Divinitats hindús) 

150 ## $aAmeša Spentas (Divinitats zoroàstriques) 

150 ## $aNimfes (Divinitats gregues) 
 

b. Referències 
S’han de fer referències de vegeu per a les formes variants dels noms. Opcionalment, 
es poden afegir referències de vegeu en llengües diferents de la vernacla o del català 
quan es considera que pot ser d’utilitat. 

S’assigna un terme genèric per als encapçalaments Déus o Deesses qualificats pel 
nom de la religió, grup ètnic, etc. Exemples: 
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550 ## $wg$aDeesses asteques 

550 ## $wg$aDéus romans 

550 ## $wg$aDeesses gregues 

550 ## $wg$aDeesses hindús 
 

Quan es poden establir les equivalències entre els grups de déus grecs i romans també 
s’afegeix un camp 550 (terme relacionat) al registre corresponent a cada 
encapçalament. 

 

c. Exemples 
 

150 ## $aAmeša Spentas (Divinitats zoroàstriques) 

450 ## $aAmeixa Spentas (Divinitats zoroàstriques) 

450 ## $aAmeixaspand (Divinitats zoroàstriques) 

450 ## $aAmahraspand (Divinitats zoroàstriques) 

550 ## $wg$aDéus zoroàstrics 

[un tipus d’entitat divina] 
 

150 ## $aLokapalas (Divinitats budistes) 

450 ## $aQuatre déus celestials (Divinitats budistes) 

450 ## $aQuatre reis celestials (Divinitats budistes) 

450 ## $aQuatre reis guardians (Divinitats budistes) 

550 ## $wg$aDéus budistes 

[grup de quatre déus amb noms concrets] 
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150 ## $aMuses (Divinitats gregues) 

550 ## $wg$aDeesses gregues 

[les nou filles de Zeus i Mnemòsine] 
 

2. GRUPS DE FIGURES MITOLÒGIQUES 

a. Forma de l’encapçalament 
Els grups de figures mitològiques que tenen nom s’estableixen en el catàleg d’autoritat 
de matèries. El nom de cada grup es qualifica per (Mitologia [adjectiu de nacionalitat, 
grup ètnic, etc.]) segons s’escaigui. Els encapçalaments no es poden subdividir 
geogràficament. Exemples: 

150 ## $aArgonautes (Mitologia grega) 

150 ## $aFúries (Mitologia romana) 

150 ## $aValquíries (Mitologia nòrdica) 
  

b. Referències  
S’han de fer referències de vegeu per als noms variants. Opcionalment, es poden afegir 
referències de vegeu amb el nom del grup en una altra llengua que no sigui la vernacla 
o en català si es creu que aquesta referència pot ser útil. 

Es fa un terme genèric per l’encapçalament Mitologia qualificat pel nom de la religió, 
grup ètnic, etc. Exemples: 

550 ## $wg$aMitologia abnaki 

550 ## $wg$aMitologia budista 

550 ## $wg$aDéus romans 

550 ## $wg$aMitologia japonesa 
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Si el grup pertany a una categoria general més àmplia d’éssers mitològics (ex.: 
Monstres), es fa un terme genèric per la categoria. 

  

c. Exemples 
 

150 ## $aBaxian (Mitologia taoista) 

450 ## $aVuit immortals (Mitologia taoista) 

550 ## $wg$aMitologia taoista 

[grup de vuit figures mitològiques amb noms concrets] 

 

150 ## $aHarpies (Mitologia grega) 

550 ## $wg$aMonstres 

550 ## $wg$aMitologia grega 

[bèsties alades, de les quals no se sap quantes n’hi havia] 

 

150 ## $aGorgones (Mitologia grega) 

550 ## $wg$aMitologia grega 

[grup de tres germanes] 
 

3. TIPUS DE MONSTRES, ANIMALS FABULOSOS, ETC. 

a. Forma de l’encapçalament  
Els tipus de monstres, animals fabulosos, etc. s’estableixen en el catàleg d’autoritat de 
matèries. Si cal, es qualifica l’encapçalament per tal de resoldre l’ambigüitat o per tal 
d’aclarir el terme o la frase. Si s’afegeix un qualificador, es dona preferència a la forma 
(Mitologia [adjectiu de nacionalitat, grup ètnic, etc.]). Exemples: 
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150 ## $aBasiliscs (Animals fabulosos) 

150 ## $aHomes lleopard 
  

Les estructures, objectes mitològics, etc., s’han de tractar de la mateixa manera. 
Exemples: 

150 ## $aEstables d’Augies (Mitologia grega) 

150 ## $aBranca daurada (Mitologia romana) 
 

b. Referències  
S’han de fer referències de vegeu per als noms variants. Opcionalment, es poden afegir 
referències de vegeu pel nom del grup en una altra llengua que no sigui la vernacla o 
en català si es creu que aquesta referència pot ser útil. 

Es fa un terme genèric per la categoria més àmplia a la qual l’encapçalament pertany. 

 

c. Exemples  
 

150 ## $aFaunes (Mitologia romana) 

550 ## $wg$aAnimals fabulosos 

550 ## $wg$aMitologia romana 

[bèsties que són en part home i en part cabra] 

 

150 ## $aUnicorns 

550 ## $wg$aAnimals fabulosos 

[bèsties que semblen cavalls amb banyes que surten del mig del front] 
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150 ## $aIeti 

450 ## $aAbominable home de les neus 

550 ## $wg$aMonstres$zHimàlaia 

 [ésser antropomorf semblant a un simi propi de la serralada de l’Himàlaia] 
 

4. CANVI DE NORMATIVA RELATIVA A L’ESTABLIMENT DELS ENCAPÇALAMENTS 
PER ALS DÉUS, DEESSES I PERSONATGES MITOLÒGICS.  

Fins ara els encapçalaments per als déus, deesses i personatges mitològics s’establien en 
el catàleg d’autoritat d’encapçalaments de matèria (LEMAC) seguint les instruccions del 
manual dels Library of Congress Subject Headings (SHM). A partir de l’abril de 2017, la 
Biblioteca de Catalunya passa a establir aquests encapçalaments segons la normativa RDA. 
Per tant, els registres passen a ser CANTIC, encara que només figurin a l’índex de matèria.  

 

5. SUBDIVISIONS D’APLICACIÓ LLIURE PROCEDENTS DE CM-157.  
Les subdivisions d’aplicació lliure emprades sota noms de persones establertes en el catàleg 
d’autoritat de nom (SUBDIVISIONS D’APLICACIÓ LLIURE: NOMS DE PERSONES: CM-
157) no es poden fer servir sota encapçalaments per a déus, deesses i personatges 
mitològics. Les subdivisions procedents de CM-157 que calgui utilitzar sota un 
encapçalament concret poden ser establertes editorialment sota l’encapçalament específic. 
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