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BIBLIOGRAFIA CATALANA

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autonoma de

Barcelona ( Bellaterra ), sota la responsabilitat de Jordi Castellanos i amb la

coHaboracio de Lluis Quintana ijosep Pare , Xavier Luna, esta realitzant un

bane de dades bibliografic de llengua i literatura catalanes al qual podran

accedir en el futur els estudiosos i, en general , el public interessat.

Amb aquesta circular, tramesa gracies a la coHaboracio de l'AILLC,

donem a coneixer el projecte amb la intencio d'evitar duplicitats innecessa-

ries i, alhora , per demanar que tothom qui tingui interes a fer-nos arribar

informacions bibliografiques a les quals ens resulti dificil d'accedir, pugui

fer-ho.

El banc de dades (actualment , amb mes de 6 . 000 fitxes ) consta de dues

grans seccions:

let. CA'1'ALEG ANAI.ITIC DE REVIS"rFS: Fitxatge sistemdtic, amb indexacio

tematica, de les revistes culturals i literaries catalanes mes importants

del segle xx . El programa informatic (D BASE III PLUS modificat)

i el Thesaurus tematic han estat elaborats tenint en compte el

material a emmagatzemar i les consultes previsibles . Actualment to

informatitzades algunes revistes com ((Els Marges)>, ((Llengua i Lite-

ratura)>, (( Estudis de Llengua i Literatura Catalanesa, ((Actes dels

Congresos de l'AILLC» i de la ((NACS», ((Reduccionsa, (( Estudis

Escenics )), ((Caplletra)>, ((L'Espill», (( Daina)>, ((Quaderns Crema» i to en

proces d'informatitzacio ((Serra d'Ora ( les seccions de cultura), i

(( Revista de Catalunya )) (des del 1924 a l'actualitat).
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2on. ANUARI BIBI.IOGRAFIC (a partir del 1988): Catalogacio i indexacio

tematica dels estudis que s'han anat publicant -a partir del 1988-so-

bre Ilengua i literatura catalanes, o de critica i linguistica que s'hi

relacionin. Es tracta d'un fitxatge tematic (a diferencia de l'anterior)

de material publicat en forma de Ilibre, part de Ilibre (proleg,

capitol, etc.) o article de misceliania o de revista (incloent-hi, amb

alguns limits, la premsa diaria). S'ha establert el seguiment de mig

miler de revistes i se segueixen les publicacions dels PaIsos Catalans

i de 1'estranger sobre el tema.

L'interis del projecte

Com es pot comprendre, l'interes del projecte es troba en la capacitat

relacional que tenen els bancs de dades informatitzats, de manera que la

localitzacio del material bibliografic es pot fer amb molta rapidesa, segure-

tat i amb garanties d'exhaustivitat. Aixi es millora considerablement la

funcio que feien els grans repertoris bibliografics impresos grades a les

multiples possibilitats de combinacio, per series sempre exhaustives i abso-

lutament fiables, adequades a les necessitate de cada comanda, sigui desti-

nada a la docencia, sigui destinada a la recerca.

Creiem, per tant, que el projecte sera un bon instrument per a la recerca

i, doncs, l'acces al material bibliografic. Amb vistes a aquest objectiu, hem

comptat amb 1'assessorament d'especialistes de valua reconeguda, com

Teresa Rovira, Carme Ribe i Montserrat Lamarca.

Pot representar, a mes, un considerable estalvi de temps per a I'usuari

perque li proporciona una indexacio molt mes exhaustiva i precisa que la que

pot trobar als indexs de les revistes. L'estalvi de passos infructuosos en la

recerca repercutira tambe, a la Ilarga, en la millor conservacio del fons de les

hemeroteques del Pais. En aquest sentit, tambe es pot considerar un projecte

complementari -be que independent i de caracteristiques absolutament diver-

ses- del programa d'informatitzacio de les biblioteques que s'esta portant a

terme.
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Un servei per a la recerca

D'altra banda, aquest es el moment adequat per posar en funcionament

un servei d'aquestes caracteristiques. La quantitat de publications especia-

litzades ha augmentat considerablement aquests da rrers anys i resulta

ja practicament impossible controlar individualment la bibliografia que es

publica. Mes, encara, si s'intenta de fer seguint els metodes tradicio-

nals.

Per aixo, un seguiment rigoros i precis -institucional- de l'actualitat

hibliografica, completada amb el fitxatge sistematic de les revistes culturals

i literaries catalanes mes importants del segle xx, permetra d'estalviar

hores i hores de feina i de repetir inutilment els mateixos processor que

previament han realitzat d'altres. Amb l'avantatge, a mes, que ]a informa-

cio sera centralitzada i molt mes fiable que la que resulta d'un treball

personal, realitzat sempre en condicions precaries.

Es evident, doncs, que un projecte d'aquestes caracteristiques pot arri-

bar a convertir-se en una peca fonamental dels estudis de llengua i

literature catalanes del futur. Per aixo el nostre Departament no s'ho ha

plantejat com un servei intern (com hauria estat possible i cientificament

rendible) i creu que l'ha d'oferir a tots els investigadors i estudiosos interes-

sats.

L'acces a is informacid

El Servei d'Informacio Bibliografica es troba, en aquest moment, nego-

tiant amb la Universitat AutOnoma de Barcelona la forma d'emmagatzema-

ment de la informacio i d'oferta a la consulta publica. Mancat com es troba

d'ajuts institucionals externs a la Universitat , no pot fer altra cosa que

confiar en els mitjans que pugui obtenir d'ella i de la seva coordinacio amb

altres bancs de dades de la universitat , per polar - se al servei del public en

general. En aquest moment , s'esta adaptant el programa D BASE III Plus i

C a] UI'I S de la xarxa telematica de les biblioteques de la UAB i de formats

CAT^MARC de les biblioteques publiques de Catalunya.
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De moment, qui estigui interessat a trametre'ns informacio o vulgui

explicacions, es pot posar en contacte amb nosaltres:

Servei d'Informacio Bibliografica

Departament de Filologia Catalana

Edifici B

Universitat Autonoma de Barcelona

08193 BELLATERRA ( Barcelona)

JORDI CASTELLANOS

Universitat Autonoma de Barcelona


