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L'article analitza el procés de creació d'un thesaurus monolingüe en cátala
sobre historia contemporánia de Catalunya; com s'ha estructural definitivament ¡ quina
funció compleix com a instrument d'análisi d'una base de dades bibliográfica d'história.

El Thesaurus d'hístóría de Catalunya es un thesaurus monolingüe en cátala
que es va crear per servir d'instrument d'análisi documental a la base de

dades bibliográfica d'história local contemporánia de Catalunya, elaborada peí
SDHL1 de la Universitat Autónoma de Barcelona. Es el fruit d'un llarg esforg que
es va iniciar l'any 1987 i que en aquests moments presenta ja una edició definiti-
va amb 2.479 termes.

Es va intentar crear un llenguatge documental controlat que permetés una
indexació homogénia dels documents que s'anaven incorporant a la base de
dades, i que a la vegada en fes possible la recuperado de forma exhaustiva i
fácil. La decisió de crear un thesaurus específic d'história de Catalunya es va
prendre davant la inexistencia de llenguatges documentáis adients a aquesta dis-
ciplina. Necessitávem una eina de treball que permetés recuperar la informado a
través de la terminologia i els punts de vista mes familiars per ais nostres usuaris:

1. Servei de Documentació d'História Local de Catalunya. Departament d'História Moderna i
Contemporánia. UAB. Edifici B. -Despatx B7-123- 08193 Bellaterra (Barcelona). Tel.:(93)581 25 37
Fax: (93) 581 20 01.
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historiadors i estudiosos de la historia de Catalunya.
Várem descartar, dones, llenguatges documentáis mes generals (L//sfa

d'encapgalaments de materia en cátala) en favor d'un llenguatge mes técnic i
especialitzat. D'altra banda, no ens servien els thesaurus existents perqué la
seva aplicado a l'ámbit cátala no recollia molts aspectes importants de la nostra
historia. "La experiencia muestra que existen pocos thesaurus que construidos
para las necesidades de una documentación concreta, puedan ser utilizados tal
cual para otra documentación"2. L'adaptació de llenguatges externs a la docu-
mentado propia, com a receptes ja construíales, difícilment esdevé satisfactoria
per a les exigencies de l'análisi documental.

La possibilitat de crear el nostre propi llenguatge documental ens permetria
també realitzar una valoració crítica de la terminología emprada en la historiogra-
fía catalana. La recopilació deis conceptes utílitzats i l'análisi posterior d'aquests
(relacíons d'equivaléncía, associacíó i jerarquía) permeten la redúcelo deis signifi-
cats deis termes a un sol significant, eliminant ambígüitats en uns o donant con-
tingut a d'altres. Aquests estudís terminologies tan desenvolupats en altres disci-
plines, com ara el dret, son encara molt precaris en historia. Així, per exemple, es
dona la paradoxa que diferents historiadors utilitzen un mateix terme a l'hora de
conceptuar continguts diferents. Es el cas del terme "Poder local", per exemple,
que s'utilitza tant per designar les oligarquies polítiques locals, el poder de
l'Administració local, o els grups de poder economic. Aquest es sois un exemple
per posar de relleu la necessitat d'unificar la terminología com a pas previ a
l'intercanví científic i critic.

Aquest article pretén mostrar la nostra experiencia en la construcció del the-
saurus i analitzar-ne les característiques principals.

En primer Hoc, s'estudien els tipus d'unitats léxiques utilitzades i l'estructura
semántica del thesaurus. L'análisi posa de manifest la complexitat que té l'elabo-
ració d'un thesaurus d'una ciencia multidisciplinar com es la historia. La interdis-
ciplinarietat es fa patent en les diferents árees de coneixement que conformen
l'estructura del thesaurus.

A continuació, apuntem el métode emprat en el procés de construcció i man-
teniment, amb una atenció especial al programan utilitzat en la gestió del thesau-
rus. I per acabar, presentem una analisi de la consulta i utilització del thesaurus
per part d'usuaris i documentalist.es, mostrant les diferents presentacions del
thesaurus i explicant la filosofía d'aquest com a instrument per a la ¡ndexació.

2 Van Slype, Georges. Los lenguajes de indízación: concepción, construcción y utiiización en los sis-
temas documentales. Madrid: Pirámide: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991.
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1. Les unitats léxiques del thesaurus

Els components fonamentals dels thesaurus son els termes, que es definei-
xen com "la representado d'un concepte"3. Aquests termes "son unitats lingüísti-
ques factibles de ser examinades lingüísticament i gramaticalment"4 i no tots
compleixen la mateixa funció dins del thesaurus i del sistema documental.

Dins del Thesaurus d'história de Catalunya s'inclouen tres categories d'uni-
tats léxiques: les árees temátiques, els descriptors i els no-descriptors.

Les árees temátiques o termes capgalera son els títols que encapgalen les
grans microdisciplines. Agrupen el conjunt de descriptors, i al seu interior s'orga-
nitzen els termes. Aquests títols no son utilitzats per indexar els documents ni les
consultes; només es fan servir per subdividir temáticament els descriptors.
S'identifiquen gráficament perqué van anotáis entre claudátors. Aquest thesau-
rus s'estructura a l'entorn de 15 grans árees de coneixement, dividides a la
vegada en 49 subárees.

Els descriptors o termes preferents son paraules o expressions que s'han triat
—a partir d'un conjunt de sinónims, de quasi-sinónims i de termes emparentáis
semánticament—, per representar de forma unívoca un concepte susceptible
d'intervenir en els documents i en les consultes de la base de dades. Aquests
elements s'utilitzen per a la indexació. El thesaurus inclou, en aquest moment,
2.071 descriptors.

Els no-descriptors, anomenats també termes equivalents o termes no prefe-
rents, son sinónims o quasi-sinónims dels descriptors, i designen en el llenguat-
ge natural conceptes molt próxims ais descriptors. No poden ser utilitzats per
indexar els documents ni les consultes, pero son inclosos al llistat alfabétic del
thesaurus perqué cadascun d'ells reenvía ais descriptors que sí representen el
concepte adequat. Com a no-descriptors tenim 408 termes, que representen un
20% del thesaurus.

Batlles Dictablanda
USEU Alcaldes USEU Govern Berenguer

1.1. Característiques formáis dels descriptors i normalització5

Tal com apunta Luis Lizasoain6, l'objectiu que persegueix la normalització del

3. Definició de: "Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües,
Normas PNE- 50 106, Norma ISO 2788-1986 (E)": Revista española de documentación científica,
1989.

4 Curras, Emilia. Tesauros: \enguajes terminológicos: Madrid, Paraninfo, 1991.
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vocabulari recollit en el thesaurus es reduir el nombre de termes que expressen
un mateix concepte, amb la finalitat que els termes emprats en la indexacló coin-
cideixin amb els usats en la recerca. Per a aquesta tasca s'han establert unes
normes que flxen la forma escrita en qué podem presentar els descriptors I els
no-descriptors, i que regulen entre d'altres: les formes sintáctiques deis termes;
la utilització del singular o plural; el tractament de les xifres numériques; els ter-
mes homógrafs i polisémics i el genere dels descriptors.

Formes sintáctiques deis termes. Els descriptors poden ser simples (for-
mats per una sola paraula), preferentment substantius (Edificis, Gomero), adjec-
tius substantiváis (/Afrancesáis), o verbs substantiváis (Excomunió,
Pavimentado), o compostos (contenen mes d'una paraula) formant frases subs-
tantivados.

Hem acceptat els termes en la seva forma precoordinada quan: el terme
compost resulta familiar en el camp del thesaurus i la seva descomposició en
podría dificultar la comprensió (Aplicacions informátiques, Frau electoral); el frac-
cionament sintáctic podría conduir a ambígüitats o pérdues de sígnificat (Nova
caneó, Expositions universals); es tracta de noms propis (Corts de Cadis, Decret
de Nova Planta); els termes compostos teñen un modificador que va perdre el
significat original (Economía submergida) o relaciona els objectes o els esdeveni-
ments sense connexió lógica (Plantes depuradores, Claustre de professors); son
termes que no poden definir-se sense el recurs a un altre substantiu (Grans
superficies, Capitols matrimoniáis). Pero, sobretot, hem mantingut els termes
compostos quan hem considerat que un descriptor simple cobreix un camp
d'estudi ampli o be expressa un concepte molt comú a la nostra disciplina i
admet subdivisions, amb la finalitat de matisar-ne el significat o descongestionar i
agilitar les recerques d'informació, (Industria, Política industrial, Industria cotone-
ra. Ensenyament priman, Ensenyament secundan,...). Tanmateix, l'hem utilitzat
per reduir el nombre deis termes assignats a un document, encara que aixó
suposi comptar amb un major volum de descriptors en el thesaurus.

Com a termes compostos s'han de considerar, sintácticament, les frases
adjectivades (/Vxius municipals, Escoles rurals), les preposicionals (Impost sobre

5. Per a l'elaboració d'aquestes directrius de normalització hem utilitzat: "Documentación -
Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües, Normas PNE- 50 106,
Norma ISO 2788-1986 (E)": Revista española de documentación científica, 1989;
"Documentación - Directrices para el establecimiento y desarrollos de tesauros monolingües
(Parte II)": Revista española de documentación científica, 1990; "Documentación. Métodos para
el análisis de documentos, determinación de su contenido y selección de los términos de
indización": Revista española de documentación científica, 1991.

6. Lizasoain Hernández, Luis. El sistema de documentación en Ciencias de la Educación:
elaboración de un tesauro de investigación educativa. Madrid: Universidad Complutense de
Madrid, 1988. (Col. tesis doctorales; 43/88). Tesi doctoral dir. per Arturo de la Orden Hoz,
Madrid, 1987.
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la renda, Exposicions a les corts), les adverbials (Treballadors no qualificats), les
mlxtes (Ferrocarríls de via estreta, Jutjats de primera instancia) i les copulatives
(Llegáis i donatius, Seguretat i higiene laboral).

L'ús de frases copulatives (expressions compostes per dues paraules subs-
tantives unides per la conjunció copulativa "i") demana un aclariment, ja que la
seva utilització s'aparta de les normes ISO, on no hi son contemplades, encara
que molts thesaurus, com ara el de la Unesco, les facin servir7. Les principals
raons d'aquesta divergencia van ser: poder utilitzar un mateix descriptor per a
temes molt próxims que no teñen prou entitat en la nostra disciplina per ser divi-
dits en dos descriptors diferents (Licors i aiguardents); relacionar paraules que en
el llenguatge col-loquial es difícil de distingir ÍAutoserveis i supermercats); mante-
nir junts termes i conceptes que sovint trobem units en els documents (Mapes i
plánols, Aliances i tractats); respectar les nocions coetánies ais documents junta-
ment amb les accepcions mes actuals (Rifes i tómbolas).

Utilització de la forma singular i plural. Com a norma general, sempre que
hem pogut, s'ha preferit la forma de singular a la de plural. Pero, de vegades, ha
estat mes práctic escollir el plural, per tal de donar mes sentit ais termes i evitar
ambigüitats i confusions. En l'elecció de la forma singular o plural ens várem tro-
bar amb dues situacions: les formes singulars i plurals tenien el mateix significat
o be un de diferent. En el primer cas, hom distingeix entre substantius quantifica-
bles i substantius no quantificables. Dins dels substantius quantificables hi ha
unes paraules que poden respondre a la pregunta "Quants-Quantes?" i aqüestes
s'utilitzen en plural (Quants Part/is Politics hi ha?, Guantes Batalles!), i altres
paraules que poden respondre a la qüestió "Quant-Quanta?", i aqüestes s'han
d'usar en singular (Quant Petroli hi ha?, Quanta Boira hi ha?). Els substantius
usats en sentit general, com un conjunt d'elements (tipus o generalitzacions),
s'expressen en plural (Fonts d'informació, Servéis municipals). Quan un substan-
tiu fa referencia ais fenómens naturals, fem servir el singular (Humitat atmosférica,
Temperatura).

Quant ais substantius no quantificables s'empra el singular en els descriptors
que representen activitats (Auditoria, Inspecció), procediments particulars
(Innovado tecnológica), noms propis (Govern Berenguer), disciplines (Historia,
Química), i creences o ideologies (Catolicisme, Socialisme). El plural s'utilitza en
els descriptors indicatius de les propietats i materials genérics (Carrees publics,
Equipaments sanitaris) i els objectes (Objectes de cuite).

Finalment, quan hem trobat les formes singulars i plurals amb significáis dife-
rents, s'ha optat preferentment per afegir un modificador i desfer l'ambigüitat
(Mercal de capitals, Mercáis municipals; Consum, Impost de comsums). Si

7 Aitchison, Jean (ed.); Viet, Jean (trad.). Tesauro de la Unesco. Paris: Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1984.
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aquesta solució no es possible, utilitzem ambdues formes afegint-h¡ una nota
o"aplicado amb el seu significat. Es el cas deis termes Memoria i Memories:

Memoria

NA Com a tipología documental s'usa en singular
per no confondre'l amb memories (genere biografié)

TC [Materials d'informado]
TG Documents prímaris
TE Memoria d'activitats

Memoria de gestió
Memoria económica
Memoria médica

TR Actes
Anuarís
Informes

Tractament de les xifres numériques. S'entén fácilment que en una base
de dades d'história, les dades factuals siguin un element important. Així, els
números ordinals es consideren descriptors, encara que siguin adjectius, ja que
no son susceptibles de substantivació. Nosaltres els utilitzem per a la numeració
deis fenómens histories i els posem en forma inversa per facilitar la indexació
(República I, Guerra carlina III)

Quant ais números cardinals, considerem només les dates de fets histories,
que s'escriuen darrera del descriptor (Crema de convents 1835}

La qüestió deis termes homógrafs ¡ polisémics s'ha resolt de dues formes:
amb l'addició d'un qualificador (Arquitectura (Ciencia); o amb la transformació del
terme en un sintagma (Prodúcelo, Prodúcelo industrial).

Peí que fa al genere dels descriptors, hem fet un intent d'avangar cap a un
llenguatge no androcentric, encara que estiguem lluny d'haver-ho aconseguit.
Així, hem buscat sempre que ha estat possible la paraula mes neutra o genérica
per definir un concepte, sense incloure els qualificadors de sexe: (Personal admi-
nistratiu i no Administratius). No obstant aixó, aquest sistema no es pot aplicar a
tots el descriptors. La solució mes adient hauria estat la indicació deis dos gene-
res (Dissenyadors, dissenyadores) pero no ens resultava útil ja que es multiplica-
ven el termes del thesaurus i aquest perdía operativitat. Hem adoptat, dones, la
forma masculina com a genérica. Només hem trencat la norma i hem mantingut
els dos generes en el cas de les persones vinculades a l'Església (Clergues,
Religioses ; /Abáis, Abadesses), donat que compleíxen funcions diferents.

Grafía i ortografía dels descriptors: accents, nombre de carácters, majus-
cules i minuscules.

El programan utilitzat per a la gestió del thesaurus limita a un máxim de 30 el
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nombre de carácters que pot teñir un descriptor; es, dones, un altre aspeóte a
teñir en compte en el moment de la normalització. Els descriptors teñen la prime-
ra lletra en majúscula i la resta en minuscules accentuables. Els signes de pun-
tuado están molt limitáis i només s'admet el paréntesi per desfer la polisemia:
Arquitectura (Ciencia).

1. 2. Descriptors anacrónics i amb significa! historie

Construir un llenguatge documental útil per a la indexació d'un gran volum de
documents referents a la historia contemporánia de Catalunya ha resultat de
gran complexitat ja que ha estat necessária la introdúcelo d'un element addicio-
nal: el factor temps. Aixó ha afegit una nova dificultat en la fase de normalització
dels descriptors perqué, en treballar amb fonts históriques, ens hem trobat ana-
cronismes i conceptes que han sofert una evolució histórica.

L'anacronisme pot ser motivat per I'obsolescencia del concepte o per polise-
mia. Per tal de normalitzar aquests termes hem optat per seguir dos criteris; si el
concepte no está en ús, pero es representatiu d'una etapa histórica i pot ser un
descriptor per la quantitat de documentado que l'empara, s'ha mantingut. Hom
especifica, pero, les relacions de complementarietat amb el descriptor que I'ha
substituít. Per exemple, el descriptor Establiments benéfics, es un concepte
anacrónic que avui ha estat substituít per Equipaments assistencials, pero nosal-
tres hem admés ambdós termes per la seva importancia en la documentado
consultada i per la necessitat técnica d'acotar les accepcions dels mots dins
d'una cronología concreta.

Quan l'anacronisme es genera per questions de polisemia rep el mateix trac-
tament que tindria un terme obsolet, es a dir, si la paraula té molta importancia a
la documentació analitzada es manté com a descriptor; si no es considerada així,
només resta en el thesaurus alfabétic com a no-descriptor (Apotecaris, USED
Farmacéuf/cs)

L'últim problema de normalització que várem haver de solucionar es el de
l'evolució conceptual i els canvis de denominado que han experimentat alguns
termes al llarg del temps. A tall d'exemple, podríem citar els casos deis canvis
que durant aquests prop de 300 anys ha sofert la divisió territorial del nostre
país, l'evolució de I'Administrado de justicia des de les acaballes de l'antic régim
fins a l'actualitat, les transformacions que han conegut les diverses administra-
cions que han actuat sobre Catalunya, o les observados en l'ámbit de l'econo-
mia, el comerg i la industria, amb sectors i activitats forga ¡mportants en un altre
temps i ara desapareguts.

Hem optat per mantenir totes les denominacions utilitzades en els documents
contemporanis i en els estudis histories, donat que aqüestes transformacions
son una de les principals característiques deis processos histories.
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.Industria Administrado local
.Ajuntament

..Colonies industrials ..Consell de Cent
..Consell Comarcal

. .Protoindustríalització . .Mancomunitat de municipis
.Administrado metropolitana

..Industries ..Diputado Provincial
.. .Industria del metall . .Mancomunitat de Catalunya

....Farga catalana

2. Estructura semántica del thesaurus

En I'edicio actual, el thesaurus está estructurat en 15 grans árees de coneixe-
ment subdivides en 49 subárees, en les quals s'ha intentat desglossar la disci-
plina de qué ens ocupem, la historia, i, mes concretament, la referida a l'ámbit
territorial de Catalunya i en la cronología que va de l'any 1700 engá. La complexi-
tat de l'análisi documental ha provocat que els perfils definitius d'aquests grans
conjunta de termes hagin anat variant al llarg del temps; els seus marges s'han
anat precisant a posteriori sobre la base d'un disseny inicial i de successius
esborranys del thesaurus. Heus aquí restructure principal del thesaurus:

[Administrado pública] [Cultura]
[Polítiques d'actuació] [Filología]
[Servéis publics] [Arts]
[Hisenda pública]
[Funció pública] [Defensa i ordre public]
[Organítzació administrativa] [Documentado i centres d'informació]
[Organítzació territorial de [Materials d'informació]
l'estat] [Centres d'informació]
[Divísió territorial] [Dret]

[Arquitectura, obres publiques i [Ordre jurídic]
urbanisme] [Administrado de justicia]

[Arquitectura] [Economía]
[Infrastructures i obres [Economía general]
publiques] [Economía agraria]
[Urbanisme] [Economía pesquera]

[Ciencia i ¡nvestigació] [Economía industrial]
[Ciéncies] [Comerg]
[Tecnología] [Hoteleria i turísme]
[Estudis i ¡nvestigacions] [Finances]

[Cultura, filología i arts] [Servéis personals i
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domestics]
[Economía de l'empresa]
[Treball]
[Transports ¡ comunicacions]

[Educado]
[Etapes i fets histories]

[Historia de Catalunya,
s.XVIII-1808]
[Historia de Catalunya,
1808-1874]
[Historia de Catalunya,
1875-1930]
[Historia de Catalunya,
1931-1994]
[Historia mundial]

[Geografía, recursos naturals i medí
ambient]

[Medi geográfic]
[Recursos naturals]
[Impacte i política ambiental]

[Política]
[Teoría política]
[Acció política]

[Religió i esoterisme]
[Religió]
[Practiques esotériques]

[Sanitat]
[Societat]

[Demografía]
[Sistema social]
[Benestar social]
[Lleure i activitats recreatives]
[Comunicado social]
[Vida pública i associativa]

Entre les diferents mícrodiscíplines n'hí ha unes de mes desenvolupades que
d'altres. Si es té en compte que el vocabulari es recollit de la indexació lliure deis
documents, i per tant s'íncorpora al thesaurus en funció d'una necessitat con-
ceptual, es fa evident que entre elles apareguin diferencies notables. Aqüestes
disfuncions deixen patent el propi estat actual de la disciplina: temes mes estu-
diats, enfocaments mes utílitzats, domínis ¡nédits,...

DESCRIPTORS THESAURUS HISTORIA LOCfll

fldm. DÚbl.

ftrq. flor, pdb. Urb.

Ciáncii i ¡TV.

Culturt, irt, filol.

Defensa

Dret

Documentado

Economía

Educado

ttipes i fttí hist.
6ao.. rscuríos nat.

Por, ti:i

Religió, esoterisme
Sinitst

Societal

Algunes de les árees (Economía, Societat i Cultura) presenten un major nombre de descriptors
donat que indexen una quantitat major de documentado en la base de dades; així mateix, han
requerit un grau superior d'estructuració per eliminar el "soroll" que es produía en algunes
recerques.
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En I'estructura del thesaurus, els camps semantics on s'lnclouen els descrip-
tors es dinamitzen per una serie de relacions lingüístiques sistematitzades entre
els termes, la qual cosa dota de grans possibilitats al diáleg documental.
L'estructura semántica del thesaurus es la que proporciona l'ajuda a l'usuari en
aquest diáleg. Aquesta xarxa de relacions, en el moment de la consulta al siste-
ma, permet estendre la recerca a altres conceptes, ja siguin mes específics, ja
siguin mes genérics o, simplement, ais associats, enriquint-la de contingut: múlti-
ples nocions, a priori independents, son susceptibles de ser entrellacades;
l'usuari que interroga el sistema a través del thesaurus s'orienta d'aquesta mane-
ra cap a tots els documents que puguin ser del seu interés.

En realitat, el thesaurus funciona com un sistema on cada element que el
compon es interdependent amb els altres ais quals está unit. La possibilitat de
combinacions es enorme i permet realitzar tants creuaments terminologies com
es vulgui, des de qualsevol angle conceptual.

Les principáis relacions que s'estableixen en el thesaurus son les relacions
jerárquiques, les associatives i les d'equivaléncia.

La relació jerárquica es la relació básica que marca la diferencia entre un
thesaurus sistemátic i un llistat no estructurat de paraules claus, com ara un
glossari o un diccionari. Es pot definir com una relació asimétrica entre dos des-
criptors en la qual un d'ells es superior a l'altre per un carácter normatiu8. Els ter-
mes es relacionen en funció del nivell i grau d'especificitat-generalitat. Els des-
criptors, en el cas del nostre thesaurus, formen cadenes jerárquiques que
oscil-len fins a un maxim de 3 a 5 nivells per cadena. Els descriptors indepen-
dents, no inclosos en cap cadena, son considerats caps de jerarquía.

.Industria

..Industries
...Industria alimentaria

....Industria cárnica

....Industria vinícola
Cava
Licors i aiguardents
Vi

El maneig eficient d'una gran quantitat de termes esdevindria una tasca molt
complexa si no existís una estructura interna que anés subdividint i agrupant els
descriptors en funció deis seus significáis. La jerarquització semántica facilita la

8 Van Slype, Op. cit
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indexació dels documents albora que suggereix, en estar en la mateixa escala
conceptual, altres possibilitáts o l'elecció dels descriptors mes pertinents, de
manera que s'elimina "soroll" en el moment de la recerca.

Les agrupaclons Internes de descriptors responen a diferents criteris. El mes
comú es el de reunlr-los i estructurar-los per temes tot seguint la coherencia lógi-
ca de cada microdisciplina. L'avantatge d'aquest sistema rau en el fet que
l'usuari sol estar acostumat a raonar en clau de matéries i copsa fácilment
aquesta lógica interna.

En ('estructura del thesaurus també hi ha intervingut la jerarquització a partir
de "facetes", per agrupar els descriptors segons el seu significat i fundó o per la
seva naturalesa dins d'un determinat domini. El seu ús dins del conjunt del the-
saurus es limitat, en el sentit que sempre es procura mantenir per a cada materia
la classificació tradicionalment admesa; quan aquesta no existeix, es massa sim-
ple o es insatisfactória per a la indexació de la documentació, hem recorregut a
la utilització de "facetes";

.Equipaments educatius
..Centres d'ensenyament

... [Classificació per nivells]
.... Escoles bressol
...Parvularís
... .Escoles primaries

...[Class, per mode d'administració]
....Escola privada
....Escola pública

...[Segons idean del centre]
....Escola laica
....Escola religiosa

...[Segons métodes pedagogics]
....Escola nova
....Escola racionalista

Les relacions associatives es donen entre dos descriptors que desig-
nen conceptes susceptibles d'evocar-se per associació d'idees; els dos termes
relacionáis no poden ser equivalents i tampoc no poden ser a la mateixa cadena
jerárquica car la proximitat física ja facilita a l'usuari la correcta elecció. La
importancia de fer explícita aquesta connexió en el thesaurus rau en el fet que es
de gran ajuda en el procés d'indexació o de recuperació, indicant l'existéncia o
be l'ús mes pertinent d'altres descriptors. La relació associativa es recíproca.
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Accidents de transit Assegurances d'automóbils

TC Transports i comunicac.] TC [Finances]
TG Seguretat war/a TG Assegurances
TR Assegurances d'automóbils TR Accidents de transit

Vehicles

En un tipus de thesaurus com el nostre, d'história entesa com a ciencia mul-
tidisciplinar, les relacions associatives entre termes resulten de gran utilitat i
n'afavoreixen la versatilitat i ductilitat, car actúen enviant enllagos entre descrip-
tors d'árees diverses, precisant els diferents plans a qué pot remetre la informa-
do. Es podría dir que es a través d'aquesta relacló que les diferents grans árees
del thesaurus no son compartiments estañes sino que esdevenen complementá-
ries les unes de les altres, actuant com a vasos comunicants entre elles. Així, per
exemple, en un estudi sobre un grup de masies d'una població, la indexació
haurá de recolllr els diversos aspectes que, probablement, inclourá el document:
arquitectura de l'edifici, tipus de construcció, usos a qué es va destinar, modifi-
cacions sofertes en el temps, etc. Per tant, una indexació correcta hauria
d'incloure descriptors com "Masies" i "Explotacions agráries". Les relaclons entre
ambdós termes s'expressen en el thesaurus de la manera següent:

Masies Explotacions agráries

TC [Arquitectura] TC [Economía de ¡'empresa]
TG Arquitectura civil TG Empreses
TR Edificis TE Granja experimental

Explotacions agráríes TR Agricultura
Ramaderia
Masies

Finalment, les relacions d'equivaléncia entre descriptors son les relacions
que s'estableixen entre termes diferents que teñen el mateix significat. S'utilitzen
en el cas de sinonímies, quasi-sinonímies o equivalencies semántiques, enviant
l'usuari des deis termes no-descriptors al descriptor, mitjangant el codi USED ;
recíprocament, el descriptor preferent, acceptat en el thesaurus, haurá d'anar
acompanyat de la notació UP, (Utilitzat per). En general, es pot dir que s'han
incorporat els termes mes habituáis en els documents, mes estesos a les disci-
plines o be mes propers a l'usuari de la base de dades. Aquest tipus de rela-
cions no consta en la presentació jerárquica del thesaurus i per consultar-les cal
adrecar-se a la presentació alfabética, on apareix tota la notació completa deis
descriptors.

D'entre les partlcularitats que presenta el nostre thesaurus respecte d'altres
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caldria comentar la ¡nclusió d'una área innovadora, la que consta com "[Etapes i
fets histories]", destinada a recollir, ordenar i sistematitzar aquells períodes i
aquells fets que be la documentació histórica o be la historiografía s'han encarre-
gat de singularitzar i identificar. Com a exemple, entre els usuaris de la base de
dades hom identifica rápidament i sense problemes conceptes i descriptors com
Guerra de Successió, Guerra del Francés, Sexenni democratic, o República
espanyola II; la consulta al thesaurus alfabétic acaba de precisar, en cas de
dubte, el significat del terme, el seu abast cronológic, etc. La creació d'aquesta
área ha servit per recollir i identificar la documentació que es referia al període o
al fet en qüestió, precisant, be que indirectament, l'abast cronológic de la con-
sulta. S'ha procurat donar-li identic tractament documental al que tenien altres
árees, dotant-la també d'una estructura seqüencial (en el temps historic) i jerár-
quica (per nivells d'amplitud semántica). Aquesta solució ens ha servit alhora per
evitar el "soroll" que presentaven algunes consultes, donada la gran quantitat de
registres associats a aquests descriptors; s'ha possibilitat així l'elecció del grau
de precisió i especificació de la consulta.

.Sexenni democratic
..Revolució 1868
..Regnat d'Amadeu I d'Espanya
..República espanyola I
..Guerra de Cuba 1868-1875

També presenta un tractament diferencial I'área de "[Professions i oficis]",
entre d'altres raons per l'elevat nombre de documentació a qué es referien (bio-
grafíes de personatges ais quals calia identificar professionalment) i per la neces-
sitat d'augmentar el nivell de precisió de la consulta; per aixó se l'ha dotat d'una
estructura paral-lela Hígada a l'activitat realitzada, donant una estructura facetada
a cadascuna de les árees del thesaurus.

Hoteleria Construcció Sanitat

Cambrers Enguixadors Forenses
Cuiners Manobres Llevadores

Paletes Metges
Tapiadors
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3. Procos de construccíó, manteniment i tractament formal del
thesaurus

3.1. Procos de construcció

El procés de construcció del thesaurus ha contemplat diferents tasques:
recopilació del vocabularl, selecció i normalització dels descriptors, i establiment
de les relacions d'equivaléncia, jerarquía i associació entre descriptors.

El primer pas era la recopilació del vocabulari o terminología. Un primer estudi
a priori de les fonts terminológiques mes característiques de la disciplina ens va
permetre establir una primera gran estructura amb les possibles grans árees de
coneixement o microdisciplines9. Era obligada la consulta de glossaris, llistats de
termes, vocabularis o altres thesaurus afins, ja que, molts d'ells responen a estu-
dis terminologies i d'análisi documental prou rellevants, i son fruit d'un treball que
no podíem obviar.

Posteriorment, i a partir d'un primer mostreig fet a diverses biblioteques pels
nostres especialistes amb un sistema d'indexació lliure, várem establir una rela-
ció de "descriptors candidats". Mitjangant un métode deductiu reagrupárem els
descriptors en funció de la seva temática. Aquesta primera recopilació de voca-
bulari ens permetia ja establir els grans temes o árees de coneixement específics
del thesaurus, es a dir, una primera estructura dins la qual en podíem anar incor-
poran! d'altres (de manera que el termes específics que pertanyessin a un mateix
camp quedessin agrupáis en "microdisciplines" i "facetes"). Aqüestes árees
s'han anat revisant contínuament al llarg del procés de construcció, subdividint
aquelles amb massa descriptors o reagrupant-ne d'altres amb pocs termes.
Actualment, podem afirmar que els termes presents en el thesaurus son el pro-
ducte d'un conjunt representatiu de documentació, els 35.000 registres de la
base de dades d'história local de Catalunya.

En una segona fase es va normalitzar el vocabulari recollit i es va concretar en
un llenguatge documental. S'examiná cadascuna de les microdisciplines amb la
finalitat de seleccionar-ne i normalitzar-ne els descriptors. Aquest procés suposa
una primera tria entre descriptors i no-descriptors i, per tant, l'elaboració d'una
primera estructura d'equivaléncia semántica entre termes sinónims.

Una vegada seleccionáis i normalitzats els termes descriptors s'havia d'ela-
borar una estructura jerárquica dintre de cadascuna de les microdisciplines. La
creació de cadenes jerárquiques permeté detectar i eliminar els dobles usos de
descriptors i trabar possibles llacunes que s'ompliren afegint els conceptos que
faltaven per mantenir-ne la coherencia.

Finalment s'examiná cadascun dels descriptors del thesaurus per poder esta-

9. Per consultar les fonts terminológiques utilitzades, vegeu la bibliografía final.
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blir les seves relations associatives amb d'altres descriptors localitzats en altres
árees de coneixement.

3.2. Manteniment i actualització

El thesaurus es una eina viva i dinámica que es va nodrint de nous descriptors
com a conseqüéncia de la indexació de nous documents i dels canvis qualitatius
que el mateix procés de construcció va generant. El manteniment i l'actualització
periódica d'aquest llenguatge documental es, dones, una necessitat. Se n'ha de
controlar l'ús i teñir en compte les dificultats que es presenten i les solucions a
adoptar. Es fa necessari actualitzar-lo periódicament tant per corregir errors i omis-
sions com per adaptar-lo a l'evolució científica de les disciplines que aplega.

"El mantenimiento de los lenguajes documentales es una necesidad pues el
lenguaje natural evoluciona a medida que los conocimientos progresan y las acti-
vidades se diversifican. Conservar los lenguajes documentales permite, asimismo
tener en cuenta la experiencia que ha adquirido la unidad de información, tanto
en la descripción como en la búsqueda de información; algunos descriptores
resultan inútiles, otros demasiado precisos, otros muy generales y ambiguos..."10

El seguiment d'ús del thesaurus es una tasca deis responsables de la seva
construcció, comptant sempre amb els suggeriments i problemes plantejats pels
analistes encarregats de la indexació dels documents i del usuaris que l'utilitzen
per plantejar les seves recerques.

Es controla la freqüéncia d'ús dels descriptors (gran quantitat de descriptors
que es fan servir molt poc o, per contra, descriptors que s'utilitzen amb massa
freqüéncia); l'abséncia de conceptes que sí apareixen en els documents (des-
criptors candidats); les dificultats d'ús del thesaurus (descriptors amb un sentit
molt similar que necessiten la inclusió d'una nota d'aplicació i ús); noves rela-
cions semántiques o associatives entre descriptors,...

Aquest seguiment que fan conjuntament els responsables de l'administració
del thesaurus i els analistes es materialitza en informes o propostes concretes
que es porten a discutir en les reunions periódiques organitzades amb aquest
objectiu. Les resolucions adoptades es centralitzen en una persona, ('administra-
dora del thesaurus, que es l'encarregada de portar a terme els canvis procurant
mantenir-ne la coherencia. Així, si la supressió o incorporado de descriptors pot
repercutir en la indexació, aquesta persona estudia i reindexa els documents
afectáis.

Tenint en compte que la incorporado d'un nou terme ha d'estar precedida de
l'estudi de diferents fonts terminológiques, várem trabar operatiu designar espe-
cialistes responsables per a cada área de coneixement del thesaurus. D'aquesta

10. Van Slype, Georges; Op. c/'f.
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manera s'agilita la consulta de bibliografía i s'evita la duplicitat de tasques. Així,
cadascun dels descriptors candidats suggerits pels documentalistes s'assigna
en principi i d'una manera lógica a la microdisciplina a la qual hauria de pertá-
nyer. L'especialista d'aquesta área será l'encarregat d'estudiar la viabilitat o no
del descriptor i la ubicació mes adient, així com les possibles relacions jerárqui-
ques, associatives i d'equivalencia. L'informe de cada responsable es porta a
reunió per tal de ser comentat. En els inicis de la construcció del thesaurus les
reunions dels responsables foren molt frequents (setmanals o mensuals). Una
vegada provada la validesa d'utilització per part d'analistes i usuaris, i mentre
l'estudi es troba en procés d'edició, el seguiment i l'actualització del thesaurus es
poden fer anualment, coincidint amb les noves edicions.

3.3. Tractament del thesaurus: el sistema gestor de CDS-ISIS

El procés de creació i manteniment d'un thesaurus es dinámic; mai no es pot
parlar d'una edició definitiva i ,per tant, el seu tractament formal demana unes
facilitats que assegurin el control del llenguatge documental i que a la vegada
agilitin les tasques de seguiment.

L'automatització del procés de gestió del thesaurus aporta una apreciable
ajuda al possibilitar majors manipulacions del vocabulari: selecció, classificació
alfabética i edició. La utilització de la informática en el procés de tractament del
thesaurus pot ser molt diversa.

En un primer moment optárem per l'aprofitament de les prestacions d'un pro-
grama de tractament de textos. Aquests permeten portar a terme les principals
tasques de creació i manteniment del thesaurus; aixó no obstant, el temps inver-
tit no disminueix ja que gran part de les operacions no es poden fer de forma
automática (per exemple afegir o esborrar relacions entre descriptors). Els princi-
pals avantatges de l'ús del processador de textos son les seves prestacions de
cara a l'edició del thesaurus.

Posteriorment resolguérem agilitar les tasques i utilitzar un sistema de gestió i
manteniment de thesaurus, de processament per lots, amb moltes mes presta-
cions.

El desenvolupament d'una recent aplicació específica per al manteniment de
thesaurus sobre el programan CDS/ISIS (sistema de gestió documental que
administra la nostra base de dades) ens va oferir la possibilitat d'accedir i gaudir
de les seves prestacions.

L'aplicació per a la gestió i manteniment de thesaurus desenvolupada sobre
CDS/ISIS va ser concebuda com un programa pilot per resoldre els múltiples
problemes que comportaven les tasques de creació i manteniment de thesaurus
multilingües. La primera versió fou implementada per TERMNET (Xarxa
Internacional de Terminología) el 1990 i posteriorment millorada l'any 1991, amb
la incorporació, entre d'altres facilitats, d'un subsistema KWIC per a la creació

149



Maribel Cuadrado — Thesaurus d'história de Catalunya...

d'índexs permutáis.

***** Thesaurus maintenance System *****

C- Change database
G - Thesaurus system configuration
T - Thesaurus maintenance services
K - Thesaurus KWIC subsystem
E - ISISTENT - Data entry services
S - ISISRET - Information retrieval services
P - ISISPRT - Sorting and printing services
I - ISISINV - Inverted file services
D - ISISDEF - Data base definition services
M - ISISXCH - Master file services
U - IS1SUTL - System utility services
A - Programming facilities
X - Exit (to MSDOS)

Data base
MaxMFN

:THES
:2479

Worksheet: Thes
Format: ALL

El programari pot ser considerat com un prototip avancat i flexible per crear
thesaurus amb l'avantatge que pot treballar amb nou llengües, de les quals una
es pot definir com a llengua preferent, mentre que les altres queden com a
secundarles.

L'aplicació compta amb les següents facilitáis: possibilitat de produir rela-
cions invertides automaticament; prestacions per a l'ordenació i impressió ;
capacitat d'organitzar els termes per microdisciplines; creació d'índexs permu-
tats...

Una de les principals caracteristiques d'aquest programari es la flexibilitat del
sistema per adaptar-se a les necessitats de cada thesaurus. L'aplicació es una
base de dades de terminología en la qual cada descriptor o no-descriptor del
thesaurus conforma un registre propi. No existeixen limitacions en el nombre de
registres a gestionar, si be hi ha una limitació en la longitud del descriptor de 30
carácters.

El sistema genera automaticament la taula (FDT) amb els camps de la base
de dades predefines (Descriptor, Scope Note, UF, BT, NT, USE, RT, Ascriptor) i
una altra taula (FST) amb els camps indexables que conformaran l'arxiu invers.
Aqüestes taules poden completar-se afegint-hi els camps que es considerin útils
o específics de cada sistema documental.

L'usuari pot també configurar, en funció de les seves necessitats, els seus
propis fulls d'entrada de dades i d'impressió, així com l'ordenació i la indexació
dels camps que vulgui.

Una altra de les caracteristiques básiques del programa es que permet con-
servar un fitxer historie (fitxer LOG), on consten les modificacions sofertes pels
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descriptors: termes obsolets, relations ja no valides, notes d'aplicació modifica-
des... D'aquesta manera es pot fer un seguiment cronológic dels descriptors i a
la vegada de les modificacions i evolutions que es van produint en ('estructura
del llenguatge documental.

L'adopció d'aquest sistema en la gestió del nostre thesaurus ens ha reportat
molts avantatges, sobretot quant a l'estalvi de temps i recursos i a un control
mes exhaustiu de I'estructura del thesaurus. D'altra banda, la possibilitat d'inter-
canviar registres des del sistema a un processador de textos ens permet gaudir
de les prestacions d'aquests peí que fa a l'edició i manipulació de les dades.

4. Presentació del thesaurus

El Thesaurus d'história de Catalunya té diferents presentacions per a la seva
utilització i consulta: la presentado alfabética, la jerárquica o sistemática, i
l'alfabética permutada o índex KWIC.

En la presentació alfabética tots els descriptors i no-descriptors s'organitzen
en una seqüéncia alfabética única. Els no-descriptors, tipográficament diferen-
ciáis, sois remeten ais seus equivalents o descriptors acceptats mitjangant l'indi-
cador USEU.

Elections locals (descriptor no admés)
USEU Eleccions municipals (descriptor valid)

La informació que cada descriptor porta incorporada en la presentació
alfabética es la següent:

TC Microdisciplina (Terme capcalera) a la qual pertany el descriptor.
TG Indica el terme generic al qual está adscrit el descriptor.
TE Referencia els termes específics que conté el descriptor.
TR Indica els termes relacionáis; les relacions associatives del descriptor

amb d'altres del thesaurus.
UP Remet d'un descriptor a d'altres no-descriptors semánticament equiva-

lents. Presenta la relació inversa de l'identificador USEU.
NA Nota explicativa o d'aplicació que dona informació suplementaria sobre

el concepte o la seva utilització.
NOTA Nota d'ús intern per ais analistes. Conté aclariments i definitions per

assegurar una correcta utilització del descriptor. (Aquesta nota interna queda
exclosa en l'edició del thesaurus).

Guerra del Francés

NA [1808-1814]
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UP Guerra de la Independencia
TC [Historia de Catalunya 1808-1874]
TE Batalles del Bruc

Setge de Tarragona
Setges de Girona

TR Administrado napoleónica
Afrancesáis
Cris! de l'antic régim
Guerra
Juntisme
Miquelets
Época de Mapoleó I

La presentado jerárquica o sistemática mostra les diferents microdisci-
plines o árees de coneixement en qué s'estructura el thesaurus i, dins de cadas-
cuna, les seves facetes i descriptors, amb les seves relacions genérico-específi-
ques degudament jerarquitzades. Els diferents nivells de jerarquía es visualitzen
mitjangant un desplagament deis termes a la dreta precedits per un punt. El
nombre de punts indica el nivell jerárqulc que ocupa cada terme en qüestió. Els
claudátors s'utilitzen com a indicadors classificatorls que identifiquen els termes
que no teñen fundó de descriptor, ja sigui perqué son facetes o be árees de
coneixement.

[Vida pública i associativa]

. Associacions
..[Recreativo-culturals]

.. .Associacions excursionistes

...Associacions filatéliques

...Associacions folklóriques
....Associacions pessebrístes
....Collescastelleres
.... Cotíes sardanistes
....Esbarts

...Associacions recreatives

....Casinos

...Centres civics

...Centres regionals
....Cercles Catalans

La presentació alfabética permutada o índex KWIC permet un accés mes fácil
ais descriptors compostos ja que agrupa els termes allunyats en la presentació
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alfabética no permutada. Facilita la recerca d'un descriptor del qual es desco-
neix la forma exacta, partint d'una sola paraula.

La permutado es realitza a partir de cadascuna de les paraules significatives
dels descriptors simples o compostos. Es genera una ordenació alfabética de
tots els descriptors comptant també amb les paraules significatives no ubicades
en primer Hoc. Els termes sempre apareixen complets, i la paraula alfabetitzada
se sitúa en la columna central.

Corriere
Comer? colonial
Corriere detallista
Comeré exterior
Comerg interior
Comerg majorista
Comerg marítim

Cambres de comerg
Representants del comerg

Distribució comercial
Frau comercial

Política comercial
Comercialització

Acords comerciáis
Agents comerciáis

Guies comerciáis

5. El thesaurus com a eina de la indexació

Fins ara hem analitzat el thesaurus des del punt de vista de la seva construc-
cló com un llenguatge combinatori d'estructura jerárquica. Pero, básicament, un
thesaurus es defineix per la funció que exerceix en el procés documental: la
d'instrument d'indexació dels documents en la fase d'análisi documental i, pos-
teriorment, la d'instrument de formulado de la recerca en la fase de recuperado
de la informado. L'objectiu, dones, d'aquest apartat es analitzar quin es el paper
del thesaurus en el conjunt del sistema documental de la base de bades d'histó-
ria local.

Segons el disseny del sistema documental la descripció del contingut deis
documents es fa en base a les quatre variables que es consideren definitóries de
la disciplina histórica: la cronológica, l'ámbit geográfic, el tema i, finalment, els
protagonistes de l'acció. Cadascun d'aquests elements resta reflectit en camps
diferents a l'estructura de la base de dades. En aquest apartat ens ocuparem
exclusivament del Temátlc, ja que es en aquest camp on s'hl recullen els des-
criptors que informen sobre la temática o temátiques del document i que
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s'extreuen del thesaurus elaborat amb aquesta finalitat. El thesaurus, dones, es
l'instrument léxic de l'análisi temática: només els descriptors del thesaurus
poden ser utilitzats per omplir aquest camp.

Aquest es de tots els camps d'análisi el mes difícil d'omplir ja que, tant en el
procediment d'extracció de conceptes com en la posterior assignació de des-
criptors, ¡ntervenen molts factors que poden afectar l'eficácia del sistema docu-
mental. De fet, un bon sistema documental no depén exclusivament de disposar
d'un bon llenguatge documental, sino del bon ús que se'n faci. En aquest sentit,
es fonamental establir uns criteris homogenis de lectura dels documents per tal
d'exprimir-los temáticament, com també es molt important saber assignar-hi els
descriptors mes correctes.

5.1. Extracció de conceptes

El primer pas de l'análisi documental es la identificado de les matéries de qué
tracta el document a través del seu examen. Horn recomana ais analistes la lec-
tura de les parts mes significatives: títol, suman, introducció, conclusions i pará-
grafs iniciáis dels capitals. La lectura d'aquestes parts ha de permetre identificar
els conceptes mes significatius del document. Aquests conceptes han de res-
pondre a una serie de variables que la normativa d'análisi utilitzada imposa, a
saber: el tema principal, els temes secundaris o col-laterals, els factors, les con-
seqüéncies, els agents, l'enfocament, el període historie i la tipología documen-
tal.

Quan s'inicia l'análisi d'un document s'ha d'identificar el tema principal amb el
descriptor mes específic possible. Ara be, quan un llibre o document tracta mol-
tes de les matéries compreses dins d'un descriptor generic, amb aquest sol n'hi
ha prou per definir-lo i no cal desglossar-lo. Per exemple, seria el cas d'un estudi
general sobre una comarca en el qual es parla d'aspectes molt diferents (econo-
mic, cultural, social,...) cada un d'ells desglossats en temátiques mes especifi-
ques (agricultura, comerg, industria, turisme,...). En aquest cas amb el terme
Economía deflniríem raspéete economic i no faria falta utilitzar els descriptors
mes específics. De la mateixa forma que l'aspecte cultural (tradicions populars,
manifestacions culturáis, patrimoni artistic,...) quedaría definit amb el descriptor
Cultura. També, I'analista pot considerar que el llibre aporta informació sobre
d'altres aspectes secundaris o col-laterals al tema principal, o be creu que cal
destacar un aspecte concret del tema principal perqué té un tractament mes
ampli en el document.

Una vegada definit el tema o temes objecte d'estudi del document, I'analista
s'ha de preguntar pels factors o causes possibles que Than provocat. Per exem-
ple: en un llibre sobre la crisi agraria de finals del segle XIX possiblement es parli
detingudament de la Plaga de la fil-loxera. Així també tindrá en compte les con-
seqüéncies, que fan referencia a les repercussions o efectes del tema principal
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del document. Per exemple, en un estudi sobre epidemias, probablement es
parli de la mortalitat causada per la malaltia.

Un altre element que s'ha de fer constar son els protagonistes socials que
intervenen en la temática del document: empresaris, obrers, partits politics,
associacions, etc. Per exemple, en una exposició al govern per demanar una
política económica proteccionista, es molt important els agents que intervenen
en l'exposició: burgesia comercial, empresaris, associacions economiques, etc.
A la vegada, el documentalista analitzará l'enfocament metodológic que l'autor
ha donat a la temática del document; no es el mateix un estudi historiográfic que
un llibre de text sobre la Setmana Trágica. De la mateixa manera, no es el mateix
un estudi sociológic sobre la familia que un estudi antropológic.

Quant al període historie, hem de dir que no l'utilitzem per assenyalar el perío-
de cronológic que abasta el contingut del llibre, sino que s'utilitza per definir
obres historiográfiques que analitzen les repercussions polítiques i/o económi-
ques del període com a conjunt. Per exemple, a la historia d'una cooperativa
obrera des del 1900 fins al 1923, no caldrá posar Restaurado, mentre que a un
llibre que tracti del Cooperativisme durant la Restauració será necessari fer-ho.

Sota el criteri de tipología documental englobem els elements que fan referen-
cia a les característiques formáis del contingut del document. Ex.: biografía,
memories, reglaments, legislado, exposidons al govern, sessions inaugurals,
almanacs, dietarís, cróniques, etc. Aquest tipus de descriptors aporten mes
informació sobre el document pero per si sois no el poden definir i, per tant, han
d'anar acompanyats sempre de descriptors conceptuáis. Per exemple, la biogra-
fía d'un alcalde franquista (a mes de posar el nom del personatge en el camp
d'identificadors personals) podría teñir com a descriptors: Biografía; Politics;
Alcaldes; Política municipal; Franquisme.

Altres descriptors com Reglaments, Legislado, Recull de premsa, Director!,
etc., també han d'anar acompanyats de termes referents a la temática del docu-
ment ja sigui el tipus d'associació a qué fan referencia els reglaments, ja siguí la
temática a la qual afecta la legislado, el director! o el recull de premsa.

Així dones, l'analista quan examina un document ha de teñir en compte
aqüestes vuit variables per determinar els conceptes representatius del docu-
ment, la quantitat i qualitat deis quals ha de satisfer els parámetres d'exhaustivi-
tat i especificitat definits pels teórics de l'análisi documental."

L'exhaustivitat es el nombre de descriptors usats i está en funció de l'acomo-
dació del document ais criteris de selecció del sistema documental. En aquest
sentit una monografía local tindrá un examen molt mes detallat que no pas un lli-
bre del qual només ens interessi una part, o que la temática de qué parli sigui

11. Chaumier, Jacques. Análisis y lenguajes documentales: el tratamiento lingüístico de la
información documental. Barcelona: Mitre, 1986.
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tangencial a les árees de coneixement definides en els criteris de selecció. I
l'especificitat o pertinenga es l'exactitud amb qué un concepte particular d'un
document está representat per un terme d'indexació. Tal i com ja hem dit, a un
document, sempre se li ha d'assignar el descriptor mes específic possible, de
manera que una noció no estigui representada per un descriptor gaire general.
Igual que en el cas anterior, aquesta normativa que se segueix estrictament en
documents d'história de Catalunya es va flexibilitzant en els casos en qué el
document o una part sigui tangencial ais interessos temátics del sistema docu-
mental.

5.2. Tradúcelo al llenguat documental

Una vegada s'han extret els conceptes del document cal traduir-los al llen-
guatge documental. S'ha de consultar el thesaurus i trabar els descriptors que
representin amb mes exactitud cada concepte o noció extreta del document.

No sempre una noció té la seva equivalencia semántica en un sol descriptor
del thesaurus. En virtut de la postcoordinació, fonament de la construcció d'un
thesaurus, un concepte pot estar representat per la combinació de diferents des-
criptors. Per exemple, si un document tracta de la historia d'una associació reli-
giosa juvenil caldran dos descriptors per definir-lo: Associations religioses i
Joventut.

Si no se'n troba cap d'adient caldrá proposar, tal i com s'explica en l'apartat
de manteniment del thesaurus, un descriptor candidat per tal que els responsa-
bles de la seva construcció n'estudíín la possible inclusió.

Peí que fa a la quantitat de descriptors a utilitzar en l'análisi d'un document
cal dir que, seguint les recomanacions de la norma ISO 5963-1985, no hem
imposat cap limitació. En conseqüéncia, el nombre de descriptors assignats per
document depén de diferents factors: en primer Hoc, de la quantitat d'informació
del propi document; en segon Hoc, de la major o menor pertinenca dels docu-
ments a l'ámbit temátic de la base de dades i, en tercer Hoc, de la informació ja
continguda en els altres camps de l'análisi documental. En una mostra aleatoria
de 100 registres la mitjana de descriptors assignats, si només tenim en compte
el camp temátic, es de 6 descriptors, mentre que si comptabilitzem també els
descriptors dels camps geográfic, cronológic i identificadors, es de 12.

6. Valoració del sistema documental

L'eficácia d'un sistema documental es mesura básicament a través de la taxa
de coherencia. La taxa de coherencia correspon al nombre de descriptors iguals
assignats a un document pels diferents analistes, i pot variar des de O (cap des-
criptor comú) fins a 1 (tots els descriptors comuns). Una taxa de coherencia d'u
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implica evitar la distorsió en la recuperació de la informació. I aixó depén, a part
d'una bona formulació de l'equació de consulta, principalment de l'homogenéítat
de l'análisi dels documents, ja que només recuperem la informació a partir deis
descriptors assignats ais documents.

L'homogenéítat de l'análisi i, en conseqüéncia, l'operativitat del sistema,
s'aconsegueix tenint cura de tres factors: la validesa del llenguatge documental,
una normativa d'análisi rigorosa i el nivell técnic i la formado deis indexadors.

Peí que fa a la validesa del llenguatge documental, en aquest article ja s'ha
parlat a bastament de la filosofía i la construcció del Thesaurus d'históría de
Catalunya: aquest ha de permetre un diáleg eficag entre els documents i els
usuaris a través de la utilització d'un léxic familiar ais historiadors; el léxic usat ha
de ser representatiu de la disciplina en qüestió i ha de ser prou ric com per per-
metre analitzar tots els documents susceptibles d'introduir-se a la base de
dades. En segon Hoc, s'ha redactat una normativa d'análisi que intenta uniformar
tant els criteris de lectura dels documents com els de l'assignació de descriptors.
Aquest element es molt important en especial en servéis de documentació en
qué, com en el nostre, hi participen molts documentalistes. I, finalment, un altre
element influent en l'eficácia del sistema es el nivell técnic i la formació deis inde-
xadors. Tots els indexadors de la base de dades d'história local son historiadors,
amb coneixements amplis de la historia contemporánia de Catalunya, ais quals
es dona una sólida formació en biblioteconomia i documentació.
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