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mAplicacions del
CD-ROM al
mercat editorial:
experiéncies i
perspectives a
Europa

per Ernest Abadal Falgueras*

Atesa la importancia que darrerament están adquirint els suports
optics, presenten! una descripció de les aplicacions editorials del CD-
ROM existents actualment a Europa, tot fent especial esment al pro-
jecte ADONIS. A mes, pretenem fer una avaluado de les possibili-

tats i perspectives d'aquest nou suport d'informació.

Parlar d'una societal sense paper, d'un futur en el qual desaparegui la im-
portancia del paper com a suport fonamental de la informado es un tema que
es ve repetint sistemáticament d'uns anys enea. De confirmar-se aquesta teo-
ria, quedaría desmentit parcialment l'advertiment fet per Ray Bradbury a Fah-
renheit 451: ais inquisidors del futur no els servirá de res cremar els llibres
perqué, potser aleshores, aquests no existirán com a tais. Dessota el gran titu-
lar d'aquest tema recurrent hi ha, no obstant, una part de veritat. Existeixen
tot un seguit de noves formes d'edició que están complementant -sense arribar
mai a substituir- el tradicional paper. La micrografía (microfilms i microfit-
xes, emprades des deis anys 20 per a la reproducció de documents antics i per
ais catalegs), posteriorment els suports magnetics (disquets, cintes i discos mag-
netics) i, darrerament, amb un enorme potencial de possibilitats, els suports
optics (i, entre ells, el Compact Disk-Read Only Memory o CD-ROM que se-
ria el mes desenvolupat).

* Facultat de Ciencies de la Informado. Universitat Autónoma de Barcelona
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CARACTERÍSTIQUES DEL CD-ROM

Com ja es ben sabut, el CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory, que
en traducció literal indicaría Disc Compacte Només de Lectura) es un suport
d'informació íntimament relacionat amb el mes famós CD-audio. Ambdós es
basen en la tecnología del láser i teñen unes dimensions (12 cm. de diámetre
i 1,2 mm. de gruix1) i un procés de producció idéntics. Ara be, mentre que
el CD-áudio es utilitzat per enregistrar so, el CD-ROM s'utilitza per emma-
gatzemar text i imatge estática, amb una capacitat de memoria d'uns 600 Mb
(600 milions de caracters o l'equivalent de 200.000 pagines de text amb els
corresponents granes i il-lustracions). El CD-ROM necessita un aparell lector
que pot ser guiat des d'un microordinador, actuant aleshores com un periferia
mes d'aquest.

Les característiques técniques mes destacables son les següents: només per-
met la lectura (i no la re-escriptura); gran capacitat de memoria per a l'emma-
gatzematge de la informado; máxima conservado, seguretat i integritat de les
dades (p.e. insensibilitat ais camps magnetics), i possibilitat de combinar text
i imatge estática.

Les seves aplicacions comerciáis son diverses, encara que es podrien reduir,
básicament, a dues. Per un costal, es un suport idoni per a la comercialització
de bases de dades (redueix sensiblement els costos de consulta en línia i per-
met autonomía local peí que fa a les recerques d'informació). Per l'altre, té
també moltes possibilitats en el camp de l'edició: obres de referencia diverses,
manuals, publicacions periodiques especialitzades, etc. Sobre aquesta darrera
aplicado se centrará la present análisi.

• INICIATIVES EDITORIALS EN SUPORT
ÓPTIC A EUROPA

A la Fira del Llibre de Frankfurt de 1985 es va donar a conéixer una de
les primeres realitzacions en CD-ROM. La British Library, amb la col-labora-
ció de BRS-Europe i Philips, va presentar un disc compacte que contenia
500.000 referéncies bibliográfiques de la base de dades BLAISE.

Posteriorment, en unes reunions entre editors i bibliotecaris especialitzats
mantingudes a finals de 1987 a Amsterdam es redacta un document sobre L'ús
dels mitjans optics per a la publicado de textos complets, en el qual es reco-
llien diverses conclusions i opinions sobre la qüestió. El CD-ROM semblava
ser, deis mitjans optics, el mes adequat per a l'edició, ja que combina una gran

1 Actualment el CD-ROM ha aconseguit un standard fix (la ISO en va publicar la primera norma
al juny del 1986), encara que l'estándard informátic estigui en curs de resolució.
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capacitat d'emmagatzematge de textos, una mínima erosió, una rápida veloci-
tat d'accés a la informado, una prodúcelo prou económica i una consulta rela-
tivament simple. Segons les seves análisis, el tipus de material mes adequat
per a publicar serien les enciclopédies, manuals i diccionaris, com també les
edicions actualitzades de compendis universitaris. Aquests tipus d'obres com-
binen una difusió massiva amb una extensió de text considerable. Peí que fa
a les publicacions periódiques (principalment les especialitzades) la resposta
no era pas taxativa, ja que hi havia diversos problemes per resoldre i semblava
recomanar-se el manteniment d'ambdós tipus d'edició.

Entre les iniciatives desenvolupades a Europa a partir d'aleshores es podrien
citar, entre d'altres: l'edició del British books in print (British Library, BRS
Europe i 1'editorial J. Whitaker and Sons); diverses publicacions de 1'editorial
Oxford University Press; el projecte de Bertelsmann d'editar la Biblia; el pro-
jecte TRANSDOC, d'origen francés, que té per objectiu facilitar l'accés ais
documents primaris; o MEDATA-ROM (una enciclopedia médica). També
s'hauria d'esmentar l'edició en CD-ROM de les Bibliografies Nacionals de la
Gran Bretanya, Franca i Alemanya, activitat inclosa en el Pía d'Acció per a
Biblioteques (CEE). Després d'unes proves pilot on s'analitzaren diversos as-
pectes referents a 1'estandardizado, el software de recuperado i el possible
mercal potencial, van presentar-se, a meitat del 1989, sengles productes en
CD-ROM de cada una de les biblioteques esmentades.2

A l'Estat espanyol també es poden ressenyar algunes iniciatives en aquest
sentit: la recent aparició del Catálogo ISBN de libros españoles en venta, com
també la del famós recull legal de 1'editorial Aranzadi segueixen realitzacions
anteriors com ara el Diccionario de medicina presentat per l'editorial Marín,
el diccionari multilingüe en 7 idiomes d'Anaya o també la legislado aparegu-
da al BOE des del 1967 (Compuley).

No existeix encara cap producte CD-ROM en llengua catalana i, de moment,
no es coneixen iniciatives d'investigado o estudis de mercat que serveixin per
orientar en aquesta via una part de l'edició tradicional. Malauradament, tant
els precaris mitjans teenies de les nostres biblioteques -les teóriques compra-
dores i dinamitzadores del mercat- com les redu'ídes dimensions del mercat
editorial cátala serán factors decisius que ajornaran for^a anys qualsevol pro-
jecte en aquest sentit.

Moltes de les iniciatives i realitzacions esmentades fins ara es podrien consi-
derar no tan sois productes merament editorials, sino també petites bases de
dades ja que, com es ben sabut, els CD-ROM solen incorporar un software
de recuperació de la informació.

2 Aixf, p.e., la Bibliothéque rationale (Franja) va presentar un disc contenint la bibliografía fran-
cesa del període 1975-1989, amb quatre actualitzacions anuals i al preu de $1000. Peí seu cantó,
la British Library oferia en dos discs el període 1950-1985 i també, en un altre disc, la subscripció
anual a la bibliografía corrent. I, fmalment, la Deutsche Bibliothek oferia la bibliografía retros-
pectiva (1945-1985) i la corrent (1986-) a un preu de $1.600 i amb tres actualizacions anuals.
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El projecte ADONIS

D'entre tota la diversitat d'aplicacions editorials desenvolupades a Europa
destaca en gran manera el projecte ADONIS, un deis mes antics i avangats
en aquest camp i que es pot prendre una mica a com emblema per a caracterit-
zar la situació en el sector.

Pels voltants del 1979, un grup d'editors de publicacions periódiques cientí-
fiques i técniques va mantenir contactes per tal d'avaluar la situació del mercat
i albora dissenyar alguna iniciativa conjunta que permetés pal-liar el descens
de vendes provocat per l'espectacular utilització de la fotocopia com a mitjá
mes rapid i economic d'obtenir articles científics i teenies.3

Es van realitzar diversos estudis de mercat (1980, 1983 i 1987) per determi-
nar quin tipus de publicacions periódiques eren les mes consultades, i per ava-
luar les pérdues provocades per la reprografia il-legal. Segons les análisis, els
articles de biomedicina eren els mes consultáis i, per altra banda, mes d'un
50% de les sol-licituds es referien a articles amb una antiguitat de 3 anys, o
inferior. L'estudi del 1983 situava entorn deis 3 milions el nombre de peti-
cions anuals de copies d'articles ateses tan sols en la British Library Document
Supply Center (BLDSC), 1'antiga Lending Division, i xifrava el volum total
europeu en uns 11 milions de sol-licituds anuals.

Al principi dels anys 80, dones, encara que s'havien fet notables progresses
en el coneixement de la demanda, no es disposava dels mitjans teenies ade-
qiiats per a Henear una contraofensiva que intentes superar aquests problemes.
Aixó no es produirá fins uns anys mes tard, concretament al juliol del 1986,
en qué el consorci ADONIS, frmat per quatre grans grups editorials europeus
(Blackwell, Elsevier, Pergamon, Springer) i sis mes d'associats (entre ells, Aca-
demic i John Wiley), decideix iniciar una prova pilot d'edició en suport optic4

de 219 publicacions periódiques de biomedicina. Els discs contindrien el text
integre de les revistes (el primer va aparéixer al juliol del 1987) i serien distri-

3 Potser un deis mes grans problemes d'aquest tipus de publicacions periódiques siguí el deis drets
d'autor, motivat per la popularització de la fotocopia com a mitjá mes economic i rapid d'obtenir
un article concret. Fins al present, la majoria de les grans biblioteques i centres de documentació
mundials permeten l'obtenció de copies d'articles de revista i de capítols de llibre, (documents
protegits precisament contra la reproducció indiscriminada a través del que s'ha anomenat drets
d'autor o copyrigth). Aquesta permissibilitat tenia com a principals arguments avaladors Fus pri-
vat de la copia per part de Finvestigador i la seva utilització com a complement del servei de préstec.

L'augment desmesura! de les copies, no obstant aixo, ha fet aixecar nombrases queixes i criti-
ques a aquest sistema per part dels editors, els quals veuen minvats considerablement els seus guanys.
La cárrega económica es veu desplacada, com a conseqüéncia d'aixó, ais subscriptors (augmenten
les tarifes) i ais mateixos autors (els quals, en determinados revistes, han d'adquirir un dret per
página, el page-charge).

El 1985 ja havien aparegut els primers prototipus de CD-ROM.
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bu'its periódicament a 12 grans Centres de Préstec de tot el món,5 els quals
s'ocuparien de cobrar un petit canon ais usuaris.

El projecte implicava diferents empreses de diversos Estats europeus. Així
dones, Excerpta Medica (una de les mes importants bases de dades de Medici-
na, amb seu a Amsterdam) indexava tots els articles de les revistes i assignava
a cada una de les referéncies un número individualitzador. Les pagines deis
articles eren digitalitzades a la Gran Bretanya, i després s'enviaven a Philips
Du Pont Optical (Hannover) perqué realitzessin els discs master i les copies
(cada una de les quals disposaria deis índexs i del text complet de les publica-
cions) necessaries per ais Centres.

La BLDSC considerava que el projecte havia estat un gran éxit. Durant l'etapa
1987/1989 una mitjana d'un centenar de consultes diaries eren ateses utilitzant
l'estació d'ADONIS, la qual cosa permetia reduir el temps de recerca i im-
pressió dels articles des de 10 minuts fins a 3.

De l'análisi de l'etapa de proves (dos anys d'experimentació, amb mes de
200.000 articles emmagatzemats en 84 discs) s'han extret diverses conclusions
que permetran millorar el projecte per tal de fer-lo mes rendible i efica?. Així
dones, sembla ser que el servei comercial d'ADONIS comencará al gener del
1991 amb les següents característiques:

— S'analitzaran el doble de publicacions periódiques (437 en Hoc de les 219).
— Es podran incloure unes 15.000 pagines per disc (en la fase d'experi-

mentació sois es disposava d'espai per a unes 5.000-7.000).
— Els discs podran aparéixer ais 14 dies després de sortir al mercat la pu-

blicació periódica (abans es trigava un mes en el procés de fabricació i tramesa).
— Es continuará mantenint el número ADONIS d'identificació, que consta

de 16 xifres [ISSN (8),any (2),núm. correlatiu anual (5) i (1) digit de control]
i que tindrá vocació d'esdevenir referent internacional.

— El preu de la subscripció oscil-lará entre els 5.000 i 10.000 dólars anuals.
— El contingut temátic dels articles analitzats estará distribuí'! entre medici-

na i farmacia (63%), biologia (19%), química (11%) i física (2%).
— El principal mercat el constituirán les biblioteques i els instituís i empre-

ses farmacéutiques.

5 Aquests, concretament, eren els següents: British Library Document Supply Centre (Boston
Spa), Centre de Documentation Scientifique et Technique (París), Instituto de Ciencia y Tecnolo-
gía (Madrid), Karolinska Institute (Estocolm), Zentralbibliothek der Medizin (Colonia), Konink-
lijke Nederlandse Akademie von Wetenschappen (Amsterdam), Technische Informationsbibliothek
(Hannover), Information on Demand (Berkeley), University Microfilms International (Ann Ar-
bor), Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey), National Library of Australia (Canbe-
rra), i Kinokuniya (Tóquio).
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El paper de les institucions comunitáries

El desenvolupament d'una industria del CD-ROM a Europa té tot el. suport
de la Comissió de les Comunitats Europees (sobretot perqué les prime'res ini-
ciatives i investigacions en aquest camp s'han produít al Veil Continent). Les
accions polítiques mes importants s'han de situar en la tasca normalitzadora
i d'homologado de normes,6 i també en el suport economic a 9 projectes
d'aplicació de la tecnologia del CD-ROM a diversos camps (ADONIS seria,
d'aquests, el mes important i conegut).7

En l'ámbit de les declaracions de principis, s'hauria de citar l'informe final
de l'estudi ENS 7/85 realitzat per l'AFNOR i SYDONI (ambdues franceses)
per encárrec de la DG XIII. Aquest informe, titulat «Pour une relance de 1'in-
formation électronique en Europe : seize propositions» (POUR, 1988:28), de-
dica dues d'aquestes proposicions a 1'establiment d'una normalització en l'ámbit
del CD-ROM i a la promoció de la investigado i realització d'aplicacions pró-
pies al CD-ROM.

PERSPECTIVES DELS SUPORTS OPTICS

El CD-ROM es un mitjá amb unes característiques que el fan especialment
apte per a la difusió d'informació i, per tant, per a convertir-se en un bon su-
port editorial. Els estudis de mercat, encara que difereixen peí que fa a la velo-
citat de creixement i a la importancia del seu potencial eventual, coincideixen
en el fet que es tracta d'una industria encara nova, en plena efervescencia i
amb enormes possibilitats. En un informe presenta! pel Knowledge Research
(un instituí británic d'investigado) sobre el desenvolupament comercial del CD-
ROM a Europa en el període 1987-1992, s'indica una aproximado cautelosa
a aquesta nova tecnologia.

Fins al present, aixó no obstant, no s'en pot parlar de creixement espectacu-
lar. El CD-ROM no ha obtingut encara l'éxit rotund ni la difusió assolits peí
seu parent el CD-audio. Aquest darrer ha aconseguit penetrar amb for$a entre
el gran public mentre que el CD-ROM només es conegut i utilitzat pels profes-
sionals. Entre els factors que explicarien aquest índex de penetrado tan baix
es podrien esmentar els següents:

6 L'Optical Disk Forum of the European Comission (DG XIII) va decidir col'laborar a la recer-
ca i instaurado de normes per tal de facilitar un major desenvolupament i homogeneització del
CD-ROM.

7 Aquests 9 projectes de desenvolupament i aplicacions del CD-ROM van ser escollits entre les
40 propostes presentades a la convocatoria pública realitzada per la CEE a l'octubre del 1985,
i son financats per la Comunitat en un 20-30% de la inversió total.
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a) Els (relativament) eleváis costos deis aparells de lectura.
El 1990, segons Knowledge Research (CORRE, 1988:43), es calcula que

existeixen a 1'Europa comunitaria uns 100.000 lectors de CD-ROM. Les pre-
visions per al 1992, pero, s'aproximarien a les 284.000 unitats. (En aquests
moments, el pare de microordinadors, peí seu costal, es pot situar a l'entorn
deis 30 milions d'unilals.)

b) La poca oferta de productos edilorials i a preus encara poc compelilius.8

En leoria, a mesura que augmenla el nombre de pagines i el nombre de co-
pies, els coslos d'edició en CD-ROM son mes economics que sobre paper. A
mitjá lermini, a mes d'aquest estalvi en els costos de prodúcelo, els editors
podran disposar d'un nou mercal per al material ja publicat en suport Iradicio-
nal (paper). Es d'esperar, per lanl, un creixemenl en l'oferta de productes.

c) Els hábits de lectura eslan molí vinculáis encara a les versions impreses
sobre paper.

Tot i aixó, l'edició en CD-ROM pol ser factible en un delerminal lipus d'obra,
que siguí de consulla molí punlual i esporádica i no pas de leclura conlinuada.
S'ha de decidir amb cura la tipología d'obres que s'edilaran en suport óplic
i, a mes, cal oferir avanlalges en l'edició óptica sobre la versió impresa. Les
obres de referencia (diccionaris, enciclopédies, manuals, etc.) serán el primer
producle editorial. Els direcloris i servéis de lexl complel (p.e. ADONIS) lambe
serán aplicacions clares. Segons Knowledge Research (CORRE, 1988:44), el
CD-ROM le moltes perspectives en aquelles aplicacions que inlenlen superar
les barreres lingüísliques europees.9 Aquesla maleixa institució preveu que la
producció de discs optics relacionáis amb el món editorial (ja siguin obres de
referencia o publicacions técniques) arribará, el 1992, a uns 7.150.000 unilals.

d) Els programes de recuperació de la informació associals a les obres en
CD-ROM son encara poc salisfacloris i una mica lenls.

e) Exisleix un desconeixemenl general, lanl per part dels grans dislribuidors
d'informálica corn per part de la majoria d'usuaris, de les possibililals d'aquesl
suport.

Malgral les millores que puguin inlroduir-se, sembla ciar que el mercal na-
tural del CD-ROM serán les biblioleques i els cenlres de documenlació, els
departamenls universilaris, cenlres d'invesligació, professionals, laboraloris
priváis, ele. i que difícilmenl no podrá ser el gran public. La difusió massiva
a gran escala de la tecnología óptica vindrá, seguramenl, a Ira vés del mes mo-
dern CD-I (Inleracliu). Aquesl nou suport, amb capacilal d'emmagalzemar in-
formació lexlual, gráfica i sonora, permel aplicacions de carácter mes lúdic
i dirigides clarament a l'enlretenimenl.

L'edició de bases de dades en suport óptic, en canvi, té molla mes acceptació.

9 P.e. el TERMDOK (RAITT, 1988:360), un diccionari técnic multilingüe amb 26.800 entra-
des creat peí TNC (Centre Suec per a la Terminología Técnica).
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