
NOVETAT I 
LLENGUATGE

REGISTRE
I ENREGISTRAMENT

Hem sentit parlar sovint de re-
gistre magnètic, de so, de da-
des, etc. I àdhuc del registre fet 
per un aparell determinat. Què 
cal fer amb aquesta accepció del 
mot registre?
Al Fabra hi ha aquest terme, 
que es correspon amb els de les 
altres llengües i que significa, 
entre d’altres coses, «llibre on 
són anotats cert ordre de fets 
de què es vol guardar el record». 
També hi ha, com a verbs cor-
responents a aquest substantiu, 
registrar i enregistrar, que són 
sinònims i signifiquen «inscriu-
re en un registre», i els substan-
tius relatius a T« acció i efecte 
de registrar», que són registra- 
ment i enregistrament. Aquests 
derivats també existeixen en les 
altres llengües, amb un signifi-
cat anàleg (recordem, de passa-
da, que el castellà usa, a més, 
aquests mots amb el significat 
d'escorcollar/escorcoll, que fo-
ren rebutjats per al català per 
Pompeu Fabra, com hom pot 
veure a les Converses Filològi-
ques núm. 541 i 542).
Però modernament el substantiu 
registre ha pres, per analogia, 
altres accepcions, especialment 
en el camp de la informàtica 
i de l'electrònica, com també 
lògicament els seus derivats. En

català, per tant, haurem de fer 
el mateix, però ens trobem amb 
l’existència dels sinònims esmen-
tats, que no existeixen en les 
altres llengües.
Analitzem les equivalències en 
diverses llengües. Al cat. regis-
tre li correspon: fr. registre; 
cast./it. registro; port. registro 
(o -to); rom. registru; ang. re- 
gister. Però els derivats són: 
fr. enregistrer/enregistrement; 
cast. registrar/registro; it. regis- 
trare/registrazione; port. regis-
trar (o -tar)/registro (o -to); 
romanès inregistrare/inregistra. 
L’anglès té to register/registra-
ron, però empra també en de-
terminats casos to record/re- 
cording.
Segons totes aquestes llengües, 
un registre és, a més del que 
diu el Fabra, un «dispositiu, ele-
ment, etc. que és capaç de rete-
nir una determinada informa-
ció»; doncs també en català cal 
donar aquest sentit al mot. 
I anàlogament farem amb els 
derivats. Però atès que tenim 
dos sinònims podríem aprofitar- 
los per a fer una diferenciació 
i donar potser preferència a re-
gistrar per a indicar «inscriure 
en un registre» i usar enregis-
trar com a terme especialitzat 
d’informàtica, física, tècnica, et-

cètera significant «introduir in-
formació en un registre» i d’una 
manera general «fixar una infor-
mació sobre un suport material 
determinat, a fi de conservar-la 
i restituir-la quan convingui». *
Però cal observar encara el se-
güent : El Fabra admet registre 
a més com a «acció de regis-
trar», cosa que també fan el 
castellà i el portuguès, però no 
les altres llengües; el diccionari 
Alcover-Moll també el recull pe-
rò no en dóna cap exemple an-
tic. ¿No deu ser, doncs, aquesta 
accepció de registre una imita-
ció del castellà registro, que no 
té, de fet, cap substantiu corres-
ponent al verb registrar? Tenint 
el català registrament i enregis-
trament no sembla convenient 
ni necessari emprar registre en 
aquest sentit i podria suprimir-
se aquesta accepció del Fabra. 
Ni el francès ni l’italià Tusen 
en aquest sentit, sinó que han 
creat el substantiu a partir del 
verb (fr. enregistrer/enregistre-
ment ; it. registrare/registrazio- 
ne). Si fem en català la distin-

• Recordem que l'ús d'enregistrar i 
enregistrament tractant-se de discos, 
cintes magnètiques, etc. i en general 
del so ja fou tractat en una altra 
ocasió. Cf. «Serra d'Or», desembre 
1971.

ció abans proposada, podríem 
fer-la anàlogament amb els subs-
tantius registrament i enregis-
trament (que foren els corres-
ponents a l’acció i efecte de re-
gistrar i d'enregistrar, respecti-
vament).
De tota manera, tant si accep-
tem com si rebutgem aquest 
sentit de registre (acció i efec-
te), el que proposaríem és de 
no emprar-lo en el camp espe-
cialitzat esmentat. És a dir, dei-
xem que els filòlegs decideixin 
sobre l’ús de registre com a si-
nònim de registrament, però no 
l’emprem com a sinònim d'enre-
gistrament (en el sentit tècnic). 
Per tant, registre com a terme 
especialitzat només fóra el «dis-
positiu, element, etc. on hom 
enregistra informació», però no 
T«acció i efecte d’enregistrar», 
que fóra enregistrament. Així ho 
fan la majoria de les altres llen-
gües i sembla que en català rire- 
sentaria avantatges la distinció 
d'aauests mots perquè evitaria 
confusions.
D’aquesta manera parlarem del 
registre d’un calculador o d'un 
aparell anàleg, però direm enre-
gistrament magnètic, òptic, de 
so, de dades, etc. (i no registre). 
I parlant d’un aparell enregis-
trador, direm que enregistra una 
magnitud determinada o bé que 
fa un enregistrament sobre pa-
per. I anàlogament els termes 
en -grama seran també enregis-
traments: oscil·lo grama, electro-
cardiograma, electroencefalogra-
ma, etc.
Diguem finalment que la Gran 
Enciclopèdia Catalana també 
dóna preferència al mot enre-
gistrament, en el sentit que hem 
exposat. Només ens cal esperar 
que algú més hi digui la seva.

LLUÍS MARQUET

as ESTUDIS CATALANS AIS ESTRIS UMTS
Ja fa uns quants anys, durant un viatge 
d'estudis als Països Catalans, vaig tenir el 
plaer de dir als bons amics que hi vaig fer 
que els estudis catalans als Estats Units, 
encara que no siguin tan desenvolupats com 
els d’altres idiomes romànics, com el fran-
cès i el castellà, fan part dels programes 
d’ensenyament de diverses universitats d’en-
tre les més importants del país. No cal fer 
ací una comparació entre aquesta situació 
i la que encara vigeix, dissortadament, als 
Països Catalans, la qual és massa coneguda 
de tothom. Vull fer només uns quants co-
mentaris sobre el que es fa en aquest cos-
tat de l’oceà, per tal que els lectors es pu-
guin fer una idea de l’interès que existeix 
a Amèrica per la cultura catalana.
Els estudis catalans a les universitats nord- 
americanes es fan sobretot, encara que no 
exclusivament, dins el context dels cursos 
de post-graduació de les llengües romàni-
ques. Cal afegir que, degut a la flexibilitat 
dels programes a aquest nivell, la majoria 
de les assignatures són facultatives. Això 
vol dir que, encara que hom hagi de fer 
cert nombre de cursos dins la pròpia àrea 
d’especialització, les combinacions possibles 
de cursos són nombroses, i per tant dos 
estudiants de lingüística romànica, per 
exemple, encara que estudien al mateix de-
partament, no han pas de seguir necessà-
riament el mateix programa d’estudis. 
Segons un treball d'investigació escrit el

1971, 1 hi havia aleshores dotze universitats 
on es podia estudiar català regularment, 
i dotze més que tenien plans per a establir 
cursos de català. Dissortadament, Tactual 
crisi econòmica ha posat greus problemes 
per al desenvolupament dels cursos. Fa uns 
quants mesos vaig escriure a aquestes uni-
versitats, demanant informacions sobre la 
situació del català, i les sis que em contes-
taren van dir que, degut a restriccions de 
pressupost, no hi havia possibilitat que es 
concretessin aquells plans.
A despit dels problemes, hi ha actualment, 
si fa no fa, unes dotze universitats on es 
poden seguir cursos de llengua, lingüística 
i literatura catalanes. A algunes, la instruc-
ció del català es troba a la disposició dels 
interessats, encara que no es fan cursos 
regulars. N’hi ha d'altres, però, que ofe-
reixen programes més desenvolupats. Per 
exemple, la Universitat Catòlica d’Amèrica, 
a Washington, D. C., té tres cursos: intro-
ducció a la llengua i a la literatura, pro-
sa i poesia de l'Edat Mitjana i literatura 
contemporània; a la Universitat d’Indiana, 
a Bloomington, n’hi ha quatre: llengua, lite-
ratura moderna, literatura antiga i lingüís-
tica; a la Universitat d’Illinois, a Cham- 
paign-Urbana, es fan regularment cursos

1. A survey of Catatan studies in the United 
States and Cañada, 1971, per John H. Miller, de 
la Michigan State University.

semestrals de llengua i literatura. Val la 
pena d'afegir que aquesta darrera institu-
ció manté a Barcelona un programa d’estu-
dis per als seus alumnes, molts dels quals 
hi agafen entusiasme per la cultura cata-
lana durant llur estada, i en retornar a llur 
universitat, es matriculen als cursos oferts. 
Ultra això, aquesta universitat té els mit-
jans necessaris per tal que hom pugui es-
tudiar el català sota qualsevol punt de vis-
ta, puix que la biblioteca té una col·lecció 
molt actualitzada de literatura catalana i 
hi ha professors competents per a donar 
als estudiants interessats l'orientació que 
calgui.
Les possibilitats reals d’estudiar català a 
vegades van més enllà del que fa suposar 
la descripció dels cursos que es troben dins 
els catàlegs de les institucions. Per exem-
ple, a Corneli University, a Ithaca, N. Y., 
com a d'altres universitats, encara que no 
hi hagi cursos regulars de l’idioma, hom 
pot estudiar-lo dins el context de cursos 
com l’anomenat «Tòpics regionals de lin-
güística romànica», i així mateix en els cur-
sos dedicats al desenvolupament històric 
de les llengües neollatines. Tot això vol dir 
que els estudis de català als Estats Units 
es troben en una situació estable, encara 
que estacionària.J—MILTON M. AZEVEDO.

2. L’autor d’aquest article ensenya a la Universi-
tat d’Illinois i es troba actualment com a profes-
sor visitant a la Universitat del Colorado.
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