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ABSTRACT 

Among the tools that interpreters should manage, voice plays a prominent role. 

However, despite its importance figures in many of the existing quality models, limited 

regard has been payed for the means by which interpreters voice meanings. On the basis 

of such observation, this work intends to provide a specific learning tool which could 

help students control their vocal production. The research takes the personal experience 

as a reference to create a learning plan —within the framework of paralinguistic 

theories and quality assessment studies— which fits the needs of a particular student 

initially, to further be extrapolated to other trainee interpreters. To get profitable results, 

firstly a series of previously recorded interpretations were assessed. We based on that 

data to collect and execute 15 exercises which act on different parameters constituting 

or affecting interpreters’ voice, such as breathing, pitch, articulation or intonation. We 

then evaluated the utility of the exercises assessing 4 post-exercise interpretations, 

taking also into account the opinion of 13 users. Both the auto-assessment and the user 

surveys confirmed that the practise had affected positively the interpretation product. 

Nevertheless the findings also showed the plan was not sufficient to consolidate 

improvements, since they become indiscernible when the difficulty of the source 

discourse was higher. This objection motivates the argument that a possible solution 

would be comprehensively addressing voice production skills at early stages of training 

to offer students the chance to internalise correct behaviours, which could prevent 

damage to their phonatory system and result in a finer performance. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’oralitat i l’ús de la llengua parlada són dues de les principals característiques que 

diferencien la interpretació de la traducció escrita. Per aquest motiu, la veu constitueix 

un dels instruments essencials per als intèrprets, ja que és el mitjà pel qual s’estableix 

una comunicació efectiva entre dos o més individus. Amb aquest treball es pretén 

aprofundir en el domini d’aquesta eina essencial de comunicació per tal d’establir uns 

criteris clars de qualitat i avaluació de la interpretació, que serveixin de full de ruta per a 

l’adquisició de les competències per modular la veu. Amb aquesta intenció, es dissenya 

un pla de preparació personal amb una col·lecció d’exercicis que permetin als estudiants 

millorar la qualitat de les seves interpretacions a través del control i la modulació de la 

veu.  

A més, la veu, juntament amb altres paràmetres no verbals de la comunicació, no ha 

rebut en la recerca sobre interpretació l’atenció que sí que s’ha ofert a d’altres branques 

de la disciplina, com ara la que es refereix als processos cognitius dels intèrprets. 

Aquesta manca d’atenció en el pla de la investigació es reflecteix també a les aules. En 

aquest sentit un pla de formació és particularment útil perquè pot contribuir a ampliar el 

coneixement sobre aquest àmbit i, sobretot, perquè pot servir de material als estudiants 

del Grau en Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra com a 

complement dels continguts acadèmics, en què es tracta la veu només superficialment, 

potser a causa de les limitacions de temps de docència. Es pretén, així doncs, suplir la 

manca d’una eina específica destinada a treballar la veu, concretament, el domini 

d’aspectes relatius a l’agradabilitat i a la pronunciació, l’articulació i l’entonació, 

aspectes constitutius de la dicció.  

El recull d’exercicis que es presenta està pensat com a material d’ús a les aules 

d’interpretació i en la pràctica autònoma, al mateix temps que com una eina 

d’aprenentatge personal i especialment creada d’acord amb les necessitats pròpies que 

pugui tenir com a estudiant. Definir aquestes necessitats és un altre dels objectius del 

treball, que parteix de l’establiment dels “punts febles” propis pel que fa al tractament 

de la veu en les interpretacions prèvies a la realització d’aquest Treball de Fi de Grau.  

Després d’aquesta primera determinació de “punts febles”,  la metodologia ha consistit 

en la recopilació d’exercicis per al pla d’aprenentatge i la posterior realització de quatre 
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exercicis d’interpretació, seguits de l’autoavaluació corresponent i una avaluació 

externa (efectuada per parts) a partir d’enquestes realitzades a tretze usuaris d’entre 17 i 

54 anys, tots amb coneixements avançats de català —la llengua d’arribada de les 

interpretacions—, però seleccionats sense cap criteri específic. A partir d’aquestes 

avaluacions, s’ha procedit a la revisió del pla d’inici i a la realització de propostes de 

millora. 

Quant a l’estructura del document, es presenta en dues parts molt diferenciades: la 

primera versa sobre la importància de la veu en la interpretació, particularment, sobre la 

importància de la veu en la qualitat del producte final. La segona part es dedica a la 

pràctica, és a dir, al desenvolupament del pla de treball personal. 
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2. MARC TEÒRIC 

En aquest bloc es presenten els punts de vista teòrics en què s’emmarca l’estudi. 

Després d’una aproximació a la veu des de l’òptica del llenguatge no verbal i el 

parallenguatge (2.1), es fa un repàs del tractament de la veu en el camp de la 

interpretació, especialment des de l’estudi de la qualitat (2.2). Finalment, es realitza una 

síntesi d’ambdues perspectives (2.3). 

2.1.  Més enllà de les paraules: llenguatge no verbal, parallenguatge i veu 

En la interpretació, com en qualsevol forma de comunicació oral, la codificació de la 

informació va més enllà de les paraules.  No simplement el que es diu és essencial, sinó 

que el com es diu moltes vegades té un efecte transformador en la percepció del 

missatge per part del receptor: pot afegir-hi informació, pot recolzar el que s’ha dit 

verbalment, repetir-ho, emfatitzar-ho, relativitzar-ho, substituir-ho o, fins i tot, 

contradir-ho (Poyatos, 1997: 258-259). En alguns casos, aquest contingut no verbal, “el 

com es diu” es converteix en l’únic mitjà d’expressió de certs conceptes, sensacions, 

etc., que l’emissor no pot comunicar eficaçment amb paraules.  

Davant de la multiplicitat de components no verbals que poden afectar una situació 

d’interpretació, aquest treball es fixa especialment en una part dels que s’inclouen en el 

sistema del parallenguatge —especialment rellevant en interpretació—, perquè es tracta 

d’un sistema pràcticament exclusiu del canal auditiu. Concretament, es fixa en 

profunditat en la veu, com a segment del parallenguatge, un sistema la concepció del 

qual ha anat evolucionant amb els anys i desperta, encara ara, opinions discordants entre 

els experts, segons explica Isabel Antúnez Pérez (2006) en un recull sobre les diverses 

reflexions registrades des d’abans del segle XX fins a l’actualitat entorn d’aquest 

fenomen. 

Actualment, entre les tendències dominants destaquen, per una banda, un punt de vista 

més restrictiu que limita el parallenguatge als “trets prosòdics que no afecten el 

significat de la frase”1 (Antúnez Pérez, 2006), i per l’altra, la proposta que defensen 

                                                           
1 Les citacions entre cometes són traduccions pròpies. 
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Fernando Poyatos (1993), Austin (1965) o Key (1982), que inclou com a components 

d’aquest sistema “tots aquells sons o emissions de so que no s’ajustin a l’estructura 

fonètica de la llengua”, és a dir, totes les qualitats no verbals de la veu, entre les quals hi 

ha el timbre, el to, el ritme d’enunciació, la ressonància, l’entonació, etc., a més de 

realitzacions quasilèxiques com ara onomatopeies, altres interjeccions no lèxiques o, 

fins i tot, meres vocalitzacions. També s’hi inclou, com a component addicional, 

l’absència momentània de so (silencis i pauses), perquè també matisa la informació i 

s’utilitza, segons Poyatos (1993: 6), per:  

“recolzar o contradir els missatges verbals, cinèsics, químics, dèrmics i tèrmics o 

proxèmics [que emetem], ja sigui de manera conscient o inconscient, simultània o 

alterna, i tant en interacció com en no interacció”. 

L’estudi de la veu en aquest treball es vol emmarcar en aquesta interpretació àmplia del 

parallenguatge; és a dir, entenent la veu com un element que, dins del sistema definit 

per Poyatos (ídem), de manera conscient o inconscient, en pronunciar les paraules o en 

combinar-s’hi alternament, i com a part de la interacció pròpia de la interpretació, 

aporta part de significat a la comunicació i afecta la percepció que l’usuari pugui tenir 

de la informació transmesa (Arvid Kappas i Ursula Hess, 1995: 169). L’efecte que la 

veu pot tenir en l’usuari de la interpretació és un dels motius de realitzar un treball sobre 

la veu, perquè, l’intèrpret acaba sent, al final, “el responsable de l’atribució del sentit 

original al missatge reproduït” (Edna Weale, 1997: 306), del sentit complet, incloent-hi 

la part transmesa no verbalment. 

Poyatos (2008: 174) classifica els paràmetres paralingüístics que serveixen per explicar 

la veu en quatre categories: qualitats primàries, qualificadors, diferenciadors i 

alternants. Els diferenciadors i els alternants són els menys lligats directament al que 

entenem per veu, però l’afecten i s’hi combinen. Tot i que no són objecte d’estudi en 

aquest treball, s’han de tenir en compte ja que són elements paralingüístics amb què 

l’intèrpret també ha de tractar.  

En el cas dels diferenciadors (Poyatos, 2008: 174; 1993: 243), caracteritzen i 

diferencien reaccions fisiològiques i psicològiques i varien segons la persona, l’actitud, 

la funció, i, entre cultures. Poden modificar les paraules i els trets suprasegmentals de 

l’enunciació, és a dir, els que s’allarguen durant seqüències de més d’un segment fònic 

(diec2), però també es poden produir de forma autònoma. Són diferenciadors el riure, el 
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plor, el panteix, un crit, un sospir, un esternut, etc. Els alternants (Poyatos, 2008: 174; 

1993: 382) són els elements quasilèxics o emissions compostes particulars de cada 

cultura, identificables y classificables fonèticament i funcionalment, que constitueixen 

un vocabulari més enllà de l’oficial: en són exemples els grunyits, els espetecs de 

llengua o les vocals que expressen vacil·lació (vocalitzacions), entre d’altres. 

Són realment les qualitats primàries i els qualificadors els que matisen i desglossen les 

característiques de la veu pròpiament dita. També seguint Poyatos (2008: 174; 1993: 

175-176) les qualitats primàries es defineixen com els constituents fonamentals del 

discurs humà que permeten diferenciar entre individus. Les poden determinar factors 

biològics, fisiològics, psicològics, socioculturals o ocupacionals, i aquest factors poden 

ser permanents (sexe de l’individu, caràcter, etc.) o no permanents (poden canviar en 

situacions concretes). Les qualitats primàries d’una veu són el timbre, la ressonància, el 

volum o intensitat, l’altura tonal, el camp entonatiu, el tempo, la duració sil· làbica i el 

ritme. 

Interessa definir especialment totes aquelles qualitats sobre les quals l’intèrpret pugui 

treballar, tot i tractar-se de característiques atribuïbles a la seva pròpia veu i que 

l’individualitzen, per adaptar-les a l’ús que en vulgui fer. Així doncs, el timbre com a 

qualitat permanent i orgànicament determinada (Poyatos, 1993: 177), ja que depèn dels 

formants i les dimensions físiques del tracte vocal, entre d’altres factors (J. I. Godino i 

P. Gómez-Vilda, 2013: 100), no entraria en aquest conjunt. 

Quant a la ressonància, Poyatos (op. cit.: 178) la defineix com un tret permanent i també 

orgànicament determinat, que s’estableix depenent del punt on les vibracions de les 

cordes vocals ressonin en especial en cada individu, tenint en compte la forma i mida de 

la cavitat faríngia, la cavitat oral i la cavitat nasal. Els tipus de ressonància dominants 

són l’oral i la nasal, però també hi ha ressonància faríngia, típica de les veus ronques. 

No obstant això, la ressonància, que és l’“amplificació del so fonamental o to 

fonamental produït a la laringe” (Ana Rosa Scivetti, 2003: 54), també s’entén com una 

qualitat que es pot controlar, a partir dels canvis en la col·locació dels elements de la 

caixa de ressonància de la veu (R. Coll, 2013: 452), el tub anomenat tracte vocal, que va 

des de les cordes vocals fins als llavis. Depenent de l’amplitud que es doni a les cavitats 

bucals i laríngies, de la col·locació de la llengua, la mandíbula i el vel del paladar la 

ressonància serà una o altra. 



Treball de Fi de Grau 

6 

 

El volum o intensitat, que varia segons l’amplitud de l’ona sonora, també és un dels 

elements que defineix la veu i és controlable. Depèn estretament del flux d’aire i la 

pressió amb què s’expulsa (J. I. Godino i P. Gómez-Vilda, 2013: 99) i de l’esforç 

articulatori muscular (Poyatos, op. cit.: 179). Poyatos el relaciona amb factors de 

personalitat, estatus, ocupació i factors culturals, i li atribueix funcions d’entonació, 

gramaticals i d’actitud. 

L’altura tonal, o to, depèn de la freqüència més elevada o menys de la vibració de les 

cordes vocals: el so és més agut si vibren més ràpid o més greu si vibren més lentament 

(op. cit.). En la parla d’una persona, que constitueix un so complex (Jean Sapaly, 1992: 

52), hi ha un tipus de freqüència habitual, és la freqüència fonamental; el to característic 

de la veu pròpia, “la nota que es produeix [...] amb més naturalitat i menys esforç” 

(Arturo Merayo, 2001: 223). Segons Poyatos (op. cit.: 184) el to és la qualitat primària 

més versàtil pel que fa a la transmissió de significat. 

El camp entonatiu té molt a veure amb l’altura tonal, perquè es delimita a partir de les 

diverses altures tonals d’un fragment sonor; és a dir, es defineix, segons Merayo (ídem), 

com “el registre sonor comprès entre els sons lingüístics més aguts i els més greus”. La 

“gamma d’entonacions” pot oscil· lar entre una entonació molt monòtona o molt 

melòdica (Poyatos, op. cit.: 190), depenent del dibuix de la corba d’entonació, que pot 

representar un camp entonatiu estret (amb poca distància entre el to més agut i el més 

greu) o un camp entonatiu ample, i una corba amb alts i baixos recurrents o variats 

(entonació repetitiva o variada al llarg dels diversos segments). L’entonació es defineix, 

segons Ana de Mena (1996), citada per Merayo (2001: 223), com “la corba melòdica 

que la veu descriu en pronunciar les paraules, frases o oracions, és a dir, quan parlem”. 

Finalment, les tres últimes qualitats primàries són la duració sil· làbica, el tempo i el 

ritme. Aquests aspectes, tot i que també són característics de la veu, s’allunyen una mica 

de la resta i del que es pretén abastar en aquest estudi. Si es pensés en una partitura, la 

resta de qualitats serien les notes i aquestes tres últimes el ritme, la percussió. Amb tot, 

per definir-les breument, segons Poyatos (op. cit.: 192), mitjançant la duració sil· làbica 

es podria diferenciar entre un parlar picat i de síl· labes breus i curtes i un parlar que les 

allargués, més arrossegat; el tempo (op. cit.: 182) descriuria la velocitat amb què una 

persona sol emetre les paraules, frases i el discurs en conjunt, en combinació amb els 

alternants i les pauses, i el ritme (op. cit.: 195) variaria entre suau o erràtic segons com 
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se succeïssin i s’alternessin les diverses realitzacions de la duració sil· làbica, els 

accents, les pauses i, fins i tot, els tons en una seqüència de parla.  

Les qualitats primàries de la veu aporten informació a la veu, però Poyatos (op. cit.: 

199) explica la multiplicitat de matisos expressius a través dels qualificadors, els efectes 

sonors que produeixen diversos tipus de veu determinats per factors anatòmics i, 

especialment fisiològics, és a dir, pel funcionament i el control de les diverses àrees que 

intervenen en la fonació. L’autor en destaca la funció sociocultural, per les 

interpretacions que se’n fan, culturalment marcades. Els diversos tipus de veu depenen 

del control de la respiració (es pot obtenir una veu espasmòdica, ingressiva, etc.), el 

control laringi (veu xiuxiuejant, aspra, ronca, estrident, etc.), el control esofàgic (veu 

esofàgica), el control faringi (veu buida, apagada, afogada, etc.), el control velofaringi 

(veu de somiqueig, grunyit, belat, etc.), el control lingual (velarització, palatalització, 

etc.), el control labial (per expansió o contracció dels llavis), el control mandibular (veu 

d’entre dents, barboteig, etc.), el control articulatori (articulació imprecisa, zetacisme, 

etc.), i el control de la tensió articulatòria (tensa, relaxada). 

Quant a la interpretació, en aquest cas, més que com a paràmetres per crear efectes 

expressius dels esmentats (somiqueig, veu buida, aspra, etc.) els qualificadors poden 

servir com a punt de referència per al treball del control de la respiració, el control 

lingual, labial, mandibular i articulatori. Per tant, a partir del control de tots els òrgans 

de fonació i articulació obtenir una emissió clara i precisa de tots els fonemes, evitar la 

pronunciació relaxada i treballar l’agilitat lingual, labial i mandibular per a una 

vocalització òptima i adequada.  

2.2.  La veu com a paràmetre de qualitat en la interpretació 

Per trobar la relació entre el tractament de la veu dins del parallenguatge i la qualitat en 

interpretació, és necessari veure que la interpretació és una forma de comunicació en 

què intervenen, a més del llenguatge verbal, el parallenguatge i la resta de components 

no verbals que s’emeten en una comunicació (Poyatos, 1997: 249). En aquesta 

assumpció, s’entén també la interpretació com un procés que té múltiples fases, entre les 

quals n’hi ha una d’essencial en què l’intèrpret ha de donar forma als missatges que ha 

rebut per diversos canals i transmetre’ls als usuaris. Aquest enfocament de la 
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interpretació des del punt de vista de la producció, en la història de la recerca en aquest 

camp, ha rebut una atenció molt inferior a la que s’ha donat a altres qüestions, com les 

relacionades amb la fase de processament de la informació, per exemple (Franz 

Pöchhacker, 2004: 125). En particular, a més, els aspectes no verbals d’aquesta 

producció encara han rebut una atenció menor (Bottan, 2000: 47). 

Tanmateix, com exposa Bottan (ídem), és cert que alguns autors han destacat la 

rellevància de les capacitats de producció de l’intèrpret des dels inicis de la 

professionalització de la disciplina. En són exemples Jean Herbert (1952: 59), que 

afirmava que “un bon intèrpret havia de ser un orador entrenat per parlar en públic”, o 

Karla Déjean le Féal (1990), que concebia l’intèrpret com un comunicador professional, 

ambdós citats per Pöchhacker (ídem). 

Justament, però, és des que s’estudia la qualitat en interpretació, a partir 

aproximadament de 1980 (Pöhhacker, op. cit.: 153), que ha augmentat especialment 

l’atenció envers el producte final, i en conseqüència, envers la importància del control 

de la veu i els paràmetres que s’hi relacionen. En l’avaluació general de la qualitat, la 

veu i els factors paralingüístics que l’acompanyen (l’entonació, la intensitat, etc.) 

apareixen en gairebé tots els estudis, tant si aborden la qüestió des d’una perspectiva 

professional com des de la perspectiva dels usuaris. No obstant això, en la majoria 

d’ocasions se’n parla d’una manera indefinida i poc específica.  

En el repàs que fa Ingrid Kurz (2003) dels estudis realitzats sobre expectatives dels 

usuaris, es percep que la manera de caracteritzar la veu és molt general i vaga. Bühler 

(1986) i Kurz (1989), per exemple, van col·locar entre els paràmetres d’anàlisi de 

qualitat l’agradabilitat de la veu; Gile (1990) i Marrone (1993) ho van fer de manera 

diferent, tractant la qualitat de la veu i l’expressió oral o dicció (delivery), amb 

valoracions també sobre l’entonació, i Collados Aís (1998) va tractar específicament 

l’acció de variacions en l’entonació en la resta de paràmetres. Aquests experiments i 

d’altres han atorgat als paràmetres relacionats amb la veu diversos graus d’importància, 

depenent del criteri subjectiu dels usuaris o de les diferències entre les mostres 

d’enquestats i els contextos d’interpretació. Pel que fa a la simplicitat de la 

categorització de paràmetres Eduardo Kahane (2000) comentava: 
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“Interrogar sobre el caràcter agradable de la veu sembla insuficient com a criteri 

per valorar el que als mitjans de comunicació es coneix com la personalitat de la 

veu i la seva credibilitat. Hi ha elements tímbrics i tonals, així com dinàmics a la 

veu, com la voluntat, l’energia i la capacitat de connectar amb l’altre.” 

L’opinió de Kahane va en la línia de perfilar i fer més específics els criteris d’avaluació 

de la interpretació, en aquest fragment concret, els que fan referència a la veu. De totes 

maneres, tot i que en els estudis d’expectatives l’aproximació sigui tant general, hi ha 

altres professionals que s’han aproximat a la veu i els paràmetres que s’hi relacionen 

amb més precisió. Alessandra Riccardi (2003: 264), per exemple, parla de la descripció 

i avaluació de la interpretació tenint en compte diverses àrees: la d’expressió o dicció 

(delivery), la de llengua i la de contingut. En la primera, hi inscriu les categories 

relacionades amb la fonació, l’elocució, l’articulació i els trets prosòdics, per exemple.  

Per la seva banda, Roberto A. Gracia García (2003: 301-303) distingeix, a partir de les 

habilitats que cal avaluar d’un intèrpret, entre les habilitats primàries —les que tenen a 

veure amb la comprensió, memòria, síntesi, reformulació—, i les secundàries —lligades 

a la forma, a la competència comunicativa de l’intèrpret—. En aquestes últimes, hi 

inclou aspectes com l’entonació, el ritme, la seguretat, la velocitat, la vacil· lació, la 

qualitat i el volum de la veu, o, fins i tot, detalls relacionats amb l’ús del micròfon. 

L’autor argumenta que, tot i que es tracti d’habilitats secundàries que, en general, no es 

conceben com a part central de la interpretació, tenen un paper decisiu pel que fa a 

l’avaluació per part de l’oient, i per tant, aposta per dedicar temps al tractament 

específic d’aquests aspectes dins dels programes de formació. 

Finalment, és especialment interessant per aquest treball recollir la proposta de Brian 

Harris (2003: 10-11), que explica amb un tractament molt sistemàtic de la informació 

els paràmetres que serveixen per a la descripció, l’anàlisi i l’avaluació de la 

interpretació. Els divideix entre diverses categories de criteris de les quals cal destacar 

en aquest estudi la que analitza la producció vocal.  

La producció vocal, segons Harris, s’explica a partir de la dicció i la qualitat de la veu. 

La dicció (‘manera de dir’) la desglossa en la pronunciació, que ha de ser correcta i 

estàndard, l’articulació, que ha de ser clara, i l’entonació, que ha d’evitar, diu, referint-

se a Collados Aís (1998), la monotonia. Quant a la qualitat de la veu, Harris (op. cit.: 

11) afirma que es tracta d’un criteri que sovint s’ignora en la docència, però que és 
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essencial, ja que la veu de l’intèrpret està exposada a uns usuaris en tot moment i no pot 

resultar desagradable. Així, per exemple, parla del component desagradable d’una veu 

forçada, cansada o sense alè, d’un to o volum anormals, o de certs sons o defectes en 

l’enunciació que poden resultar molestos. També es refereix a l’ús del micròfon, que ha 

de ser adequat, especialment en la distància i la posició de l’intèrpret respecte de 

l’aparell. 

2.3. La veu de l’intèrpret 

Totes les apreciacions anteriors resulten útils per fer-se una idea de com hauria de ser la 

producció vocal ideal d’un o una intèrpret i dels diversos aspectes que es valoren a 

l’hora de mesurar la qualitat de les emissions sonores produïdes en la interpretació. A 

partir de les referències anteriors es presenten a continuació els paràmetres que 

expliquen la veu d’un intèrpret i les possibilitats que n’ofereix la modulació. 

2.3.1. Descripció de la veu d’un intèrpret 

Per descriure la producció vocal d’un intèrpret s’ha optat per seguir Harris (2003), quant 

a la sistematització i la classificació dels diversos paràmetres, i complementar 

l’esquema que proporciona amb elements paralingüístics que depenen de la veu definits 

per Poyatos (1993). Així doncs, la veu d’un intèrpret es descriu a partir de la qualitat de 

la veu mateixa i la dicció. 

Quant a la qualitat de la veu, ve determinada pels paràmetres del timbre, cada intèrpret 

posseeix un timbre concret; el to, o altura tonal, la veu pot ser més aguda o més greu; la 

ressonància, la veu ideal seria una veu de ressonància oral ben impostada; la intensitat, 

que depèn del tipus d’interpretació i ha d’adequar-s’hi (la tècnica del xiuxiueig 

requereix una intensitat diferent que la interpretació d’un seminari en consecutiva, per 

exemple); la duració, ha de ser una veu de duració sil· làbica regular, que no tendeixi ni 

a l’allargament ni a l’escurçament de síl·labes; la gestió de la respiració, s’ha de buscar 

la respiració costal-diafragmàtica-abdominal, i, finalment, la qualitat també ve 

determinada per un bon ús del micròfon.  De les realitzacions de cadascun d’aquests 

paràmetres depèn la qualitat de la veu i, consegüentment, el grau d’agradabilitat que se 

li concedeixi.   
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A part de les qualitats esmentades, la veu d’un professional de la interpretació també es 

descriu per “com diu”, com elabora els sons que produeix per convertir-los en unitats 

amb sentit. En aquest cas, la dicció d’un intèrpret depèn de com articuli les paraules i 

entoni els segments. Idealment, l’intèrpret hauria de controlar tots elements d’articulació 

de l’aparell fonador per produir una articulació clara, sense entrebancs, en què es 

poguessin distingir tots els sons nítidament. Igualment, l’intèrpret hauria de buscar una 

entonació variada i que contribuís al sentit del missatge, aportant-li matisos i color. 

Finalment, pel que fa a l’altre element de la dicció, la pronunciació, l’intèrpret ha de 

conèixer la pronunciació estàndard dels diversos fonemes i pronunciar-los correctament 

i d’acord amb aquesta convenció de la llengua. 

2.3.2. Modulació de la veu d’un intèrpret 

Amb l’objectiu que les característiques de la veu d’un intèrpret s’adaptin a les descrites 

idealment en les línies anteriors, és essencial que l’intèrpret, com qualsevol altre 

professional que depengui d’aquesta eina, moduli la seva veu; és a dir, la treballi per 

produir els missatges de manera més expressiva (Coll, 2013: 455), per no transmetre 

només el significat de les paraules sinó també, com argumentava Weale (1997: 307):  

“els qualificadors, l’entonació, la inflexió natural, de fet, la ‘música’ de la llengua i 

la cultura que representa. [Perquè] Només quan succeeix així, el resultat és fluït, 

convincent i efectiu”. 

Una de les maneres de treballar la modulació de la veu és mitjançant exercicis per 

conèixer la pròpia veu i aprendre a interioritzar i automatitzar els processos normals de 

fonació (Coll, op. cit.: 447), primer mitjançant el control de les àrees anatòmiques que 

intervenen en la producció de la veu, i després, descobrint les diverses possibilitats 

vocals que es deriven d’aquest control. Així, per exemple, Coll (ídem) proposa exercicis 

de perfeccionament vocal de relaxació, respiració, ressonància, impostació de la veu 

(col·locació correcta per ampliar l’extensió vocal, és a dir, el conjunt de freqüències, i 

per dominar la freqüència fonamental adequada), articulació i modulació vocal, per 

obtenir matisos que facin la comunicació més atractiva i rica. Altres autors, com ara 

Merayo (2001), proposen, a més d’exercicis que tracten els aspectes anteriors, el 

tractament d’altres aspectes com l’entonació.  
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En el camp de la interpretació hi ha autors que recomanen la realització d’exercicis amb 

actors, com ara Bottan (2000) o Jasmina Markič (2003: 91), exercicis de traducció a la 

vista (W. K. Weber, 1990) i, especialment de shadowing, ja que segons Peter Kornakov 

(2003: 170) aquest exercici contribueix a la sintonització del cervell i la llengua, per 

exemple, a aconseguir una articulació clara, a percebre tipus d’entonació diferents, a 

controlar el volum propi, etc. Diversos autors destaquen la importància de treballar amb 

les gravacions de veu, o fins i tot de vídeo (Cynthia J. Kellet, 1995), per analitzar els 

aspectes esmentats i retornar-hi posteriorment. Finalment, és rellevant destacar l’opinió 

de Martin Swain (2003:189-190), que remarca la conveniència d’educar els futurs 

intèrprets en habilitats de presentació des dels estadis inicials de la formació, la qual 

cosa els proporciona un coixí per esdevenir intèrprets experts en un futur.  
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3. APLICACIÓ PRÀCTICA: CREACIÓ D’UN PLA DE 

TREBALL PERSONAL 

En aquest bloc es presenta la part pràctica de l’estudi, a través del comentari de les fases 

de preparació, realització i avaluació del pla de treball personal. Després de l’exposició 

dels objectius, materials i metodologia del pla (3.1), es comenten els resultats de 

l’avaluació de les interpretacions prèvies al Treball de Fi de Grau (3.2). A continuació, 

es detalla la sèrie de quinze exercicis de què consta el pla (3.3) i, finalment, es presenten 

els resultats de l’estudi pràctic en conjunt (3.4). 

Com ja s’ha dit, la millora de les competències relacionades amb la modulació de la veu 

és l’objectiu principal d’aquest treball, per tant el model de pla de treball personal en 

constitueix la part central i l’aportació pròpia a la disciplina. La consulta de la literatura 

existent no només permet destacar un marc teòric, sinó també models pràctics sobre els 

quals es fonamenta la proposta que es presenta. 

Justament, la organització dels aspectes treballats al pla s’ha realitzat a partir de la 

classificació de Harris (2003), amb la diferenciació entre els paràmetres que s’inclouen 

en la dicció i en l’agradabilitat de la veu. Cadascun d’aquests dos elements es treballa 

minuciosament en els exercicis a partir dels subparàmetres que se’ls han atribuït 

mitjançant l’estudi de les diverses fonts (supra) i que ja s’han definit amb anterioritat: 

Pel que fa a la dicció, es tracta a través del treball de la pronunciació, l’articulació i 

l’entonació. El tractament de l’agradabilitat de la veu se centra en la pràctica d’exercicis 

per controlar l’altura tonal, la ressonància vocal, la respiració i la intensitat de la veu, a 

més d’aspectes aliens a la producció vocal pròpia, com ara la utilització correcta del 

micròfon.  

El pla s’ha elaborat a partir de l’experiència personal en l’àmbit de la interpretació, però 

amb la intenció que es pugui extrapolar a experiències alienes i que sigui adaptable a les 

necessitats d’aprenentatge de qui el porti a terme, o com a mínim, que pugui servir de 

precedent per a desenvolupar altres experiments semblants de més envergadura. Els 

objectius més específicament definits, els materials que s’han emprat i la metodologia 

es precisen en les línies que segueixen. 
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3.1. Objectius, materials i metodologia 

3.1.1. Objectius del pla 

L’objectiu general del pla —modular la veu de la intèrpret— es desglossa en objectius 

específics: 

- Detectar les mancances recurrents al llarg de la formació a partir dels problemes 

concrets;  

- Detectar els encerts; 

- Classificar tant les mancances com els encerts en fitxes d’avaluació segons es 

tracti d’aspectes de pronunciació, articulació, entonació, to, ressonància, 

intensitat, respiració, duració, ús del micròfon, o altres problemes que no es 

cenyeixin a cap de les descripcions anteriors; 

- Determinar l’origen dels encerts i les mancances; 

- Solucionar les mancances o, com a mínim, disminuir-les i avançar cap a la 

solució; 

- Observar, a posteriori, si s’han produït millores i, en cas contrari, determinar-ne 

la causa, i, 

- Proposar modificacions per al pla de treball. 

3.1.2. Materials 

Quant als materials, en general, són els mateixos que utilitza normalment un estudiant 

d’interpretació. Tanmateix, varien d’una fase a l’altra del desenvolupament del pla. 

Per a la fase de detecció i classificació de mancances i errors d’interpretació s’ha 

disposat de:  

- Les gravacions de les interpretacions realitzades durant la formació en 

interpretació (vegeu Annex 1); 

- Dos reproductors d’arxius en format mp3: s’han emprat indistintament el 

reproductor de Windows Media, majoritàriament, i el reproductor multimèdia 

VLC media player, i, 

- La taula de classificació dels diversos errors concrets detectats (Annex 2). 
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Quant a les gravacions de les interpretacions, com que es tracta de materials que es van 

començar a generar molt abans de l’inici del treball, no se n’ha pogut recuperar la 

totalitat. S’han recuperat 48 gravacions de les realitzades en les assignatures Tècniques 

d’Expressió Oral Idioma-Llengua, una assignatura d’introducció a la interpretació amb 

combinatòria lingüística anglès-català/espanyol; Interpretació Idioma-Llengua 1 

(consecutiva) i 3 (simultània), ambdues amb combinatòria anglès-català/espanyol, i, 

finalment Interpretació Idioma-Llengua 2 (consecutiva) i 4 (simultània), amb 

combinatòria francès-català/espanyol, totes cursades durant els quatre últims trimestres 

del Grau en Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. 

Per tal que la selecció sigui representativa de les diverses assignatures i tècniques 

implicades, s’han seleccionat 10 interpretacions de l’assignatura de tècniques 

d’expressió oral, i 10 més per cadascuna de les assignatures d’interpretació consecutiva. 

Pel que fa a les d’interpretació simultània, el repartiment és menys equitatiu; s’han 

seleccionat 13 gravacions de l’assignatura en anglès i 5 de l’equivalent en francès. S’ha 

optat per augmentar el nombre de mostres en anglès per compensar el fet que 

l’assignatura en francès encara s’està cursant i no es disposa de tant material.  

També s’ha tingut en compte l’aspecte cronològic. Per aquest motiu, s’han escollit una 

o dues interpretacions per cada setmana de les deu que dura una assignatura, quan ha 

estat possible, encara que en alguns casos la distància entre algunes gravacions és més 

extensa o reduïda. 

A més, s’han seleccionat, generalment, interpretacions cap al català, perquè és la 

llengua entorn la qual gira l’estudi. No obstant això, s’ha hagut de completar la mostra 

amb àudios en castellà que, pel fet d’analitzar la veu, no interferien tant en l’avaluació 

com per desestimar-los. Els enregistraments seleccionats, sempre que el material 

existent ho ha permès, han estat de primeres interpretacions, és a dir, s’ha evitat emprar 

els àudios d’exercicis de revisió, per exemple. Vegeu l’Annex 1 per a més informació 

sobre les característiques de les interpretacions. 

Un altre dels materials essencials en la primera fase ha estat la taula de classificació 

d’errors (Annex 2). Per classificar-los no s’ha emprat, tot i que hi ha programes de 

digitalització de la veu i anàlisi que ho permetrien, cap eina en particular més enllà de la 

taula. S’ha preferit aquesta opció per adaptar el pla als recursos i als coneixements dels 
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usuaris potencials, tenint en compte que està pensat per ser aplicable en una primera 

fase d’aprenentatge de la interpretació.  

S’ha pensat en un format en taula, perquè la classificació sigui sistemàtica, concreta i 

molt visual i es diferenciïn clarament els paràmetres avaluats, per una banda, i per 

l’altra, els encerts dels errors. En la taula s’hi recullen els paràmetres avaluats, dividits 

en subparàmetres, i les diverses realitzacions possibles de cadascun d’ells (les fonts i la 

definició de cada paràmetre apareixen a 2.1, 2.2, i 2.3.1). S’hi inclou, també, en alguns 

casos, una orientació de les causes que poden haver originat les mancances detectades 

en les interpretacions. 

Per a la segona fase, de solució o reducció de problemes i mancances, s’han fet 

necessaris: 

- El recull d’exercicis de treball que, o bé s’han extret directament, o bé s’han 

creat a partir de pautes incloses en les obres Curso práctico de técnicas de 

comunicación oral (2001), d’Arturo Merayo, Expresión oral (2000), editat per 

Enrique Vicién Mañé, La présentation en interprétation consécutive: comment 

développer une habilité de base (2000), de Lorena Bottan, i Interpreting 

between two second languages: a training program in Hong Kong (2003), de 

Jackie Xiu Yan i Rachel Lung (en les taules d’exercicis s’especifica la font i l’ús 

que se n’ha fet); 

- Una sèrie de recursos textuals, com ara transcripcions de discursos o textos 

breus per completar els exercicis (en les taules d’exercicis s’especifica la font i 

l’ús que se n’ha fet); 

- El programa d’edició i gravació Audacity amb l’aplicatiu corresponent de 

conversió d’arxius a mp3, i, 

- Un micròfon i auriculars per portar a terme els exercicis i poder-los enregistrar: 

s’ha treballat en les instal·lacions de cabines de què disposa la Universitat 

equipades amb el sistema de consoles Avidanet de Televic education. 

Finalment, en la fase d’avaluació dels resultats del pla han calgut: 

- Les quatre gravacions de les interpretacions realitzades prèviament a l’execució 

dels exercicis; 
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- Les quatre gravacions de les interpretacions realitzades posteriorment a 

l’execució dels exercicis; 

- Les avaluacions d’ambdós conjunts d’interpretacions, i, 

- Les enquestes realitzades a 13 usuaris sobre totes vuit interpretacions. 

Pel que fa a les interpretacions prèvies i posteriors a la realització dels exercicis, s’han 

escollit dos discursos en anglès i dos en francès, d’una durada aproximada de 10 minuts, 

als quals s’ha accedit mitjançant Youtube. Per a la interpretació s’han utilitzat dues 

tècniques diferents, la simultània i la consecutiva. Amb tot, sempre s’ha treballat des de 

cabina per poder enregistrar les interpretacions i, especialment, perquè no es disposava 

ni de temps ni de recursos per poder recrear situacions d’interpretació reals. 

Els discursos sobre els quals s’ha treballat han estat el discurs de Hillary Clinton a la 

gala d’entrega de Premis de Lideratge Global de l’organització Vital Voices el 2013, el 

discurs de Malala Yousafzai en la inauguració de la biblioteca de Birmingham, també el 

2013, una roda de premsa de Marguerite Barankitse i Louise Arbour en motiu de 

l’entrega de premis de la fundació Chirac per a la prevenció dels conflictes el 2012, i, 

finalment, un reportatge sobre diversos fragments d’una entrevista amb Jean Ziegler del 

2012, realitzada per l’organització Les Liberterres. S’han escollit aquests materials 

perquè els temes que tracten i els oradors, a excepció de Louise Arbour, s’havien 

treballat a classe i permetien realitzar unes interpretacions sense necessitat d’haver de 

documentar-se des de zero. Els detalls sobre la durada i altres característiques dels 

discursos, les fonts i els àudios de les interpretacions es presenten a l’Annex 4.  

Per a les avaluacions dels discursos s’ha emprat la taula d’avaluació de la dicció i 

l’agradabilitat de la veu (Annex 2). Pel que fa a les enquestes, el model emprat es 

presenta a l’Annex 6. Les preguntes s’han creat prenent com a base els paràmetres 

d’enquestes a usuaris i recomanacions de Bühler (1986), Gile (1990), Kurz (2003), 

Collados Aís (1998), Doerflinger (2003), Gracia García (2003) i Moser Mercer (1996). 

La mostra d’enquestats és de 13 persones, seleccionades sense tenir en compte cap 

criteri concret. En total, està formada per 3 homes i 10 dones d’entre 17 i 54 anys, tots 

amb coneixements avançats de català. Quant als coneixements de les llengües d’origen 

dels discursos, entre els 9 enquestats que han respost les preguntes que corresponen als 

discursos en anglès, 2 no tenen coneixements d’aquesta llengua, 3 en tenen 

coneixements bàsics, 3 més, coneixements mitjans i 1, coneixements avançats. Pel que 



Treball de Fi de Grau 

18 

 

fa als 9 que han respost sobre els discursos en francès, 3 no tenen coneixements 

d’aquesta llengua, 4 en tenen coneixements bàsics, 1, coneixements mitjans i 1, 

coneixements avançats. Dels 13 enquestats, 10 han afirmat reconèixer la veu de la 

intèrpret. Per poder respondre a les preguntes, adjunts al document de l’enquesta, se’ls 

han enviat els àudios de les interpretacions i les instruccions. 

3.1.3. Metodologia 

La metodologia també s’ha organitzat segons les tres fases de què consta el pla de 

treball personal. Per a la primera fase de detecció dels errors i encerts s’han realitzat una 

o diverses escoltes de cadascuna de les interpretacions seleccionades (vegeu annexos 1 i 

2) i s’han omplert les taules de classificació. Amb una fitxa per cada interpretació, s’han 

definit els diversos “punts febles” i “punts forts” de la producció vocal pròpia (3.2), tant 

des d’un punt de vista quantitatiu com des d’un punt de vista qualitatiu.  

La primera fase del pla s’ha completat amb la interpretació de la primera part (per veure 

els talls concrets consulteu l’Annex 4) dels discursos de Hillary Clinton, Malala 

Yousafzai, Marguerite Barankitse i Louise Arbour i Jean Ziegler. Els discursos de 

Clinton i els de Barankitse i Arbour s’han interpretat en consecutiva, i els de Yousafzai i 

Ziegler, en simultània. Abans de la interpretació s’ha realitzat un visionat dels vídeos 

per comprovar que no tinguessin defectes de reproducció i determinar si calia ampliar la 

documentació. 

La segona fase del pla s’ha centrat en l’execució i comentari dels exercicis que es 

presenten en l’apartat 3.3. Alguns d’ells, com els que treballen específicament la 

respiració, el control de l’altura tonal i la ressonància, s’han executat complets un cop al 

dia durant un període d’una setmana. La resta d’exercicis s’han executat únicament una 

o dues vegades, bàsicament per qüestions de temps. Els exercicis que ho requereixen 

disposen d’una mostra d’àudio per a la seva exemplificació (Annex 3). Aquesta segona 

fase s’ha completat amb la interpretació de la segona part dels vídeos dels oradors 

escollits. Ambdós materials, les interpretacions prèvies als exercicis i les posteriors, 

s’han utilitzat per descriure els progressos o els retrocessos aconseguits amb l’execució 

dels exercicis.  
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Finalment, en la tercera fase del pla, s’han avaluat els exercicis amb l’experiència a 

cabines i s’han distribuït les enquestes entre els usuaris. Paral·lelament, s’han omplert 

les fitxes d’avaluació de les primeres i segones parts de les vuit interpretacions 

seleccionades per establir el contrast. Entre els resultats d’una i altra part (avaluació 

pròpia i enquestes) s’han determinat l’adequació dels exercicis a les necessitats 

d’aprenentatge, l’efecte que han tingut en la modulació de la veu i les modificacions 

possibles per augmentar-ne l’efectivitat. 

3.2. Les interpretacions prèvies: els “punts febles” i els “punts forts” 

A partir de l’avaluació de les gravacions de les interpretacions prèvies a la realització 

d’aquest Treball de Fi de Grau, s’han obtingut dos tipus de dades: les dades 

quantitatives i les qualitatives (vegeu l’Annex 2). Per a l’obtenció de les dades 

quantitatives, s’han comptat les mencions positives i negatives recollides en les taules 

d’avaluació, referents a cadascun dels subparàmetres analitzats. S’ha fet per manera que 

les dades es poguessin extreure per assignatures i períodes de temps. Tot i que aquest 

tipus d’anàlisi quantitatiu pot semblar no tenir utilitat, és una manera de recolzar en 

xifres els “punts febles” i els “punts forts” i determinar les competències i paràmetres 

sobre els quals cal focalitzar l’atenció. 

En aquest sentit, entre els resultats obtinguts destaquen les mencions negatives referents 

a l’entonació (89 mencions), sobretot les que tenen a veure amb una l’alternança pobra 

d’unitats d’entonació (29); les mencions també negatives referents a l’articulació (57), 

de les quals 51 són el resultat de problemes en la tensió articulatòria o en la 

vocalització; les mancances en la respiració (52), especialment relacionades amb la 

perceptibilitat de la respiració i la falta de suport diafragmàtic de la veu —aquest suport 

entès com la posició baixa del diafragma en l’expiració, fent que l’esforç d’emissió del 

so recaigui en la musculatura abdominal i no en la laringe per tal d’obtenir un so ferm 

(Coll, 2013: 451)—; i, finalment, els problemes relacionats amb el volum de la veu 

(42). També en la pronunciació s’han registrat errors remarcables (36) causats per una 

pronunciació col·loquial (18) o per interferències (15) tant del castellà com de les 

llengües d’origen dels discursos. Quant a la duració, el to i la ressonància, també s’han 

comptabilitzat mancances diverses relacionades o bé amb l’allargament de síl·labes en 
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els fragments de dubte, o bé amb la inadequació del to i la ressonància, que s’han 

percebut el primer com a forçat i la segona com a oral faríngia en diverses ocasions. 

Pel que fa a les mencions positives, destaca el paràmetre de l’entonació que, tot i ser el 

que s’ha mencionat negativament més vegades, també és el que compta amb més punts 

positius, un total de 73, atribuïbles principalment a l’esforç per contribuir al sentit amb 

una entonació viva, amb l’accentuació de paraules i fragments clau —es nota 

especialment en les assignatures de simultània— i amb la cerca d’un camp d’entonació 

ample. Quant a l’articulació, les mencions positives (37) no s’acosten tant a les 

negatives. En aquest cas, l’únic aspecte en què els punts positius superen els negatius és 

el de la velocitat d’articulació, que s’ha anotat com a correcta 8 vegades i com a 

incorrecta, només 2 cops. En el cas de la respiració, com en el cas de l’ús del micròfon, 

les mencions positives (2 i 4 respectivament) són percentualment molt més baixes que 

les negatives (52 i 27), la qual cosa demostra que també són paràmetres sobre els quals 

cal focalitzar l’atenció en l’elaboració del pla personal de treball. 

Quant a l’evolució de les dades quantitatives al llarg dels diversos trimestres, hi ha pocs 

progressos especialment remarcables, excepte pel fet que s’observa un control més 

elevat de l’ús del micròfon en les assignatures d’interpretació simultània (posteriors 

cronològicament a la resta), sobre les quals s’han anotat més encerts i menys errors 

referents a l’adequació i la variació de la distància del micròfon respecte de la intèrpret. 

En la pronunciació també s’han anotat, proporcionalment, més encerts en el període 

final de la formació (5 mencions positives en 18 àudios) que en el període inicial (4 en 

30 àudios). S’ha anotat també una evolució positiva en els subparàmetres d’entonació ja 

mencionats, l’accentuació de paraules i fragments clau, i la contribució al sentit del 

missatge a partir d’una bona utilització de les pauses, d’una entonació viva, etc. 

Amb tot, aquestes dades no esdevenen dades útils si no es completen amb la informació 

qualitativa, referent al tipus d’errors detectats i a les seves causes. Aquesta informació, 

extreta de les realitzacions concretes de cada interpretació, ha permès demostrar quins 

tipus d’errors s’han detectat més freqüentment per cada paràmetre, és a dir, ha permès 

buscar una regularitat.  

Per exemple, en observar l’entonació, destaquen les anotacions sobre una entonació 

plana i repetitiva. Igualment, es menciona en diversos casos que les unitats d’entonació 

són tan breus que el discurs es percep segmentat, i que els finals que haurien de ser 
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conclusius acaben amb entonació ascendent. Quant a l’accentuació, en alguns casos es 

menciona un èmfasi injustificat en mots o fragments que no haurien d’estar accentuats, 

com ara en alguns pronoms demostratius, però alhora, en sentit contrari, es presenta un 

elevat nombre de casos d’accentuació de mots rellevants per al discurs, com és el cas 

dels mots crisi, xoc, petroli i canvi climàtic en un discurs sobre el decreixement. També 

es destaca que, en algunes interpretacions, es reflecteix una manca d’entusiasme, 

vivacitat i convenciment, mentre que en d’altres es valora positivament la naturalitat i 

l’adequació a la situació en l’entonació (solemnitat, vivacitat, formalitat, etc.). A les 

mencions positives s’hi afegeixen el tractament de l’entonació en  les enumeracions, els 

exemples, els incisos o les estructures comparatives.  

Quant a l’articulació, destaquen errors que es deuen a la relaxació articulatòria o a una 

vocalització poc treballada. En les gravacions revisades hi ha diverses realitzacions 

d’assimilacions fonètiques de consonants o vocals, com és el cas de la pronunciació 

d’autobriogràfic en comptes d’autobiogràfic, o de discriminició en comptes de 

discriminació, o Birundi en comptes de Burundi, entre d’altres. També es recullen casos 

de caigudes de vocals àtones (pregunt’s, en comptes de preguntes) o de reducció de 

grups consonàntics (parafasejar, en comptes de parafrasejar). Alguns d’aquests canvis 

fonètics poden tenir origen en una velocitat d’articulació elevada que, encara que no de 

manera predominant, s’assenyala en alguns casos com a possible causant dels errors en 

l’articulació. 

Els defectes de pronunciació mantenen una relació molt clara amb els d’articulació, ja 

que per defectes de pronunciació entenem aquells errors d’articulació que segueixen 

patrons recurrents en registres determinats, com ara el registre col·loquial respecte de 

l’estàndard, per exemple. Així, com a errors de pronunciació s’han registrat casos 

d’africacions (txou per xou, o txampany per xampany), que tot i estar acceptades com a 

pròpies del dialecte occidental, no són preferibles; casos de pronunciació de la ll com 

una i (vui en lloc de vull); casos de consonants sonores pronunciades com a sordes 

(comprensiple en comptes de comprensible) i al revés (transisió per transició). També 

s’han anotat casos d’addició de sons com la t adventícia de dot, referint-se a do, o la n a 

transtorn. D’altres errors de pronunciació vénen condicionats per la influència d’altres 

llengües: venta, erradicar, identidat o periode en comptes de venda, eradicar, identitat 

o període són errors produïts a causa de la interferència del castellà; mentre que 
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instigator, international o Congó en lloc de instigador, internacional o Congo són el 

resultat d’interferències del francès o l’anglès. 

Pel que fa a la resta de paràmetres, algunes de les causes de les mencions negatives ja 

s’han mencionat abans, com l’aparença d’un to forçat per ser massa greu o la 

ressonància oral faríngia, en comptes de simplement oral. En el cas del volum, els 

defectes més repetits són un volum massa alt o la disminució del volum a finals de 

frase. També són rellevants els canvis de volum causats especialment per un canvi en la 

distància entre la intèrpret i el micròfon. En alguns casos, quan aquesta distància és 

escassa, les consonants oclusives es perceben amb un so exagerat. Quant a la respiració 

i la relació amb la veu, les mencions negatives es refereixen sobretot al fet que se sent la 

respiració de la intèrpret a través del micròfon, i la veu, a vegades per manca d’un 

suport diafragmàtic, tremola, és inconsistent o s’emet amb massa aire. En la duració, 

predominen dos comentaris, un referent a l’allargament de síl·labes, la qual cosa 

transmet dubte, i l’altre, a l’escurçament, cosa que transmet nerviosisme.  

Aquests comentaris van acompanyats de les diverses mencions a vocalitzacions, 

espetecs de llengua, pauses llargues, entre d’altres tics que s’inclourien dins la categoria 

de parallenguatge, però quedarien fora de les propietats més estretament lligades  a la 

veu, i, per tant, fora del primer pla d’aquesta recerca.  

Així doncs, aquest resum de les avaluacions prèvies ha servit per revisar els “punts 

febles” sobre els quals cal focalitzar l’atenció i definir especialment els paràmetres que 

es treballaran en el pla personal: l’entonació, l’articulació, la pronunciació, la respiració, 

el volum, l’altura tonal, la ressonància, i, finalment, l’ús del micròfon. 

3.3.  Exercicis 

Un cop establert el full de ruta, es presenten els quinze exercicis del recull. Cada 

exercici s’explica en una fitxa en què se n’indiquen el nom, els objectius específics, el 

material, les instruccions, algunes possibles variants de personalització, la font o fonts 

de què s’ha extret o en què s’inspira i, finalment, altres informacions que poden resultar 

d’interès (pautes de temps, freqüència amb què s’hauria de realitzar, etc.). 
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Els exercicis s’ordenen en dos apartats coincidents amb els paràmetres principals 

d’avaluació de la veu: agradabilitat i dicció. Tot i la presentació per apartats, s’ha 

intentat respectar l’ordre lògic d’execució, és a dir, presentar en primer lloc els exercicis 

que caldria fer primer, en segon lloc els que caldria fer a continuació i així 

successivament. Quan no és el cas, s’indica en la fitxa. 

3.3.1. Exercicis per modular l’agradabilitat de la veu 

Entre els paràmetres que afecten l’agradabilitat de la veu i que es poden modular 

mitjançant exercicis, s’ha decidit treballar el control de la respiració i la seva influència 

en la producció vocal, l’altura tonal, la ressonància i el volum o intensitat de la veu. A 

més, també s’ha inclòs un exercici de control de l’ús del micròfon. La duració i altres 

elements paralingüístics que componen l’agradabilitat de la veu no apareixen en la 

col·lecció perquè s’ha considerat que són paràmetres que es poden treballar a partir de 

la resta d’exercicis, és a dir, no hi ha cap exercici destinat a eliminar les vocalitzacions 

(eh, ehm, etc.), però treballant la dicció i les pauses, per exemple, es pot notar una 

reducció d’aquestes unitats no lèxiques. 

3.3.1.1.  LA RESPIRACIÓ 

EXERCICI 1 . Estimulació de la respiració diafragmàtica 

Objectius: Comprovar si es produeix 

respiració diafragmàtica i estimular-la 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula 

Materials:  una superfície tova per estirar-s’hi 

i un coixí; una cadira 

Fonts: a partir de Merayo (2001: 248-251) i 

Vicién (2000: 50) 

Instruccions: En posició horitzontal, amb un coixí per recolzar el cap.  

1) Col·locar una mà a l’altura del diafragma, just a sota l’estómac, i l’altra sobre el pit. 

2) Inspirar lentament mirant que l’aire entri fins al diafragma i fixar-se com es distén la 

part inferior del tòrax (si la mà que es mou és la de sobre el pit, la respiració no és 

diafragmàtica). 

3) Expirar a poc a poc, en una expiració regular, llarga i amb una pressió d’aire constant. 

Fixar-se com la zona diafragmàtica es desinfla lentament. 

4) Col·locar la mà que es trobava just a sota l’estómac al lateral, també a l’altura del 

diafragma, al final de les costelles. 

5) Inspirar lentament i fixar-se com es distén també la part lateral.  

6) Expirar a poc a poc, en una expiració regular, llarga  i amb una pressió d’aire constant. 
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Fixar-se com la zona diafragmàtica lateral es desinfla lentament. 

Variacions: Es pot fer assegut (un cop s’ha automatitzat en posició estirada) amb els peus 

tocant a terra, lleugerament separats i la mandíbula relaxada paral· lela al terra. També dret, 

amb la columna vertebral i la nuca estirades, com si s’estigués penjat d’un fil per la nuca. Les 

espatlles i la mandíbula relaxades. 

Altres informacions: Es pot realitzar diverses vegades al dia, però sense sobrepassar els cinc 

minuts seguits. No practicar-lo després dels àpats. 

Taula 1. Exercici 1: Estimulació de la respiració diafragmàtica 

EXERCICI 2 . “6-3-6-3” 

Objectius: Relaxar-se i regular la respiració i 

les pulsacions 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula o a l’aula 

abans de les interpretacions 

Materials:  una superfície tova per estirar-s’hi 

i un coixí; una cadira 

Fonts: extret de Bottan (2000 : 54). 

Modificacions a partir de Merayo (p. 251-

252) 

Instruccions: Amb respiració diafragmàtica, 

1) Inspirar suaument pel nas comptant mentalment fins a sis a una velocitat normal. 

2) Retenir l’aire contant fins a tres, també mentalment. 

3) Expirar amb la boca oberta, però sense forçar la mandíbula ni els llavis en sis temps. 

4) Aguantar sense inspirar tres temps. 

5) Repetició successiva. 

Variacions: Es pot fer estirat, assegut o dret, seguint les directrius de postura de l’exercici 1. 

Altres informacions: Serveix per automatitzar una respiració relaxada. 

Taula 2. Exercici 2: “6-3-6-3” 

EXERCICI 3 . La respiració i la veu 

Objectius: Relacionar veu i respiració 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula 

Materials:  espelma i encenedor; una cadira 

Fonts: a partir de Vicién (p. 51) i Merayo (p. 

253)  

Instruccions: Assegut, 

1) Inspirar pel nas amb respiració diafragmàtica fins al màxim de la capacitat, comptant 

mentalment fins a cinc. 

2) Interrompre la inspiració. 

3) Expulsar l’aire contant fins a cinc mentalment i dient “pu-pu-pu-pu-pu”. 

4) Repetició successiva. 

Per comprovar que es parla sense emetre aire: 

1) Col·locar una espelma a l’altura de la boca a una distància entre 20 i 25 cm. 

2) Seure amb el tòrax dret. 

5) Inspirar normalment amb respiració diafragmàtica i fins al màxim de la capacitat. 
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3) Parlar amb veu alta (presentar-se per exemple) i observar si la flama oscil·la o s’apaga. 

Si s’apaga o es mou, allunyar l’espelma de 5 cm en 5 cm fins que no es mogui. 

4) Tornar-ho a provar i acostar-la de 5 cm en 5 cm fins a arribar als 20 cm originals.   

Variacions: La primera part de l’exercici es pot fer canviant els “pu-pu-pu-pu-pu” per “ss-ss-

ss-ss-ss”, per passes, o per una expiració silenciosa. Es pot anar ampliant la capacitat comptant 

fins a 6, 7, etc. 

Altres informacions: No sobrepassar els cinc minuts seguits. 

Taula 3. Exercici 3: La respiració i la veu 

3.3.1.2. L’ ALTURA TONAL  

EXERCICI 4 . L’altura tonal pròpia 

Objectius: Trobar l’altura tonal pròpia i 

adequada  

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula 

Materials:  un programa de gravació de so i 

un text breu 

Fonts: pas 1 i variacions extretes de Merayo 

(p. 241), pas 2 extret de Vicién (p. 48), pas 3 a 

partir de Merayo i Vicién 

Instruccions: Per trobar l’altura tonal pròpia es proposen dues opcions (1) i (2). 

1) Pronunciar una frase simple allargant-ne l’últim fonema: per exemple repetint aquest 

enunciat. L’altura de l’últim fonema, en principi, és la freqüència fonamental pròpia.  

2) Pronunciar la lletra a llargament amb diverses altures, sense forçar el coll ni nasalitzar. 

L’altura en què cal menys esforç i, a la vegada, l’emissió és més sonora, és la de 

freqüència fonamental pròpia. 

3) Llegir un petit text o parlar en veu alta breument, per exemple contestant a la pregunta 

“Quin és l’objectiu d’aquest exercici?”, intentant mantenir la veu al voltant d’aquesta 

freqüència. 

Variacions: Es pot llegir el mateix text o fer el mateix discurs breu amb freqüències diferents 

per notar la diferència. Entre els diversos tons, per descansar, es pot adoptar la postura de 

badall reprimit, fer una pausa i continuar intentant que el so surti per sobre del paladar. 

Altres informacions: Pot resultar útil un programa de gravació d’àudio en què es mostri la 

freqüència sonora per observar els canvis.  

A l’hora de trobar la freqüència fonamental, es poden produir divergències entre els resultats de 

les opcions (1) i (2). L’adequada serà la que ens faci sentir més còmodes en emetre el so. 

Taula 4. Exercici 4: L’altura tonal pròpia 

3.3.1.3.  LA RESSONÀNCIA 

Tot i que la ressonància és un paràmetre de la veu que es pot modular, és molt difícil per 

un semiexpert fer-ho sense l’ajuda d’un professional. De totes maneres a continuació es 
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presenta un exercici que Merayo (2001) proposa per al treball de la dicció, però que pot 

ajudar a obtenir una bona impostació de la veu, bona sonoritat (Bottan, 2000), és a dir, 

una ressonància oral i sonora, a partir de la combinació de la respiració diafragmàtica 

per a una emissió de so contínua, regular i recolzada i la col·locació correcta de l’aparell 

ressonador (Merayo 2001: 237). 

EXERCICI 5 . Impostació de la veu 

Objectius: Aconseguir una veu ben 

impostada, oral; un so clar i arrodonit 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula 

Materials: un programa de gravació de so 

Fonts: extret de Merayo (p. 241 i 237) 

Instruccions:  

1) Obrir la boca com si ens quedéssim a la meitat d’un badall, per ampliar al màxim la 

cavitat bucal. 

2) Inspirar. 

3) Col·locar la boca, sense emetre cap so, en la posició de cadascuna de les vocals. 

4) Repetir-ho diverses vegades. 

5) Amb el mateix procediment, en comptes de les vocals, deixar anar l’aire imitant el 

brunzit d’una mosca. 

6) Amb el mateix procediment, en comptes de les vocals, pronunciar les síl·labes “ma-

me-mi-mo-mu”, repetint-les cinc vegades cadascuna abans de passar a la següent. 

Variacions: Seguir les indicacions de (6), però canviant la m per la p, b, r, l, n, t, d, s, z, k, g, j. 

Altres informacions: És una manera de començar a preparar els òrgans encarregats de 

l’articulació.  

Escoltar la gravació serveix per distingir els sons ben col·locats dels que no ho estan. 

Taula 5. Exercici 5: Impostació de la veu 

3.3.1.4.  EL VOLUM O INTENSITAT 

EXERCICI 6 . Control de la intensitat 

Objectius: Experimentar diversos tipus de 

volums segons la situació comunicativa 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula 

Materials:  cal l’ajuda d’una altra persona i un 

text breu 

Fonts: a partir de Bottan (p. 54); recurs 

textual extret d’Europa Press 

Instruccions:  

1) Llegir un text curt a una altra persona a una distància de conversa normal. Es pot fer 

servir un titular de premsa com aquest: “El Constitucional dictamina que el president 

que surti de les eleccions tindrà un mandat de cinc anys” (Europa Press). 
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2) Seguir el mateix procediment, però a una distància de 6 m, de manera que s’entenguin 

totes les paraules. Tot això sense cridar, simplement augmentant la intensitat i fent ús 

de la veu projectada2. 

3) Seguir el mateix procediment, però augmentant la distància, a una distància de 12 

metres, per exemple. 

Variacions: Les distàncies poden ser variables; depèn de l’espai de què es disposi. Es poden 

utilitzar textos diferents. 

Altres informacions: - 
Taula 6. Exercici 6: Control de la intensitat 

3.3.1.5.  EL MICRÒFON 

EXERCICI 7 . El micròfon 

Objectius: Controlar els volums i la distància 

del micròfon 

Indicat per a la pràctica de la interpretació, 

especialment simultània. Realització fora de 

l’aula 

Materials:  equip de cabines 

Fonts: a partir de Vicién (p. 181) 

Instruccions 

1) Presentar-se diverses vegades amb volums diferents i col·locant el micròfon a alçades i 

distàncies diferents respecte de la boca, i gravar-ho. 

2) Comprovar l’àudio i resoldre quina alçada, distància i volum són els adequats. 

Variacions: En acabar es pot realitzar una lectura amb l’alçada, distància i volum resolts i 

observar si es produeixen canvis de volum pel moviment de la cara, per exemple. 

Altres informacions: - 
Taula 7. Exercici 7: El micròfon  

3.3.2. Exercicis per modular la dicció  

Per treballar la dicció, s’han repartit els exercicis entre els diversos subparàmetres que la 

componen. Tot i que els paràmetres es poden diferenciar clarament, mantenen un lligam 

entre ells i, en alguns casos, els exercicis per a treballar un subparàmetre o l’altre són 

similars o pràcticament idèntics. 

                                                           
2 “La veu projectada (o veu directiva) correspon a un comportament vocal mitjançant el qual el subjecte 
es proposa actuar sobre un altre [subjecte]. […] La intenció que se l’entengui —en tots els sentits del 
terme— és manifesta.” (Le Huche i Allali, 2003: 5) 
“La respiració costal-diafragmàtica-abdominal és l’adequada per a una emissió projectada de la veu”. 
(Gasull Bustamante, 2010: 26)  



Treball de Fi de Grau 

28 

 

3.3.2.1.  LA PRONUNCIACIÓ 

Especialment relacionada amb l’articulació, té molt a veure, en el cas de la interpretació, 

amb les convencions establertes per al registre estàndard. A més d’evitar pronúncies 

col·loquials, cal pronunciar els diferents fonemes correctament, perquè en alguns casos 

serveixen per distingir unes paraules de les altres. 

Un bon exercici de pronunciació consisteix a conèixer la proposta per a l’estàndard de la 

institució normativa de la llengua amb què es treballa, en aquest cas la de l’Institut 

d’Estudis Catalans (2009). A més, per completar la cerca, pot resultar molt útil fer una 

llista de tots aquells mots la pronunciació dels quals no es té clara o s’erra sovint. Un 

cop revisada la part més normativa, l’exercici de treball oral de la pronunciació és el 

següent: 

EXERCICI 8 . Embarbussaments 

Objectius: Practicar la pronunciació correcta 

de les consonants s, t, x, r, p i ll 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula 

Materials:  programa de gravació de so i 

embarbussaments 

Fonts: a partir de Merayo (p. 243) i Vicién (p. 

38, 39 i 40). Embarbussaments extrets de 

diverses pàgines web (vegeu apartat 5). 

Instruccions: 
1) Llegir cada embarbussament, lentament, d’una manera rítmica.  
2) Llegir cada embarbussament a velocitat normal. 
3) Llegir cada embarbussament a velocitat ràpida, sense que sembli que es té pressa. 
4) Escoltar l’àudio i repetir a velocitat ràpida els que hagin provocat problemes a (3). 

La S: Duc pa sec al sac, m'assec on sóc, i el suco amb suc. 

La T: Tinc tres taps trencats, tots tenen trossos trinxats. Tu tens taps?  

La X i la IX: Xoca l’embruix de clenxes arrauxades 
amb un esqueix de xarpelleres fluixes. 
S’eixamplen les eixides enxubades, 
s’aixequen eixams de moixes bruixes  

La X, la IX i la IG: El lleig de l' Aleix té un empatx i llegeix baix. 

La LL: LLeva't i cull la palla vella, que es mulla. 

De genollons, genollons, collia collia. 
De genollons, genollons, collia codonys. 
De genollades, codonyades 
i amb els dits, codonys he collit. 

La P: Pols pels plats, Paula, no em plau. 
Vols que et planti plantofada? 

La R i la RR: Peí la carretera, un carreter 
porta un carro amb quatre rodes. 
Per la carretera, un carreter 
descarrega i passi-ho bé. 
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Un tigre, dos tigres, tres tigres. 
Tres tristos tigres corren per la selva. 

Variacions: Depenent dels errors propis es poden utilitzar uns embarbussaments o uns altres. 

Altres informacions: Abans d’aquest exercici se’n poden fer diversos d’activació dels 

elements encarregats de l’articulació: exercicis de llavis, llengua, etc. (Merayo, p. 242). 

Per practicar els exercicis de manera regular, es poden aprendre de memòria alguns 

embarbussaments i anar-los dient amb velocitats diverses. 

Taula 8. Exercici 8: Embarbussaments 

3.3.2.2. L’ ARTICULACIÓ 

EXERCICI 9 . Xifres xiuxiuejades 

Objectius: Perfeccionar l’articulació  

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula o a l’aula 

Materials:  cal l’ajuda d’una altra persona, 

una llista de xifres i un programa de gravació 

d’àudio 

Fonts: a partir de Bottan (p. 54)  

Instruccions:  

1) Llegir en veu molt baixa, sense emetre el so amb aire les xifres següents i gravar-ho: 
16; 66; 29; 26; 34; 31;  45; 44; 462; 756; 999; 1434; 2568; 
13.444.633.063; 1492; 47,43; ¾ de 12 

2) Llegir sense emetre so les xifres anteriors, si cal molt lentament, de manera que el 

company les pugui entendre. 

3) Llegir en veu alta les xifres anteriors ràpidament, de manera que s’entengui tot, i 

gravar-ho. 

4) Portar a terme un shadowing de l’àudio resultant de (3), sense llegir les xifres, només 

repetint-les, de manera que s’entengui tot. 

Variacions: Les xifres poden ser diferents i es poden afegir o treure alguns passos. 

Altres informacions: En els àudios model s’inclou una versió incorrecta de l’exercici, amb les 

xifres pronunciades emetent aire. Pot servir per contrastar-lo amb l’exercici fet correctament. 

Taula 9. Exercici 9: Xifres xiuxiuejades 

EXERCICI 10 . Textos al·literats 

Objectius: Perfeccionar l’articulació en la 

lectura de textos amb al·literacions i 

combinacions de fonemes complicades 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula o a l’aula 

Materials:  llista de textos amb al· literacions i 

un programa de gravació d’àudio 

Fonts: a partir de Merayo (p. 244). Textos de 

Joan Brossa i Susanna Rafart  

Instruccions:  

1) Llegir en veu alta els textos següents, amb una velocitat normal, pronunciant-los 

correctament i intentant donar a cada fonema la mateixa importància, i gravar-ho. 
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Fragments de "Poesia feta a propòsit d'haver intervingut en el turment de tirar al foc una 

ratapinyada", de Joan Brossa. 

Van deixar caure, les pedres, / negra cortina al balcó. / Foguera encesa de nit, / en el foc hi ha un bon tió. 

/ Temuda ratapinyada / fins el marbre fa suar. / Molts diuen que, la seva ombra, / el diable la serrà. […] 

Morro de ratapinyada / cau del forat de la mà. / Jo li dic: em sembla, rata, / que aviat t’han d’enterrar. / 

En lloc de parlar remuga / quan es turmenta en el foc. / De sota la roca surt, / trapella, el follet del foc. […] 

Poema “Dona a la finestra”, de Susanna Rafart. 

Tota la llum arriba al punt de la finestra 
des d’on una ciutat mossega el préssec 
de la tarda. Podria ser París 
però ara la nostàlgia no ve al cas: 
la dona sent giscar gavines que envelleixen. 
Ha abandonat el llibre que llegia 
vençuda per la sal de soledats 
que des del novè pis d’un vell hotel 
escolta en veus de patis ja secrets. 
I pensa recolzada a la finestra 
què fa una dona en una habitació semblant. 
Lluny de la mar, la mort sosté amb fortesa 
el seu esguard més fosc. 

Variacions: Els textos poden ser diferents i se’n pot fer primer una lectura lenta i després una 

lectura ràpida. 

Altres informacions: Aquests textos també es poden treballar més àmpliament en els exercicis 

d’entonació. 

Taula 10. Exercici 10: Textos al·literats 

EXERCICI 11 . El bolígraf 

Objectius: Exercitar els òrgans de fonació i 

d’articulació  

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula  

Materials:  un bolígraf, un petit text i un 

programa de gravació d’àudio 

Fonts: a partir de Merayo (p. 237 i 238). Text 

de Josep Pla  

Instruccions:  

1) Llegir en veu alta el fragment següent i gravar-ho:  
 

A l’hivern, quan fa tramuntana, el llautó fa un soroll com si les ungles 
d’un gat l’esgarrapessin –un soroll que fa posar la pell de gallina.   

Josep Pla     

2) Col·locar-se un bolígraf a la boca, de forma horitzontal a l’altura dels queixals i llegir 
en veu alta el mateix fragment amb el bolígraf a la boca. Gravar-ho.  

3) Desplaçar el bolígraf endavant, a l’altura de les canines i repetir la lectura i la gravació. 

4) Observar la diferència en els àudios. 

Variacions: Els textos poden ser diferents o pot ser un discurs espontani. 

Al final de l’exercici es pot tornar a llegir el fragment sense el bolígraf per comprovar la 

diferència. 
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Altres informacions: La repetició d’aquest exercici diàriament ajuda millorar de manera 

substancial l’articulació i la vocalització. 

Taula 11. Exercici 11: El bolígraf 

3.3.2.3. L’ ENTONACIÓ 

EXERCICI 12 . Entonar actituds 

Objectius: Descobrir diversos tons i girs de 

l’entonació i adaptar-los a les circumstàncies 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula  

Materials:  un text de llargada mitjana, en 

aquest cas un fragment del Cyrano de 

Bergerac, d’Edmond Rostand 

Fonts: a partir de Merayo (p. 229 i 236). Text 

d’Edmond Rostand i notícia d’Europa Press  

Instruccions:  

1) Llegir en veu alta, normalment, el fragment següent i gravar-ho:  
 

 
 

2) Llegir en veu alta el fragment fent cas a les indicacions del mateix text (amb tons 
agressiu, amical, descriptiu, etc.) i gravar-ho. 

3) Escoltar l’àudio de (2) i proposar noves versions. 

Variacions: El text pot ser diferent. Es pot utilitzar, per exemple, un text breu sobre una notícia 

com el següent i llegir-lo, primer amb una lectura neutra, després com ho faria un presentador, 

també amb por, amb alegria, etc.: 

El Constitucional dictamina que el president que surti de les eleccions tindrà un mandat de cinc anys 

MOSCOU, 16 Maig (EUROPA PRESS)  

   El Tribunal Constitucional d’Ucraïna ha dictaminat que el president que resulti elegit a les 
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eleccions del pròxim 25 de maig servirà un mandat sencer de cinc anys, segons la resolució 
publicada aquest divendres i recollida per l’agència Interfax Ucraïna. 

Altres informacions: - 
Taula 12. Exercici 12: Entonar actituds 

EXERCICI 13 . Oralització d’un discurs 

Objectius: Practicar l’entonació a partir d’un 

discurs escrit en la llengua meta 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general. Realització fora de l’aula o a l’aula 

Materials:  un discurs de llargada mitjana, en 

aquest cas un fragment d’un discurs de Quim 

Monzó 

Fonts: a partir de Xiu Yan i Lung (p. 82). 

Discurs de Quim Monzó  

Instruccions:  

1) Llegir la transcripció del discurs següent i fer-hi anotacions sobre els punts en què es 
pot augmentar o reduir la velocitat, les paraules que cal accentuar, etc.:  

 

Senyores i senyors,  

Com que de discursos no n’he fet mai (i no sé si en sabria) els explicaré un conte.  

El conte va d’un escriptor que sempre parla molt de pressa i que per aquest motiu sovint s’entrebanca. 
Doncs a aquest escriptor, un dia li proposen de fer el discurs inicial de la Fira del Llibre de Frankfurt, l’any 
que la cultura catalana n’és la convidada.  

Abans d’acceptar l’encàrrec, l’escriptor en qüestió —català i, per tant, gat escaldat— dubta. Pensa: “I ara 
¿què faig? ¿Accepto la invitació? ¿No l’accepto? ¿La declino amb alguna excusa amable? Si l’accepto, 
¿què en pensarà la gent? Si no l’accepto, ¿què en pensarà també la gent?”  

No sé com van les coses a d’altres països, però els asseguro que al meu la gent té tendència a pensar moltes 
coses, i a treure moltes conclusions. Si un dia expliques que, quan vas a cal sastre, l’home, mentre et pren 
les mides, pregunta: “¿Cap a quina banda carrega vostè?”, i tu contestes que carregues cap a la dreta (o que 
carregues cap a l’esquerra), la gent treu conclusions. Si vas a la fruiteria i demanes pomes treu conclusions. 
Si demanes taronges també en treu.  

Facis una cosa o facis l’altra (carreguis cap a la dreta o cap a l’esquerra, compris pomes o taronges) la gent 
té un alt nivell de clarividència. La gent és molt perspicaç i sempre dedueix coses, fins i tot ciutats que no 
són a cap mapa. Si fas un pas endavant, malament per no haver-te quedat quiet. Si et quedes quiet, 
malament per no haver avançat.  

Però passa que l’escriptor en qüestió creu que no ha de demanar perdó a ningú per sentir-se part de la 
cultura que aquell any han convidat a Frankfurt; de manera que decideix acceptar. És evident que no l’hi 
proposaran pas —fer el protocol·lari discurs inicial— l’any que la cultura convidada a la Fira de Frankfurt 
sigui la turca, la vietnamesa o la n’gndunga. Així, doncs, diu que sí, que el farà, i tot seguit s’asseu a una 
taula, agafa un bolígraf i una llibreta i comença a rumiar què hi ha de dir. [...] 

2) Oralitzar el discurs, és a dir, dir-lo en veu alta seguint les anotacions fetes i gravar-ho. 

3) Escoltar la gravació. 

Variacions: El text pot ser un altre text, més llarg o més curt.  

Després d’escoltar la gravació es poden repetir fragments amb propostes de modificacions. 

Altres informacions: - 
Taula 13. Exercici 13: Oralització d’un discurs 
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EXERCICI 14 . Shadowing d’un discurs 

Objectius: Practicar l’entonació a partir d’un 

discurs oral en la llengua meta 

Indicat per a la pràctica de la interpretació 

simultània. Realització a l’aula  

Materials:  un discurs de llargada mitjana, en 

aquest cas un fragment d’un discurs de Quim 

Monzó 

Fonts: a partir de Xiu Yab i Lung (p. 82). 

Discurs de Quim Monzó  

Instruccions:  

1) Fer el shadowing de Quim Monzó intentant repetir la seva línia d’entonació i gravar-
ho. 

2) Escoltar la gravació. 

Variacions: El discurs pot ser un altre, de més o menys durada.  

Després d’escoltar la gravació es poden repetir fragments amb propostes de modificacions. 

Altres informacions: - 
Taula 14. Exercici 14: Shadowing d’un discurs 

EXERCICI 15 . Traducció a la vista 

Objectius: Practicar l’entonació a partir d’una 

traducció a la vista 

Indicat per a la pràctica de la interpretació en 

general, especialment per a la interpretació 

simultània. Realització fora de l’aula o a 

l’aula 

Materials:  un text de llargada mitjana, en 

aquest cas un fragment de la carta oberta de 

diversos escriptors a Nicolas Sarkozy 

Fonts : a partir de Xiu Yab i Lung (p. 82). 

Text: carta oberta a Nicolas Sarkozy  

Instruccions:  

1) Llegir la carta següent i resoldre els possibles problemes de vocabulari i gramàtica. 

Monsieur le Président, 

Vous étiez venu dites-vous à Dakar nous parler — nous les Africains —, avec franchise et sincérité, vous étiez 
donc venu avec tout le fond de votre pensée, car c’est ainsi je crois qu’on qualifie la franchise et la sincérité, un 
échange sans fard et sans arrière-pensée. Nous prenons donc acte de la conception que vous avez de ce continent 
et de ses habitants. Vous étiez venu dites-vous pour nous assurer que la France s’associera à nous si nous voulons 
la liberté, la justice et le droit, mais permettez-moi d’être franc et sincère également. 

Au lendemain de votre discours, que faisiez-vous donc avec Omar Bongo, quarante ans de règne dans la 
dictature, un doyen dites-vous, et quel doyen dans la corruption et l’aliénation de son pays ! De quelle liberté, de 
quelle justice, de quel droit parlez-vous ? Je n’ose même pas vous poser la question concernant votre sourire à cet 
autre grand dictateur africain : Muammar al-Kadhafi ! Que dire du don nucléaire que vous lui promettiez ? Il 
serait maintenant fréquentable ? Sincèrement ? Mais soit… Nous les Africains manquons un peu de raison et ne 
comprenons pas ces subtilités qui nous éloignent de la nature et de l’ordre immuable des saisons. 

Vous étiez donc venu — vidi vici complétera l’autre, regarder en face notre histoire commune. Fort bien ! Votre 
posture tombe à propos pour une génération d’Africains et de Français avides de comprendre enfin ces drames 
continuels frappant l’Afrique. Il nous reste simplement à tomber d’accord pour définir le sens de ce mot histoire. 
Car quand vous dites que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire, vous avez tort. Nous étions au 
cœur de l’histoire quand l’esclavage a changé la face du monde. Nous étions au cœur de l’histoire quand l’Europe 
s’est partagé notre continent. Nous étions au cœur de l’histoire quand la colonisation a dessiné la configuration 
actuelle du monde. Le monde moderne doit tout au sort de l’Afrique, et quand je dis monde moderne, je n’en 
exclus pas l’homme africain que vous semblez reléguer dans les traditions et je ne sais quel autre mythe et 
contemplation béate de la nature. Qu’entendez-vous par histoire ? N’y comptent que ceux qui y sont entrés 
comme vainqueurs ? Laissez-nous vous raconter un peu cette histoire que vous semblez fort mal connaître. Nos 
pères, par leurs luttes sont entrés dans l’histoire en résistant à l’esclavage, nos pères par leurs révoltes, ont 
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contraint les pays esclavagistes à ratifier l’abolition de l’esclavage, nos pères par leurs insurrections — 
connaissez-vous Sétif 1945, connaissez-vous Madagascar 1947 ? ont poussé les pays colonialistes à abandonner 
la colonisation. Et nous qui luttions depuis les indépendances contre ces dictateurs soutenus entre autres par la 
France et ses grandes entreprises — le groupe de votre ami si généreux au large de Malte par exemple, ou la 
compagnie Elf. 

Savez-vous au moins combien de jeunes Africains sont tombés dans les manifestations, les grèves et les 
soulèvements depuis cette quarantaine d’années de dictature et d’atteinte aux droits de l’homme ? 

Fait-on partie de l’histoire quand on tombe dans un coin de rue d’Andavamamba, les bottes des militaires foulant 
votre corps et vous livrant aux chiens ? Croyez-vous vraiment que jamais l’homme (africain) ne s’élance vers 
l’avenir, jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin ? Jamais dites-vous ? 
Devons-nous l’interpréter comme ignorance, comme cynisme, comme mépris ? Ou alors, comme ces 
colonisateurs de bonne foi, vous vous exprimez en croyant exposer un bien qui serait finalement un mal pour 
nous. Seriez-vous aveugle ? Dans ce cas, vous devriez sincèrement reprendre la copie nous concernant. […] 

2) Fer una traducció a la vista intentant fixar-se en tots els aspectes relacionats amb la 
dicció, especialment buscant una entonació variada, i gravar-ho. 

3) Escoltar la gravació. 

Variacions: Es pot acabar de fer la traducció a la vista de tot el text. Es poden emprar altres 

textos, per exemple, les transcripcions de discursos reals. 

Després d’escoltar la gravació es poden repetir fragments amb propostes de modificacions. 

Altres informacions: - 
Taula 15. Exercici 15: Traducció a la vista 

3.4.  Resultats de l’estudi pràctic 

3.4.1.  Resultats dels exercicis 

En primer lloc, aquest apartat ha de servir per parlar del relat de l’experiència i les 

sensacions a cabines i a la resta d’entorns on s’hagin realitzat els exercicis. En general, 

l’experiència ha estat positiva i ha portat la intèrpret a conèixer més de prop els 

mecanismes de producció de la pròpia veu i les limitacions o dificultats més 

pronunciades que pot tenir a l’hora d’intentar modular-la. 

Tanmateix, en l’execució dels exercicis han sorgit qüestions que és rellevant destacar. 

Pel que fa als dedicats a modular l’agradabilitat de la veu, particularment als exercicis 

de respiració, altura tonal i ressonància, s’ha experimentat la sensació que, tot i tenir 

les indicacions ben pautades, és complicat saber fins a quin punt les diverses 

instruccions s’estan portant a terme de manera correcta. Al mateix temps, es fa difícil 

realitzar-los sense estar condicionat pels objectius indicats, de manera que, buscant 

assolir-los, es poden forçar alguns dels òrgans de producció de la veu sense saber-ho.  
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Quant a la resta d’exercicis, no hi ha observacions destacables, excepte pel fet que fins 

a arribar a l’exercici 13 l’estudiant pot tenir la sensació que el que està portant a terme 

no forma part de la seva formació específica com a intèrpret. Tanmateix, probablement 

és a tots aquests exercicis previs al tractament de discursos reals (exercicis de l’1 al 

12) als quals caldria donar una importància màxima en les primeres etapes de 

formació, per evitar l’adquisició de vicis i tics o, fins i tot, l’aparició de lesions 

relacionades amb un ús incorrecte dels òrgans de producció de la veu.  

Fent referència també als exercicis finals, en què es busca aplicar tota la resta de 

consells previs, ha estat difícil ser conscient de fins a quin punt, a part de l’entonació, 

el paràmetre tractat específicament, tota la resta de recomanacions (referents a la 

respiració, a l’altura tonal o a l’articulació, per exemple) es tenien en compte. Per 

aquest motiu són útils les gravacions dels exercicis, per poder observar l’execució des 

d’un punt de vista més general. 

3.4.2. Resultats de les avaluacions 

En segon lloc, s’exposen els resultats de les avaluacions realitzades, tant les realitzades 

sobre les interpretacions de les primeres parts —per tant, prèvies als exercicis— dels 

quatre discursos seleccionats per a la comparativa (vegeu annexos 4 i 5), com les 

realitzades sobre les segones parts, enregistrades un cop acabada la col·lecció 

d’exercicis. En general, en les avaluacions de les primeres parts destaquen errors 

semblants als anotats en les interpretacions prèvies a l’inici del TFG (3.2). 

Alguns exemples de les mancances detectades responen a errors en l’articulació per la 

reducció de grups consonàntics (fatricida per fratricida), el canvi o la caiguda 

d’algunes vocals (ven en comptes de van, auxiliar del passat perifràstic, o 

espessal...amb autocorrecció cap a especialment) i encallades o errors en l’articulació 

de sigles (SDE en lloc de OCDE). Quant a la pronunciació, destaquen la metàtesi 

col·loquial (radere per darrere) en la interpretació de Marguerite Barankitse o alguns 

errors relacionats amb la manca de coneixement de la pronunciació d’alguns noms 

propis o de termes concrets com el dúmping, forma que en català presenta una u 

tònica, i que la intèrpret pronuncia a l’anglesa (damping).  
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Pel que fa a l’entonació, s’han anotat diversos casos d’unitats d’entonació massa 

breus, que fragmenten el text, de manca d’accentuació en alguns punts claus i de línies 

d’entonació poc amples i variades. Tanmateix, no és així en tots els discursos, ja que, 

per exemple, en la interpretació de Malala Yousafzai es menciona positivament una 

entonació variable, com en el cas de la interpretació de Marguerite Barankitse, en què 

també es destaca la cerca de naturalitat. 

El to es valora positivament en tots els casos, excepte en el de Ziegler, mentre que pel 

que fa a la ressonància, es detecten alguns casos de ressonància oral faríngia. El volum 

es percep com a correcte en general, tot i que en alguns finals de frase disminueix, 

però s’anoten canvis deguts a la variació de la posició respecte del micròfon. En la 

respiració hi ha mencions a la perceptibilitat, especialment en l’enregistrament de la 

interpretació de Jean Ziegler, i a la manca de suport diafragmàtic que provoca que en 

alguns casos tremoli la veu. El dubte de la intèrpret també es nota per l’allargament de 

la duració d’algunes síl·labes, mentre que l’escurçament, també en la interpretació de 

Ziegler deixa entreveure les dificultats i nerviosisme de la intèrpret. Finalment, també 

hi ha mencions a les vocalitzacions, als espetecs de llengua i a la sonoritat allargada de 

les s sordes. 

Si es comparen aquests resultats amb els de les interpretacions posteriors a l’execució 

dels exercicis, s’observa que en la pronunciació es registren menys errors en general: 

només la caiguda d’una síl·laba a implosés per implosionés o implotés (segons la 

proposta del Termcat) o la caiguda de la s final de Goldman Sachs. Destaquen la 

pronunciació correcta amb s dels mots estrangera i estendre, en lloc de l’error corrent 

per interferència del castellà de canviar la s per una x. En l’articulació encara es 

produeixen alguns errors com l’assimilació en droctrines, en lloc de doctrines o la 

caiguda o canvi en grups vocàlics (vilèn... per l’autocorregida violència, immobiliars 

per immobiliaris, i, basi per base). 

Pel que fa a l’entonació, les mencions positives i negatives depenen dels diversos 

discursos. En el cas del de Hillary Clinton i Malala Yousafzai, s’observa una correcció 

de la brevetat de les unitats d’entonació, és a dir, es menciona que les unitats són més 

llargues i no fragmenten tant el discurs. Igualment, s’anota que l’accentuació d’alguns 

termes o fragments (ex.: oportunitats, veus vitals; terrorisme, pobresa, alçar la veu, 

llibre) és més perceptible. En la interpretació de Clinton també destaca la cerca de 
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naturalitat i un major entusiasme. No és el cas de la interpretació de Malala Yousafzai, 

en què s’anota que l’entonació resulta en alguns fragments més repetitiva, igual que en 

la interpretació d’Arbour, en què l’única menció positiva respecte a l’avaluació del 

fragment de Barankitse és l’augment de la convicció i la seguretat percebut en 

l’entonació. Pel que fa al discurs de Ziegler, els canvis positius respecte de la primera 

avaluació tenen a veure amb l’accentuació de mots clau, mentre que s’anota que les 

unitats d’entonació fragmenten el discurs. 

La resta de paràmetres, en conjunt, registren una evolució positiva: en general el to, la 

ressonància i el volum són correctes, tot i que en les interpretacions en consecutiva 

encara hi ha problemes amb la variació de la distància entre la intèrpret i el micròfon, 

la qual cosa afecta el volum, tot i que en menys mesura que en les avaluacions 

realitzades de les primeres parts. Pel que fa a la respiració i la seva influència en la 

veu, es destaca que, en general, es perceben menys la respiració i el tremolor de la veu 

en l’àudio, excepte en la interpretació de Ziegler, en què les mencions negatives es 

mantenen. Pel que fa a la resta de paràmetres, encara es mencionen espetecs de 

llengua, vocalitzacions i algunes pauses més llargues, però es recull com a positiu un 

augment de la velocitat en els discursos interpretats en consecutiva, la qual cosa 

demostra una millora en la combinació entre lectura de notes i enunciació. 

3.4.3. Resultats de les enquestes als usuaris 

Finalment, resta l’exposició de la valoració dels usuaris. El model d’enquesta i el 

buidatge es poden consultar a l’Annex 6. Les dades s’han analitzat per discursos i per 

parts (1a part i 2a part). Per a l’anàlisi s’han tingut en compte aspectes com el 

coneixement de les llengües de partida dels discursos i el reconeixement de la veu de 

la intèrpret per part dels usuaris, factor que també podria afectar la valoració 

d’aspectes com l’agradabilitat de la veu, però que, finalment, no ha suposat una 

variació destacable en les respostes.  

Si s’observen els gràfics en conjunt (Annex 6), en general les valoracions dels usuaris 

han estat positives. No obstant això, l’anàlisi a partir de la mitjana emmascara les 

diferències que hi poden haver entre els diversos enquestats, que en alguns discursos 

són importants i que es deuen a la subjectivitat a l’hora d’entendre la qualitat per part 
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de cadascun dels individus. Amb tot, la mitjana permet visualitzar ràpidament quins 

paràmetres s’han valorat més positivament o la diferència entre els diversos discursos. 

Si s’observen els gràfics, es pot comprovar que la interpretació que s’ha valorat més 

positivament ha estat la del discurs de Malala Yousafzai, amb una valoració global 

superior als 4,5 punts sobre 5 punts possibles. L’únic valor que queda per sota 

d’aquest registre és el de l’entonació en el cas de la primera part de la interpretació, 

que segons els usuaris ha estat més pobra que en la segona part. Quant a la 

pronunciació i l’agradabilitat de la veu, l’últim paràmetre es manté al voltant dels 5 

punts i el penúltim ha sofert una lleugera baixada en la segona part del discurs. En els 

comentaris, algun dels usuaris ha anotat que ha percebut dubtes, falta de seguretat en 

la veu i manca de fluïdesa en la primera part, mentre que no en la segona. Per altra 

banda, també un dels usuaris ha anotat que no s’ha respectat l’entonació de l’original 

en la segona part del discurs. Tres d’ells han coincidit en qualificar l’entonació, la veu 

i la pronunciació com a més agradables i més correctes en la segona part del discurs, 

mentre que un ha expressat el contrari. 

Pel que fa als discursos de Hillary Clinton i la roda de premsa de Marguerite 

Barankitse i Louise Arbour, els valors són menys homogenis. En el cas de la 

interpretació de Hillary Clinton es percep certa diferència entre la transmissió del 

missatge i la qualitat lingüística, que reben pitjors qualificacions a la segona part (un 

dels usuaris amb nivell avançat d’anglès confirma aquesta dada a la novena pregunta, 

en què exposa que la informació era menys completa i estava més mal exposada), i la 

qualitat de la producció vocal, que en tots els paràmetres avaluats es valora més 

positivament (també en la novena pregunta, en què dos usuaris han considerat que 

aquests aspectes s’havien treballat millor en la segona part). 

Quant a la interpretació de Marguerite Barankitse i Louise Arbour, en tots els 

paràmetres la segona part de la interpretació rep qualificacions més elevades, excepte 

pel paràmetre que analitza la comprensió dels arguments i la seva exposició, que en la 

segona part de la interpretació pateix un lleuger descens, i per l’agradabilitat de la veu, 

que es manté invariable. També en aquest cas, però, tres usuaris de sis enquestats han 

inclòs en l’última pregunta una referència  positiva al tractament de la veu, l’entonació 

i la pronunciació en la segona part del discurs. Tant en aquest cas com en el de la 
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interpretació de Hillary Clinton és interessant fixar-se en la diferència en la valoració 

de l’entonació, que s’avalua de manera remarcablement més positiva en la segona part.  

Finalment, la interpretació que ha rebut una valoració més negativa per part dels 

usuaris ha estat la de l’entrevista a Jean Ziegler. Cal tenir en compte que, entre d’altres 

factors com la proliferació de xifres, els noms propis o el nivell d’especificitat 

temàtica, aquest discurs és entre tots el que menys s’adequa a una situació 

d’interpretació, ja que es tracta d’un format pel qual el doblatge seria la millor opció, 

en el cas que no s’optés per la subtitulació. Tanmateix, com demostren els resultats, és 

el discurs que presenta una interpretació més pobra, tant pel que fa a la transmissió del 

missatge (hi ha diverses omissions d’informació importants, canvis de sentit, etc.), 

com pel que fa a la qualitat del discurs lingüístic. 

La qualitat de la producció vocal també se’n ressent. En aquest cas, d’una puntuació 

total de 5 punts, l’agradabilitat és el paràmetre que es valora més positivament, per 

sobre dels 4 punts en la primera part i amb 4 punts a la segona. La pronunciació, 

també empitjora els registres en la segona part de la interpretació, en què queda per 

sota dels 4 punts. Finalment, l’entonació és el paràmetre que obté una qualificació 

mitjana més baixa per sobre dels 3, inferior als 3,5 en la segona part. A més en la 

pregunta final, dos dels sis usuaris que han realitzat l’enquesta sobre aquesta 

interpretació han marcat l’opció que descriu que la veu, l’entonació i la pronunciació 

eren menys agradables i correctes en la segona part de la interpretació. Igualment, 

entre els aspectes que els han semblat més molestos es mencionen, per exemple, les 

pauses, una fluïdesa menor també en la segona part o la sensació que la intèrpret 

dubtava. En aquest cas, almenys si s’analitzen els resultats des del punt de vista dels 

usuaris, els objectius del pla de treball no s’haurien complert, ans al contrari. 

Això no obstant, la resta d’interpretacions assenyalen una lleugera millora en la 

modulació de la veu de la intèrpret o, com a mínim, no apunten a un augment dels 

problemes en aquest sentit. Aquest progrés reduït es reforça a partir dels resultats 

comparats, i ja exposats (3.4.2), de les avaluacions de les primeres parts i les segones 

parts de les interpretacions. Així, en general es demostra que s’han fet progressos 

quant als paràmetres que componen l’agradabilitat de la veu, tot i que encara hi hagi 

mancances relacionades amb la respiració, també progressos en l’articulació i la 
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pronunciació, i en l’entonació, tot i que és un dels subparàmetres en què encara 

s’hauria d’aprofundir. 

3.5. Crítica i propostes 

Una vegada resumides les diverses dades i sensacions recollides, la crítica general del 

pla de treball és positiva: en primer lloc, perquè encara que no s’hagin assolit 

íntegrament els objectius previstos, la creació del pla ja ha servit per establir unes 

bases sobre les quals es pot continuar treballant en la modulació de la veu. En segon 

lloc, perquè la simple conscienciació en profunditat sobre les mancances i les virtuts 

pròpies en els diversos paràmetres estudiats desemboca en un interès de millorar i 

progressar en positiu. 

Pel que fa als objectius s’ha demostrat que, tot i que eren raonables, l’objectiu 

principal no s’adequava als recursos de què es disposava. Així doncs, la meta de 

solucionar totes les mancances detectades no s’ha pogut assolir a causa de l’execució 

limitada en el temps: una setmana, en què s’han realitzat un cop al dia els exercicis de 

treball de respiració, altura tonal i ressonància, i dues vegades en total la resta d’exercicis 

del pla. Tot i això, sembla que tots els exercicis han contribuït d’una manera o altra a 

la lleugera reducció de les mancances pel que fa a la modulació de la veu. 

Per aquest motiu, una de les propostes de modificació del pla seria l’adequació dels 

objectius als recursos i al període de temps en el qual es pretén portar-lo a terme. Un 

pla de les característiques del proposat s’hauria d’allargar, com a mínim, tres setmanes 

o un mes, depenent de freqüència amb què es realitzessin les sessions d’interpretació i 

la pràctica autònoma, per tal de poder dedicar aproximadament 20 hores en total a la 

pràctica dels paràmetres seleccionats, repartint les hores segons els resultats obtinguts 

de les avaluacions. Aquesta aproximació es fa en base a la memòria de l’experiment 

realitzat a Trieste, a l’Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 

de l’Université de Trieste (SSLMIT), que presenta Bottan (2000). En aquell experiment 

van destinar 30 hores en total a la pràctica d’exercicis de relaxació i respiració, de veu i de 

contacte amb el públic. En canvi, en aquest pla, com que es tracta en general la veu 

(també s’hi inclou la respiració), però no el contacte amb el públic, per exemple, s’ha 

estimat que amb menys hores també es podria assolir un progrés rellevant. 
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Pel que fa al material i als recursos, amb els objectius plantejats, caldria recollir nous 

embarbussaments, textos, transcripcions de discursos, discursos enregistrats, etc., per 

ampliar les variacions de cadascun dels exercicis de la sèrie. Així mateix, ampliar la 

gamma d’exercicis per tractar més estesament i en profunditat les mancances potencials i 

adaptar el pla a les necessitats de qualsevol aprenent que el volgués utilitzar. En els casos 

d’estudiants en estadis més avançats de la interpretació, es podria reforçar la mostra 

d’exercicis de shadowing, traducció a la vista i, fins i tot, incloure exercicis 

d’interpretació, que connectessin la millora de la competència en dicció i agradabilitat 

de la veu amb la pràctica de la interpretació. 

Quant a l’adaptació del pla a les necessitats de cada alumne, es pot concloure que 

l’avaluació exhaustiva de totes les interpretacions des de l’inici de la formació no és 

necessària per a la detecció de les mancances i encerts concurrents. N’hi ha prou amb 

la tasca de revisió d’entre dues i deu gravacions de les interpretacions produïdes en 

l’última part del període que es vulgui avaluar. Per al pla de treball presentat tampoc 

hauria estat necessària una avaluació tan detallada, però realitzar-la ha permès 

confirmar amb dades quantitatives i qualitatives els resultats obtinguts i fer anàlisis 

sobre l’evolució o la no evolució dels diversos paràmetres al llarg de la formació. 

Per validar la tria i l’exposició dels exercicis, a més, es proposa la revisió d’un expert 

en la matèria. Aquesta validació es podria completar, també, amb una primera 

aproximació als primers exercicis de la mà d’un especialista que ajudés als estudiants 

a prendre consciència del funcionament dels diversos òrgans que contribueixen a la 

fonació i de les possibilitats que ofereixen. 

Finalment, a l’hora d’avaluar els resultats, la idea d’incloure una enquesta als usuaris 

és positiva perquè aporta un altre punt de vista a part del que pugui tenir el mateix 

estudiant que porta a terme el pla. Tanmateix, seria desitjable que la mostra hagués 

estat més àmplia, ja que només sis usuaris han valorat cada interpretació. Un altre dels 

punts de vista podria ser el d’un o diversos professionals (Bottan, 2000), que 

avaluessin mostres anteriors i posteriors a la realització dels exercicis. Amb l’opinió 

d’intèrprets professionals o experts en la veu, la validesa dels resultats augmentaria 

considerablement i la tasca realitzada s’avaluaria a partir dels estàndards de la 

professió.  
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4. CONCLUSIONS  

Una vegada conclòs el pla de treball personal, observant des de lluny els objectius 

inicials de la recerca, les conclusions que se’n poden extreure són positives. Per una 

banda, l’objectiu de crear una eina que suplís la carència de formació en l’àmbit del 

treball específic de la veu al Grau en Traducció i Interpretació de la Universitat 

Pompeu Fabra s’ha aconseguit. Malgrat tot no s’ha arribat a crear un pla infalible que 

es pugui aplicar sense cap mena de modificació a les aules, de fet, tampoc era 

l’objectiu del treball, ja que l’execució del pla tenia com a finalitats principals, a part 

de la millora en la modulació de la veu pròpia, la crítica i la proposta de millora 

posterior.  

Per altra banda, es vol remarcar que aquesta proposta s’entén com un primer intent de 

pla per a la modulació de la veu que està obert a tot tipus de canvis i adaptacions, fins i 

tot a la descomposició de la sèrie d’exercicis en exercicis autònoms que es puguin 

realitzar dins i fora de l’aula al llarg de les diverses assignatures d’interpretació. En 

aquest sentit, és rellevant comentar que la realització del pla, i en particular dels 

primers exercicis, estaria especialment indicada per a les assignatures corresponents a 

un primer estadi de la formació en interpretació.  

D’aquesta manera, en la línia del que exposa Swain (2003), els estudiants 

reflexionarien sobre certs comportaments i automatitzarien alguns processos, com ara 

la respiració correcta, els quals, com que els tindrien interioritzats, no haurien de 

treballar paral·lelament a la resta de tasques d’interpretació en les assignatures més 

avançades. Aquesta interiorització prèvia minimitzaria l’esforç i el cost energètic en la 

interpretació, evitaria l’aparició de vicis i resultaria en productes de més qualitat. 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.5, s’aposta també, en cas que el pla s’utilitzés en 

un futur, per una millor planificació en el temps, una revisió de la forma d’avaluació 

dels resultats, una ampliació del ventall d’exercicis, però en especial, per una validació 

i primera aproximació als exercicis de la mà d’un professional en l’educació de la veu, 

com ara un actor o actriu, un expert en logopèdia, o un intèrpret que hagi rebut 

formació especialitzada en aquest camp. Tot per tal que els exercicis es puguin 

realitzar amb totes les garanties i amb les instruccions prèvies necessàries per 

assegurar la millora i evitar possibles lesions en l’aparell fonador. 
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Val a dir que el pla està pensat per ser aplicable a qualsevol tipus d’interpretació, però 

que especialment, pel fet de ser les modalitats que es treballen al Grau, s’ha pensat en 

la interpretació de conferències, seminaris, etc., o la interpretació als mitjans de 

comunicació, i en les tècniques d’interpretació simultània i consecutiva tal i com s’han 

vist al llarg de la formació elemental de Grau. Per a futures investigacions es podrien 

tenir en compte, també, les particularitats de la tècnica del xiuxiueig o la interpretació 

en els serveis públics, entre d’altres, tenint en compte que hi poden haver diferències 

importants en el tractament d’alguns paràmetres, com ara l’adequació de la intensitat 

de la veu o el treball de l’entonació. 

Per acabar, pel que fa també a futurs desenvolupaments de la recerca en aquest camp, 

és interessant considerar l’opció d’ampliar la perspectiva de treball a altres elements 

importants del llenguatge no verbal. Es podrien considerar opcions com ara el treball 

de la prosòdia, més relacionada amb la gestió del ritme, les pauses i la presentació 

global del discurs, o el tractament de la cinèsica i la proxèmica, o, en general, de la 

presència de l’intèrpret davant d’un públic. 
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6. ANNEXOS 

Annex 1. Índex d’interpretacions prèvies al TFG per a una avaluació inicial 

A continuació s’indexen les gravacions o referències de les interpretacions prèvies 

avaluades a 3.2. S’especifiquen el nom de l’arxiu mp33 o la font alternativa, la llengua 

d’interpretació, la data i altres dades d’interès, com ara les peculiaritats d’alguns 

exercicis (en cas que en tinguin). 

Tècniques d’Expressió Oral Idioma-Llengua 

1. “mireiasanchezmolas_Tarea_1”, català, 22 de gener de 2013 (exercici de memòria) 

2. “mireiasanchezmolas_Tarea_2”, català, 22 de gener de 2013 (exercici de memòria) 

3. “MireiaSanchezMolas_Tarea4”, català, 29 de gener de 2013 (exercici de memòria) 

4. “Mireia_Sanchez_Molas_Tarea_5”, català, 5 de febrer de 2013 (exercici de memòria) 

5. “Mireia_Sanchez_Molas_Tarea_6”, espanyol, 13 de febrer de 2013 (exercici de memòria) 

6. “Mireia_Sanchez_Molas_Examen_1”, català, 13 de febrer de 2013 (exercici de memòria) 

7. “Mireia_Sanchez_Molas_tarea_11_”, espanyol, 25 de febrer de 2013 (consecutiva) 

8. “Mireia_Sanchez_Molas_Tarea_12”, català, 5 de març de 2013 (consecutiva) 

9. “Mireia_Sanchez_Molas_e-books”, català, 12 de març de 2013 (consecutiva) 

10. “Mireia_Sanchez_Molas_Examen_2”, català, 13 de març de 2013 (consecutiva) 

Interpretació Idioma-Llengua 1 (en): consecutiva 

11. “Overweight_children_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 22 d’abril de 2013 

12. “UE_languages_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 29 d’abril de 2013 

13. “Fruit_at_schools_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 6 de maig de 2013 

14. “Mireia_Sanchez_Molas_child_labour_1”, català, 27 de maig de 2013 

15. “Child_labour_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 3 de juny de 2013 

16. “child_labour_domestic_work”, català, 13 de juny de 2013 

17. “MSM_child_labour_exam_13_juny”, català, 13 de juny de 2013 

18. “Mireia_Sanchez_Molas_Clinton_on_Child_Labour”, espanyol, 17 de juny de 2013 (revisió) 

19. “MSM_Clinton_upon_Nomination”, espanyol, 17 de juny de 2013 

20. “Mireia_Sanchez_Molas_Facts_on_Child_Labour”, espanyol, 17 de juny de 2013 

Interpretació Idioma-Llengua 2 (fr): consecutiva 

21. “Migranya traducció a vista”, català, sense data (traducció a la vista) 

22. “Pauvreté et Terrorisme traducció a vista”, català, sense data (traducció a la vista) 

                                                           
3 Tot el material àudio es troba a la carpeta “Interpretacions prèvies al TFG” dins dels fitxers adjunts. 
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23. Sense fitxer d’àudio. Informació extreta de la fitxa d’avaluació “Troubles du sommeil”, 

català, 21 d’octubre de 2013 

24. Sense fitxer d’àudio. Informació extreta de la fitxa d’avaluació “Régimes amaigrissants”, 

català, 22 d’octubre de 2013 

25. “sem 9 2.11.13 réchauffement climatique”, català, 2 de novembre de 2013 

26. “sem 9 2.11.13 école à la maison”, català, 2 de novembre de 2013 

27. “altermundialisme”, “altermundialisme1”, “altermundialisme2”, català, 26 de novembre de 

2013 

28. “comerç just 2 Mireia Sánchez Molas”, català, 26 de novembre de 2013 

29. “Bernard Cassen”, català, 3 de desembre de 2013 

30. “decreixement”, “decreix1”, “decreix3”, “decreix4”, “decreix5”, “decreix6”, “decreix7”, 

“decreix8”, català, 3 de desembre de 2013 

Interpretació Idioma-Llengua 3 (en): simultània 

31. “childlabour_MSM_simultània2”, català, 16 de gener de 2014 (revisió) 

32. “Ruth_s_story_simultània_1_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 23 de gener de 2014 (revisió) 

33. “Anne_Hathaway_simultània_1_Mireia_Sanchez_Molas”, català,  30 de gener de 2014 (practicat) 

34. “Elton_John_on_aids_simultània”, català, 6 de febrer de 2014 (practicat) 

35. “Water_tensions_2_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 11 de febrer de 2014 (practicat) 

36. “Hillary_Clinton_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 11 de febrer de 2014 

37. “George_Bush_on_the_night_of_9-11”, català, 18 de febrer de 2014 

38. “Severn_Suzuki_speaking_at_UN_Earth_Summit_1992_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 

20 de febrer de 2014 

39. “Jon_Stewart_on_9_11”, català, 27 de febrer de 2014 

40. “Aids_and_poverty_04.03.2014_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 4 de març de 2014 

41. “Leonard_Cohen_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 6 de març de 2014 

42. “VOA_safety_afer_9.11._report_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 11 de març de 2014 

43. “Vince_McMahon_Mireia_Sanchez_Molas”, català, 11 de març de 2014 

Interpretació Idioma-Llengua 4 (fr): simultània 

44. “Interpretación Mohamed Said Saadi Mireia Sánchez Molas”, espanyol, 2 d’abril de 2014 

(amb traducció a la vista prèvia) 

45. “Présentation Marie Lucas Mireia Sánchez Molas”, “Conférence de Jean Luc Raharimanana”, 

“Conférence de Jean Luc Raharimanana 2”, català, 9 d’abril de 2014 (amb traducció a la vista 

prèvia) 

46. “Marguerite Barankitse final”, català, 29 d’abril de 2014 

47. “Marguerite Barankitse 6maig”, català, 6 de maig de 2014 (revisió) 

48. “Caddy Adzuba 3”, català, 13 de maig de 2014  
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Annex 2. Classificació d’errors i encerts en la producció vocal: model i buidatge 

Model de taula 

A continuació es presenta un model en blanc de la taula emprada per a l’avaluació de les 

interpretacions realitzades prèviament al TFG i les interpretacions dels quatre discursos 

escollits per a la comparació. En la taula, els paràmetres avaluats apareixen dividits en 

subparàmetres. Es presenten en un tercer nivell les realitzacions possibles de cada 

paràmetre o una orientació de les causes de les mancances (aspectes negatius) o encerts 

(aspectes positius) detectats. La taula s’ha realitzat a partir de les fonts esmentades a 

2.1, 2.2, i 2.3.1, especialment a partir de Harris (2003) i Poyatos (1993).  

AVALUACIÓ DE LA DICCIÓ 

Pronunciació Articulació Entonació 

Interferències 

Pronunciació col· loquial 

Desconeixement de la pronunciació  

Desconeixement del mot 

Tensió d’articulació 

Vocalització 

Encallada 

Velocitat d’articulació 

Altres: procediments d’enllaç entre 
paraules 

Línia melòdica: reduïda, ample 

Alternança d’unitats d’entonació: 
repetitiva, canviant 

Accentuació per emfasització 

Contribució al missatge: pauses, 
entusiasme, vivacitat, emotivitat 

Naturalitat (idiomaticitat) i musicalitat 

Aspectes negatius 
   

Aspectes positius 
   

AVALUACIÓ DE L’AGRADABILITAT DE LA VEU 

Altura tonal Ressonància Intensitat Respiració 
Duració 
sil· làbica 

Ús del 
micròfon 

Altres 

Adequació al to 
personal: 
adequat, forçat 

Tipus: 
nasal, oral, 
faríngia 

Adequació 

Variabilitat 

Perceptibilitat 

Velocitat 

Tipus de veu: 
diafragmàtica o 
no  

Duració 

Variabilitat 

Efectes 

Adequació 
distància  

Variació 
distància 

Ús del “mute” 

Vicis, tics, etc. 

Aspectes negatius 
       

Aspectes positius 
       

Taula 16. Model de taula d'avaluació 
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A partir de l’emplenament d’una taula com l’anterior per cada interpretació realitzada 

prèviament al TFG s’han obtingut les dades quantitatives que es presenten a continuació 

en forma de gràfics. 

Buidatge 

 

   

Aquests dos primers gràfics, que comparteixen llegenda, presenten com s’explica pels 

títols la relació percentual i en nombres absoluts entre els diversos errors (Gràfic 1) i 

encerts (Gràfic 2) mencionats en l’avaluació de les interpretacions prèvies al TFG (3.2) 

en relació als diversos paràmetres analitzats: pronunciació, articulació i entonació, com 

a subparàmetres de la dicció, i to (altura tonal), ressonància, volum, respiració, duració 

(sil· làbica) i ús del micròfon, com a subparàmetres de l’agradabilitat de la veu, 

juntament amb dades també recollides sobre altres elements paralingüístics (espetecs de 

llengua, vocalitzacions, pauses no silencioses, etc.), indicats a la llegenda amb el nom 

altres. 

5%
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22%
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73 punts
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5%
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13%

22 punts
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Gràfic 2. Comparativa d'encerts per 
paràmetres
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Els gràfics que apareixen a continuació representen la comparativa dels diversos errors i 

encerts distribuïts per paràmetres i diferenciats segons la tècnica d’interpretació 

emprada; és a dir, diferencien el percentatge d’errors i encerts segons si s’atribueixen a 

la primera fase d’aprenentatge (assignatures Tècniques d’Expressió Oral Idioma-

Llengua, Interpretació Idioma-Llengua 1, Interpretació Idioma-Llengua 2), de treball de 

la tècnica consecutiva, o a la segona fase (assignatures Interpretació Idioma-Llengua 3 i 

Interpretació Idioma-Llengua 4), de pràctica de la tècnica d’interpretació simultània. 

Aquesta comparació permet observar si hi ha diferències rellevants entre les dues grans 

fases, si es produeix algun tipus d’evolució. En aquest cas les dades es presenten, 

primerament, en xifres absolutes i, segonament, en percentatges, tenint en compte que 

de la primera fase s’han avaluat 30 interpretacions i de la segona, només 18, cosa que 

faria difícil la comparació d’ambdós períodes a simple vista si només es presentessin les 

xifres absolutes. 
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Gràfic 3. Comparativa d'errors per paràmetres i 
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A continuació es presenten els gràfics referents als encerts: 

 

 

Finalment, pel que fa a les dades quantitatives sobre les interpretacions prèvies al TFG, 

també són destacables els encerts i errors produïts per a cadascuna de les realitzacions 

dels subparàmetres ja esmentats.  
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Gràfic 5. Comparativa d'encerts per paràmetres i 
tècnica d'interpretació
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En aquest cas, pot resultar útil saber, per exemple, quants errors entre els d’articulació 

s’atribueixen a una tensió articulatòria inadequada i quants a una velocitat d’articulació 

excessivament ràpida, o quants errors entre els d’entonació tenen a veure amb una línia 

melòdica repetitiva, etc. El gràfic anterior aporta dades en aquest sentit. Com en els 

següents, les dades s’expressen en nombres absoluts i es distingeix entre errors i encerts 

i entre tècniques d’interpretació. La informació també s’ha dividit tenint en compte els 

macroparàmetres analitzats: la dicció i l’agradabilitat de la veu.  

El gràfic anterior, i el següent tracten les realitzacions dels subparàmetres de dicció: les 

cinc primeres barres començant per la part superior dels gràfics fan referència a 

l’entonació, les cinc següents, a l’articulació, i, per últim, les quatre últimes a la 

pronunciació. 

 

Per últim, els gràfics següents tracten l’agradabilitat de la veu: 
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En aquests dos últims gràfics, referents als subparàmetres d’agradabilitat de la veu, la 

primera barra començant per la part superior dels gràfics fa referència a aspectes 

paralingüístics com els espetecs de llengua, vocalitzacions, etc.; les tres següents, a l’ús 

del micròfon; les dues següents a la duració sil· làbica i la variabilitat que presenta; les 

tres següents (tipus de veu, velocitat i perceptibilitat) a la respiració; les dues que 

continuen, al volum o intensitat; la penúltima barra es refereix al tipus de ressonància, i, 

la darrera, a l’adequació de l’altura tonal. 

Pel que fa a les dades qualitatives, com en el cas de les quantitatives, apareixen 

destacades a 3.2 les que tenen una rellevància especial per al desenvolupament del pla 

de treball personal. Per tant, a continuació es presenten únicament les dades, sense un 

comentari específic, com a material de consulta i contrast. Per a una exposició clara, 

s’han recollit les realitzacions específiques de cada taula d’avaluació en una única taula 

(Taula 17). No s’hi recullen el nombre de realitzacions de cada paràmetre, sinó 

únicament els tipus diferents i alguns exemples, en cas que n’hi hagi. 

AVALUACIÓ DE LA DICCIÓ 

Pronunciació Articulació Entonació 

Aspectes negatius 

- Canvis en la pronunciació de les 
consonants (africacions, palatalit-
zacions, etc.): txampany, etgemple, 
comprensiple, txou, vui, transisió, 
antx, etc. 

- Canvis en l’accentuació: européu, 
periode, Congó, etc. 

-Assimilació de grups vocàlics i 
consonàntics a causa d’una tensió 
d’articulació i una vocalització 
inadequades: esdevenement, vocució, 
Birundi,  discriminició, tolerència, 
autobriogràfic, etc. 

-Reforç de sons: torrnaran, etc. 

- Èmfasi o accentuació injustificada 
o nul· la 

-Accentuació sil·làbica molt marcada 
i contínua 

- Línia melòdica plana (camp 
d’entonació estret) 

- Finals conclusius suspesos 

4
6

8
3

1
1
2

1
1

1

4
3

11

3

adequació (to forçat, adequat)
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variabilitat
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adequació distància

variació distància
atres (ús mute)
Vicis, tics, etc.

Gràfic 10. Comparativa d'encerts per  paràmetres i tècnica 
d'interpretació: subparàmetres d'agradabilitat de la veu

Consecutiva Simultània
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-Reducció o addició de sons: dot,  
florescents, transtorn, òrfens, etc. 

- Altres modificacions per 
interferència: identidat, erradicar, 
venta, etc. 

-Reducció de grups consonàntics o 
caiguda de vocals àtones (en alguns 
casos a causa de la velocitat 
d’artiuclació): parafasejar, balaç, 
pregunt’s, etc. 

- Encallades 

- Mala vocalització als finals de frase 

- Alternança d’unitats repetitiva 
(entonació de finals repetida, atacs 
repetits, etc.) 

- Unitats d’entonació breus que 
fragmenten el discurs 

- Manca de vivacitat i entusiasme; 
falta d’emotivitat i convenciment 

- Manca de naturalitat: entonació a 
cavall de l’original (espec. simultània) 

Aspectes positius 

- Pronunciació correcta de sons i 
paraules que solen provocar errors: 
mp3 (amb les vocals àtones 
corresponents), eradicar, xou, 
xocant, expressar (amb /s/ sorda), 
Kíev (amb l’accentuació estàndard) 

- En general, tensió articulatòria 
adequada, clara i agradable 

- Excepte en alguns casos, la 
velocitat d’articulació és correcta 

- Cerca de l’alternança variada 
d’unitats d’entonació 

- Naturalitat, vivacitat, emotivitat, 
solemnitat 

- Accentuació pertinent 

- Entonació clarificadora en les 
interrogatives, exemples, incisos, 
enumeracions i comparatives 

- Entonació lligada al sentit 

AVALUACIÓ DE L’AGRADABILITAT DE LA VEU 

Altura tonal Ressonància Intensitat Respiració 
Duració 
sil· làbica 

Ús del 
micròfon 

Altres 

Aspectes negatius 

- Forçada: greu 

- Alguns atacs 
estridents i aguts 

- Oral faríngia 

- Oral nasal (en 
pocs casos) 

- Elevada 

- Baixa als finals 
de frase 

- Poc variable 
(sentit) 

- Variable 
(micròfon) 

- Es perceben 
les inspiracions i 
expiracions 

- Tremolor veu:  
manca suport 
diafragmàtic 

- Veu amb aire 

- Falta aire 

- Allargament 
de síl·labes: 
dubte 

- Escurçament 
de síl·labes: 

nerviosisme 

-Discurs a cops, 
duració breu 

- Distància 
inadequada: 
reforç de les 
oclusives 

- Distància 
variable: canvis 
d’intensitat 

- Mala qualitat 
del so 

- Espetecs de 
llengua 

- Vocalitzacions 

- Pauses sonores 

- Pauses no 
sonores llargues 

- Sons /s/, /cs/, 
/ix/ 

- Sons molestos 

Aspectes positius 

- Adequada - Oral 

- Suau, 
adequada, 
còmode 

- Sostinguda 
als finals 

-  Atacs 
adequats 

- Correcta en 
ritme 

- Imperceptible 

-  Amb suport 
diafragmàtic  

- Variable i 
dinàmica 

- Distància 
adequada 

- No variació 
per posició 

-Pauses 
silencioses 

- Sons /s/, /cs/, 
/ix/ 

Taula 17. Encerts i errors previs al TFG 
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Annex 3. Índex d’exercicis 

Taula 1. Exercici 1: Estimulació de la respiració diafragmàtica ...........................................24 

Taula 2. Exercici 2: “6-3-6-3” ...............................................................................................24 

Taula 3. Exercici 3: La respiració i la veu .............................................................................25 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 3 part 1 i 2"; "Exercici 3 variacions"4 

Taula 4. Exercici 4: L’altura tonal pròpia .............................................................................25 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 4 part 1 i 2"; "Exercici 4 part 3 i 
variacions" 

Taula 5. Exercici 5: Impostació de la veu .............................................................................26 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 5 part 5, 6 i variacions" 

Taula 6. Exercici 6: Control de la intensitat ..........................................................................27 

Taula 7. Exercici 7: El micròfon ...........................................................................................27 

Taula 8. Exercici 8: Embarbussaments .................................................................................29 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 8 part 1, 2 i 3"; "Exercici 8 part 4" 

Taula 9. Exercici 9: Xifres xiuxiuejades ...............................................................................29 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 9 part 1"; "Exercici 9 part 3"; "Exercici 9 
part 4"; "Exercici 9 exemple incorrecte" 

Taula 10. Exercici 10: Textos al·literats................................................................................30 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 10" 

Taula 11. Exercici 11: El bolígraf .........................................................................................31 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 11 part 1"; "Exercici 11 part 2 i 3"; 
"Exercici 11 part 4" 

Taula 12. Exercici 12: Entonar actituds ................................................................................32 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 12 part 1"; "Exercici 12 part 2"; "Exercici 
12 ampliació part 1"; "Exercici 12 ampliació part 2, 3 i 4" 

Taula 13. Exercici 13: Oralització d'un discurs .....................................................................32 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 13 part 1"; "Exercici 13 part 2" 

Taula 14. Exercici 14: Shadowing d'un discurs .....................................................................33 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 14 " 

Taula 15. Exercici 15: Traducció a la vista ...........................................................................34 
Material de suport: arxius mp3 "Exercici 15" 

                                                           
4 Tot el material àudio es troba a la carpeta “Exercicis” dins dels fitxers adjunts 
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Annex 4. Índex d’interpretacions prèvies i posteriors a l’execució dels exercicis 

Interpretació 1. Hillary Clinton a la gala d’entrega de premis de l’organització sense 

ànim de lucre Vital Voices (Veus Vitals). 

- Durada del discurs: 12 minuts 55 segons 

- Divisió per parts de la interpretació: 1a part (00:00- 06:22) 

2a part (06:22- 12:55) 

- Materials:  

Vídeo: Zermin, H. (2013, abril 3). Hillary Clinton back in limelight with women 

empowerment speech — MSNBC [vídeo]. Recuperat 28 maig 2014, des de 

http://www.youtube.com/watch?v=Y1GFsnI4uec 

Interpretacions (en consecutiva): arxius mp3 “Hillary Clinton 1a part” i “Hillary Clinton 2a 

part”5 

Interpretació 2. Malala Yousafzai en la inauguració de la biblioteca de Birmingham el 

3 de setembre del 2013. 

- Durada del discurs: 7 minuts 54 segons 

- Divisió per parts de la interpretació: 1a part (00:00- 04:38) 

2a part (04:38- 07:54) 

- Materials: 

Vídeo: Daughters_of_Pakistan (2013, octubre 27). Malala Yousafzai opens the Library 

of Birmingham (Full Speech 2013) [vídeo]. Recuperat 28 maig 2014, des de 

http://www.youtube.com/watch?v=0sMeUhmUZEE 

Interpretacions (en simultània): arxius mp3 “Malala Yousafzai 1a part” i “Malala 

Yousafzai 2a part” 

Interpretació 3. Roda de premsa de Marguerite Barankitse i Louise Arbour, premiades 

per la Fundació Chirac.  

- Durada del discurs: 7 minuts 6 segons 

- Divisió per parts de la interpretació: 1a part (00:00- 03:10) 

2a part (03:10- 07:02) 

                                                           
5 Tot el material àudio es troba a la carpeta “Interpretacions” dins dels fitxers adjunts 
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- Materials: 

Vídeo: CAPE TV (2011, novembre 23). Conférence de presse avec Marguerite 

Barankitse et Louise Arbour [vídeo]. Recuperat 28 maig 2014, des de 

http://www.youtube.com/watch?v=3nrYtvtbV7Q 

Interpretacions (en consecutiva): arxius mp3 “Interpretació Marguerite Barankitse” 

(correspon a la 1a part) i “Interpretació Louise Arbour” (correspon a la 2a part) 

Interpretació 4. Fragments d’una entrevista amb Jean Ziegler, amb motiu de la 

publicació del llibre Destruction massive. Géopolitique de la faim (‘Destrucció massiva. 

Geopolítica de la fam’).  

- Durada del discurs: 8 minuts 8 segons 

- Divisió per parts de la interpretació: 1a part (00:00- 03:54) 

2a part (03:54- 08:08) 

- Materials: 

Vídeo: Les Liberterres (2012, octubre 9). Jean Ziegler – Destruction massive – Les 

Liberterres [vídeo]. Recuperat 28 maig 2014, des de 

http://www.youtube.com/watch?v=yGlEwZil6vM 

Interpretacions (en simultània): arxius mp3 “Jean Ziegler 1a part” i “Jean Ziegler 2a part” 
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Annex 5. Avaluació d’interpretacions prèvies i posteriors a l’execució dels 

exercicis  

Per avaluar les interpretacions prèvies i posteriors als exercicis, que han servit per 

revisar (mitjançant la comparació) l’eficàcia del pla personal de treball, s’ha utilitzat el 

model de taula presentat a l’Annex 2; és a dir, s’ha omplert una taula per cadascuna de 

les dues parts dels quatre discursos interpretats. Tanmateix, per presentar les dades de 

manera concisa, s’ha creat un tipus de taula adaptada (Taules 18 i 19) que pugui 

contenir la informació de totes quatre interpretacions. La primera taula de les dues que 

hi ha a continuació fa referència a l’avaluació de les primeres parts de les 

interpretacions (pels talls concrets vegeu l’Annex 4), realitzades abans dels exercicis, i 

la segona taula presenta l’avaluació de les segones parts, enregistrades a posteriori. 

D
is

cu
rs

 AVALUACIÓ DE LA DICCIÓ 

Pronunciació Articulació Entonació 

Aspectes negatius 
Aspectes 
positius 

Aspectes 
negatius 

Aspectes 
positius 

Aspectes 
negatius 

Aspectes 
positius 

1 

- Imprecisions en la 
pronunciació de 
noms propis: Inez 
McCormack 

- Correcta, en 
general 

- Encallades i 
vacil·lacions 

- Canvi de timbre 
vocàlic: ven per 
van 

- Caiguda de 
vocals: espessal... 
per especialment 

- Correcta i 
clara, en general 

- Unitats 
d’entonació breus 

- Camp 
d’entonació estret 

- Línia melòdica 
poc variada 

- Accentuació 
poc precisa 

 

2 

 
- Correcta, en 
general 

- Encallades 
- Correcta i 
clara, en general 

- Unitats 
d’entonació breus 

- Manca 
d’accentuació en 
alguns punts 

- Camp 
d’entonació 
ample 

- Línia melòdica 
variada 

3 

- Metàtesi: radere 
- So /s/ i no 

/x/: estenent 

- Caiguda de 
consonants 
(dissimilació): 
fatricida  

 

- En alguns punts 
manca 
d’entusiasme i 
contribució de 
l’entonació al 
missatge 

- Camp 
d’entonació 
ample 

- Línia melòdica 
variada 

- Naturalitat 

- Accentuació 
pertinent 
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4 - Canvis en la 
pronunciació de 
les consonants: 
supsistència 

- Desconeixement 
de la proposta de 
l’estàndard: 
damping per 
dúmping 

 
- Articulació 
relaxada: SDE, 
per OCDE 

 

- Unitats 
d’entonació breus 

- Línia melòdica 
poc variada 

- Afectació del 
sentit: entonació 
cansada 

- Accentuació 
mínima 

- Accentuació 
d’alguns mots: 

accés 

 AVALUACIÓ DE L’AGRADABILITAT DE LA VEU 

 
Altura tonal Ressonància Intensitat Respiració 

Duració 
sil· làbica 

Ús del 
micròfon 

Altres 

 Aspectes negatius 

1 

 
- Oral faríngia 

(en certs 
punts) 

- Elevada (en 
poca mesura) 

- Es percep 
lleument 

- Tremolor de la 
veu puntual 

- Allargament 
(dubte) 

- Canvis de 
posició 
(volum) 

- So /s/ 

- Pauses 

- Vocalitzacions 

- Espetecs 

2 
 

- Oral faríngia 
(en certs 
punts) 

- Elevada (en 
l’original) 

- Es percep 
lleument 

- Allargament 
(dubte) 

- Canvis de 
posició (volum) 

- So /s/ 

- Vocalitzacions 

3 

  

- Baixa a 
l’inici i en 
alguns finals 
de frase 

- Es percep 
lleument 

- Escurçament 
(nerviosisme) 

- Canvis de 
posició (volum) 

- So /s/ 

- Vocalitzacions 

- Espetecs 

4 

- Forçada  - Elevada 
- Es percep 

excessivament 

- Escurçament 
(dificultats de 
comprensió i 
execució) 

- Canvis de 
posició (volum) 

- So /s/ 

- Vocalitzacions 

 

 Aspectes positius 

1 
- Adequada 

- Oral, en 
general 

  
- Es percep 

lleument 
- Regular, en 

general 
- Ús adequat  

2 
- Adequada 

- Oral, en 
general 

- Variable 
amb el sentit 

    

3 
- Adequada - Oral 

- Adequada, 
en general 

 
- Regular, en 

general 
- Ús adequat, 

en general 
 

4  - Oral      

Taula 18. Avaluació de la primera part de les interpretacions (prèvia als exercicis) 

En la taula anterior, es presenten les dades per discursos i segons les mencions negatives 

i les positives. La numeració de les files indica el discurs que s’avalua: l’1 correspon al 

discurs de Hillary Clinton, el 2, al de Malala Yousafzai, el 3, al de Marguerite 

Barankitse i Louise Arbour, i el 4, al de Jean Ziegler. Les cel·les de color gris són 
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cel·les buides. Val a dir, pel que fa a les mencions positives, que només s’han anotat 

aquelles realitzacions que destaquen respecte de la resta, és a dir, les que són 

remarcables perquè milloren la interpretació o es poden observar distintament, però no 

les solucions habituals o els aspectes que normalment no comporten problemes. 

La taula que segueix presenta el mateix aspecte formal que l’anterior, però es refereix a 

l’avaluació de la segona part dels interpretacions mencionades. La numeració emprada 

correspon també a la que ja s’ha explicat. 

D
is

cu
rs

 AVALUACIÓ DE LA DICCIÓ 

Pronunciació Articulació Entonació 

Aspectes negatius 
Aspectes 
positius 

Aspectes 
negatius 

Aspectes 
positius 

Aspectes 
negatius 

Aspectes positius 

1 

 

- So /s/ i no 
/x/: 
estrangera, 
estendre 

- Encallades i 
vacil·lacions 

- Caiguda de 
vocals: vil... per 
violència 

- Correcta i 
clara, en 
general 

 

- Unitats 
d’entonació més 
llargues 

- Naturalitat 

- Entusiasme 

- Accentuació 
pertinent: 
oportunitats, veus 
vitals, etc. 

2 

 
- Correcta, en 
general 

 
- Correcta i 
clara, en 
general 

- Manca 
d’entusiasme 

- Línia melòdica 
repetitiva 
(lleument) 

- Unitats 
d’entonació més 
llargues 

- Reforç de 
l’accentuació: 
pobresa, alçar la 
veu, llibre, etc. 

- Camp d’entonació 
ample 

3 
  

- Addició de 
consonants 
(assimilació): 
droctrina 

 
- Línia melòdica 
menys variada 

- Seguretat i 
convenciment 

4 
- Caiguda de 

síl·labes o lletres 
(desconeixement 
de la pronunciació 
estàndard o de les 
propostes del 
Termcat: implosés 
per implosionés o 
implotés, Goldman 
Sach(s). 

 

- Caiguda o canvi 
de vocals: basi 
per base, 
immobiliars per 
immobiliaris 

 

- Unitats 
d’entonació 
breus: 
fragmentació 

 

- Reforç de 
l’accentuació: 
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 AVALUACIÓ DE L’AGRADABILITAT DE LA VEU 

 
Altura tonal Ressonància Intensitat Respiració 

Duració 
sil· làbica 

Ús del 
micròfon 

Altres 

 Aspectes negatius 

1 

   

- Es percep 
lleument 

 

 

- Canvis de 
posició 
(volum) 

- So /s/ 

- Pauses 

- Vocalitzacions 

- Espetecs 

2 
   

- Es percep 
lleument 

  - Vocalitzacions 

3 
 

- Oral faríngia 
(es percep 
més l’esforç) 

   
- Canvis de 
posició 
(volum) 

- Vocalitzacions 

4 

- Forçada   

- Es percep 
excessivament 

- La veu tremola 

- Allargament 
(dubte) 

 - Vocalitzacions 

 Aspectes positius 

1 

       

- Augment de la 
velocitat; ritme 
(lectura de les 
notes més 
eficient) 

2 

- Adequada - Oral 
- S’eleva amb 

el to del 
discurs 

- Es percep 
menys 

- La tremolor de 
la veu 
disminueix 

   

3 

  
- Adequada, 

en general 
   

- Augment de la 
velocitat; ritme 
(lectura de les 
notes més 
eficient) 

4        

Taula 19. Avaluació de les segones parts de les interpretacions (posteriors als exercicis) 

Aquestes taules d’autoavaluació proporcionen dades per a una comparació en 

profunditat del treball de la intèrpret en les interpretacions prèvies i posteriors a la 

realització dels exercicis, amb exemples concrets, els més rellevants dels quals es 

destaquen al cos del text (3.4.2). Tanmateix, observant les taules es pot comprovar que 

hi ha una diferència substancial entre les mencions negatives i positives de les primeres 

i segones interpretacions. Aquesta comprovació fa pensar que, en general, les segones 

interpretacions registren menys errors i, admeten els encerts més com a realitzacions 

habituals que no cal destacar. 
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Annex 6. Enquestes als usuaris: model i buidatge 

Model anotat 

A continuació es presenta el model d’enquesta repartida a tretze usuaris, amb anotacions 

(entre claudàtors i en una font més clara) sobre alguns aspectes a tenir en compte, entre 

els quals hi ha les variacions particulars de cada model d’enquesta.  

Enquesta de valoració de la interpretació  

L’objectiu d’aquesta enquesta és obtenir l’opinió dels usuaris sobre diversos aspectes de la tasca 

realitzada per una intèrpret en la interpretació d’un discurs. L’enquesta està destinada a 

completar la recerca del Treball de Final de Grau de Mireia Sánchez Molas. El temps aproximat 

de resposta és d’entre 20 i 30 minuts. Moltes gràcies per la teva participació! 

DADES DE L’USUARI 

Edat:   

Professió o estudis (en cas que encara t’estiguis formant):  

Coneixement d’idiomes (subratlla l’opció que s’escaigui):  

CATALÀ:  no en tinc coneixements bàsic   mitjà   avançat 

ANGLÈS:  no en tinc coneixements bàsic   mitjà   avançat 

[La segona llengua varia en les enquestes entre anglès o francès segons la llengua de 

partida del discurs original] 

Saps en què consisteix la interpretació de llengües?   

 Sí:  poc/ bastant / molt   No    No ho sé/No contesto  

 

Si és que sí, has estat mai usuari d’una interpretació? 

Sí, en directe  Sí, a través dels mitjans de comunicació   No 

No ho recordo      No ho sé/ No contesto 

 

Un cop completada la part de dades de l’usuari, a continuació s’explica exactament què cal fer 

per contestar la resta de l’enquesta.  
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[Les instruccions que es presenten a continuació són exemples extrets dels models 

d’enquesta sobre la interpretació de Malala Yousafzai i la de Marguerite Barankitse i 

Louise Arbour. Les instruccions varien lleugerament per a cada model depenent dels 

discursos i tenint en compte factors com els talls que ha de fer l’usuari en l’escolta, la 

sincronització del vídeo i l’àudio, si és necessària (en la interpretació simultània), etc.] 

[Interpretació de Malala Yousafzai] 

1) Obrir el vídeo de Malala Yousafzai i posar pausa abans que comenci. Si no l’has obert 

abans,  el trobaràs a http://www.youtube.com/watch?v=0sMeUhmUZEE. S’ha de reduir 

el volum fins que pràcticament no se senti l’àudio. 

2) Obrir l’arxiu d’interpretació adjunt al correu “Malala Yousafzai 1a part”. 

3) Sincronitzar el vídeo i l’àudio de manera que es puguin reproduir al mateix temps. Cal 

posar el “play” a l’arxiu d’interpretació adjunt al correu “Malala Yousafzai 1a part” 

quan el rellotge del vídeo de Youtube marqui 0:03. El volum de l’arxiu d’interpretació 

ha de ser més alt, perquè se senti bé la interpretació i la veu de l’oradora original se 

senti de fons. 

4) Mirar i escoltar la interpretació alhora fins al minut 4:38 del discurs de Malala 

Yousafzai. L’àudio de la interpretació s’aturarà sol. 

5) No tancar el vídeo de Youtube. 

[Interpretació de Marguerite Barankitse] 

1) Obrir el vídeo del Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=3nrYtvtbV7Q) i seguir-
lo (mirar i escoltar) fins al minut 1:32. 

2) Obrir l’arxiu d’interpretació adjunt al correu “Interpretació Marguerite Barankitse” i 
escoltar-lo fins al minut 1:20. Compte  amb el volum! 

3) Tornar al vídeo de Marguerite Barankitse i seguir-lo fins al minut 3:10. 

4) Tornar a l’arxiu d’interpretació “Interpretació Marguerite Barankitse” i seguir-lo fins al 
final. 

5) No tancar el vídeo de Youtube. 

[Com es pot comprovar, les instruccions d’escolta varien considerablement si es tracta 

de discursos interpretats en consecutiva o en simultània, perquè es busca que la 

percepció de l’usuari sigui semblant a la percepció d’una interpretació “real”]. 

Respondre a les preguntes següents un cop fets aquests primers passos. [És a dir, un cop 

llegides i seguides a les instruccions d’escolta dels vídeos originals i les interpretacions. 

Les preguntes presenten un enfocament general per tal de no donar pistes a l’usuari 
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sobre quins paràmetres concrets analitza l’estudi i no influir-lo, i per tal de comprovar si 

hi ha algun tipus de relació concreta entre els paràmetres referents a la producció vocal i 

la resta]. 

Reconeixes la veu de la intèrpret? 

Sí     No    No ho sé 

1. Creus que en la interpretació se  t’ha informat plenament del que ha dit l’oradora 
original? Qualifica la teva resposta de l’1 (no gens) al 5 (sí completament). 
 
1  2  3  4  5  No ho sé 

[La resposta es realitza en un entorn determinat, però es poden establir 5 graus diferents 

de valoració per a cada paràmetre] 

2.   Has entès tots els arguments i l’exposició que se n’ha fet? Qualifica la teva resposta 
de l’0 (no gens) al 5 (sí completament). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

3. Creus que la paraules i la terminologia usades en la interpretació s’adaptaven a la 
situació? Qualifica la teva resposta de l’1 (no gens) al 5 (sí completament). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

4. Creus que la veu era agradable? Qualifica la teva resposta de l’1 (no gens) al 5 (sí 
completament). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

5. Creus que la pronunciació ha estat clara? Qualifica la teva resposta de l’1 (no he 
entès bona part del discurs) al 5 (totes les paraules s’entenien amb claredat). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

6. Què en penses de l’entonació? Qualifica la teva resposta de l’1 (molt monòtona) al 5 
(viva i amb molts matisos). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

7. Valora de manera general la interpretació. Qualifica la teva resposta de l’1 
(valoració més negativa) al 5 (valoració més positiva). 

 1  2  3  4  5  No ho sé 

8. Hi ha alguna cosa que t’hagi molestat en la interpretació (sons molestos, pauses, 
velocitat, accent de la intèrpret, llenguatge utilitzat, etc.)? 
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Respondre a les preguntes següents un cop fets aquests darrers passos. [És a dir, un cop 

seguides les instruccions d’escolta de les segones parts de les interpretacions per 

respondre la segona part de l’enquesta. Aquestes últimes instruccions no s’inclouen 

a continuació perquè els exemples són paral·lels als presentats per a la primera part. 

La informació sobre el procés de realització de les interpretacions (és a dir, el fet 

que és realitzessin prèviament o posteriorment als exercicis) no es proporcionava als 

usuaris, per evitar influir-los en les respostes.] 

1. En la 2a part de la interpretació, creus que se t’ha informat plenament del que ha 
dit l’oradora original? Qualifica la teva resposta de l’1 (no gens) al 5 (sí 
completament). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

2.  En la 2a part de la interpretació, has entès tots els arguments i l’exposició que se 
n’ha fet? Qualifica la teva resposta de l’0 (no gens) al 5 (sí completament). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

3. En la 2a part de la interpretació, creus que la paraules i la terminologia usades en 
la interpretació s’adaptaven a la situació? Qualifica la teva resposta de l’0 (no 
gens) al 5 (sí completament). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

4. Creus que la veu era agradable? Qualifica la teva resposta de l’0 (no gens) al 5 (sí 
completament). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

5. Creus que la pronunciació ha estat clara? Qualifica la teva resposta de l’0 (no he 
entès bona part del discurs) al 5 (totes les paraules s’entenien amb claredat). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

6. Què en penses de l’entonació? Qualifica la teva resposta de l’0 (molt monòtona) al 5 
(viva i amb molts matisos). 

1  2  3  4  5  No ho sé 

7. Valora de manera general la interpretació. Qualifica la teva resposta de l’0 
(valoració més negativa) al 5 (valoració més positiva). 

 1  2  3  4  5  No ho sé 

8.  Hi ha alguna cosa que t’hagi molestat en la interpretació (sons molestos, pauses, 
velocitat, accent de la intèrpret, llenguatge utilitzat, etc.)? 
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[Finalment, es planteja una última pregunta per fer reflexionar més profundament els 

usuaris sobre les diferències possibles entre ambdues interpretacions, per tal que, si no 

s’han anotat en les preguntes específiques, es puguin anotar de manera conjunta, si és 

pertinent, en una valoració més general]. 

9. Has percebut algun canvi remarcable en els aspectes tractats en les preguntes 
anteriors en la segona part respecte de la primera? (Tria l’opció o opcions que 
s’acordin amb la teva opinió.) 

- No ho sé/ No contesto 
- No 
- Sí: la informació era més completa i estava més ben exposada. 
- Sí: la informació era menys completa i estava més mal exposada. 
- Sí: les paraules i la terminologia escollida s’adequaven més a la situació. 
- Sí: les paraules i la terminologia escollida s’adequaven menys a la situació. 
- Sí: la veu, l’entonació i la pronunciació eren més agradables i correctes. 
- Sí: la veu, l’entonació i la pronunciació eren menys agradables i menys correctes. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració! 

Buidatge 

A continuació es presenten els gràfics extrets del buidatge de les enquestes. La 

informació es classifica per discursos i es compara, essencialment, l’opinió dels usuaris 

respecte a cadascuna de les parts de les interpretacions: la primera part correspon a les 

barres de color verd i la segona, a les barres de color blau. S’ha optat per tractar les 

dades a partir de la mitjana de punts obtinguda de les respostes dels sis usuaris que han 

avaluat cada interpretació, d’aquesta manera s’aconsegueixen uns resultats menys 

subjectius, tot i quedi neutralitzada la diversitat d’opinions. 
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Gràfic 11. Interpretació del discurs de 
Hillary Clinton
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Gràfic 12. Interpretació del discurs de 
Malala Yousafzai
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Com s’observa en els gràfics, que es comenten a l’apartat 3.4.3, les respostes de les 

preguntes s’han agrupat en set paràmetres diferents, que recullen el terme clau de la 

pregunta que els correspon en les enquestes. Així doncs, les respostes a la pregunta 1 

estan representades per la primera barra començant per l’esquerra (Informació 

completa), les de la pregunta 2, per la segona (que porta l’etiqueta Coherència), les de la 

pregunta 3, per la tercera (Terminologia), les de la 4, per la quarta (Agradabilitat de la 

veu), dels de la 5, per la cinquena (Pronunciació), les de la 6, per la sisena (Entonació) i 

les de la 7, per la setena (General).  

Les respostes a les preguntes 8 i 9 no es recullen als gràfics perquè no es poden 

quantificar en xifres i mitjanes. Tanmateix, les respostes dels usuaris que resulten 

remarcables per a l’estudi s’especifiquen en l’apartat 3.4.3. 

Quant a la resta de dades recollides per les enquestes resulta útil fixar-se, per exemple, 

en el coneixement d’idiomes dels enquestats, en el fet de si reconeixen o no la veu de la 

intèrpret, o fins i tot, en la qüestió que té a veure amb el coneixement del concepte 

d’interpretació. En aquest sentit, dels usuaris que han respost les enquestes, entre els 6 

de cada interpretació, 5 han reconegut la veu de la intèrpret mentre que 1, no, excepte en 

el cas de la interpretació de Ziegler, en què 2 persones han afirmat no reconèixer-la.  

Pel que fa al coneixement de les llengües d’origen dels discursos, 1 dels 6 enquestats 

per al primer discurs no té coneixements d’anglès, 2 en tenen coneixements bàsics, 2 

més, coneixements mitjans i 1, coneixements avançats. Pel que fa al segon, els nombres 

es repeteixen, excepte en el cas dels enquestats que no tenen coneixements d’anglès (2), 
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Gràfic 13. Interpretació de la roda de 
premsa de Marguerite Barankitse i Louise 

Arbour
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Gràfic 14. Interpretació de fragments de 
l'entrevista a Jean Ziegler
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que s’intercanvien pel que en té un coneixement bàsic (1). En els discursos en francès, 

dels enquestats que han avaluat la interpretació de la roda de premsa, 3 no tenen 

coneixements de francès, 2 en tenen un coneixement bàsic i 1, avançat. En el cas del 

darrer discurs, els coneixements dels enquestats responen a 2 persones amb un 

coneixement nul de francès, 2 amb un coneixement bàsic, 1, mitjà i 1 última, avançat. 

Finalment, entre els 13 enquestats, 1 ha afirmat tenir pocs coneixements sobre què és la 

interpretació, 10 han afirmat conèixer el concepte en més mesura, i 2 usuàries tenir-ne 

un coneixement elevat. Quant a la pregunta sobre si els enquestats havien estat usuaris 

d’alguna interpretació, la resposta generalitzada ha estat afirmativa: 8 enquestats han 

respost haver-ne estat usuaris a través dels mitjans de comunicació. Només 1 

enquestada ha estat usuària d’una interpretació en directe. Dels 4 restants, tres han 

respost no haver estat mai usuaris d’una interpretació i 1 ha respost que no ho recordava.
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