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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

1.1. Nota personal 
En arribar al final de la formació universitària, se suposa que moltes de les incògnites 

que ens van dur a emprendre-la haurien d’haver quedat resoltes. Tanmateix, com tants 

estudiosos han confirmat, sovint l’estudi engendra més noves incògnites que no pas en 

resol d’existents. Es tracta d’un fet consagrat, que val més viure com un estímul, que no 

pas com una fatalitat. Així, en el meu cas particular, els estudis de traducció i 

interpretació m’han obert els ulls a moltes realitats dignes de dedicar-hi més temps, 

realitats plenes d’incògnites, però cap no ha despertat el meu interès inquisitiu com la 

interpretació simultània.  

 

En certa manera, podríem dir que és el desconcert el que m’ha dut a escollir la 

interpretació simultània com a àmbit del meu Treball Acadèmic. L’activitat 

interpretativa és un procés fascinador, que deixa bocabadat l’estrany que s’hi acosta per 

primera vegada, i la meva mirada, malgrat la proximitat amb el tema que m’han donat 

els estudis, segueix sent en bona mesura la d’aquest estrany desconcertat davant les 

capacitats de l’intèrpret. Aquest treball, doncs, és per a mi un estímul a iniciar la recerca 

en interpretació simultània per mirar de respondre algunes de les preguntes que m’evoca 

la disciplina i, potser, descobrir-ne moltes d’altres. 

 

El tema que he escollit per al treball és, al meu entendre, un dels factors crucials en 

l’activitat interpretativa. Entre totes les restriccions a què ha de fer front l’intèrpret 

simultani, la més notable i determinant per a totes les altres és la rapidesa amb què es 

veu empès a treballar per seguir el ritme del discurs original. Els segons escassos que té 

per reproduir-lo l’obliguen a un exercici rigorosíssim d’economia lingüística. Així 

doncs, la qüestió que he decidit abordar en aquest treball és fins a quin punt els 

intèrprets simultanis aconsegueixen comprimir el volum del seu discurs per fer-lo més 

econòmic.            

 

1.2 . Conceptes clau 
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Aquest Treball Acadèmic gira entorn del concepte de compressió discursiva aplicat a 

la interpretació simultània (IS). Compressió discursiva (speech compression) és un 

terme encunyat per Txernov a la seva obra Interference and Anticipation in 

simultaneous Interpreting (Txernov, 2004:113) que aquest defineix com “l’economia 

lingüística per explicar un contingut determinat”. Així doncs, la compressió discursiva 

consisteix a transmetre informació emprant el mínim de recursos lingüístics que sigui 

possible, és a dir, el mínim nombre de mots, de síl·labes o, fins i tot, d’oracions. La 

suma de les unitats lingüístiques (generalment síl·labes o mots) que decidim prendre 

com a mesura ens aportarà la quantitat de material lingüístic d’un text, també 

anomenada volum discursiu. 
 

Ara bé, si parem atenció a la clàssica distinció del lingüista Ferdinand de Saussure entre 

significat i significant, altrament dit, contingut i forma del signe, ens adonarem que el 

volum discursiu és una mesura que només té en compte la forma, el significant, però 

que no pot servir com a còmput de la ‘quantitat de significat’ d’un discurs. Un bon 

exemple d’això són els anomenats mots gramaticals, com ara la conjunció que, que són 

unitats lingüístiques sense significat. Per tant, a banda del volum, també cal tenir en 

compte el significat, és a dir, el contingut semàntic i informatiu dels enunciats, per 

avaluar la compressió discursiva d’un discurs meta (DM) respecte del discurs original 

(DO). L’exemple següent ajudarà a entendre’n el concepte. Quan un intèrpret ha de 

traduir la frase anglesa we need water, té diverses opcions que li ofereixen les normes 

gramaticals i el lexicó del català, entre les quals: és necessari que puguem disposar 

d’aigua, necessitem aigua i ens cal aigua. És evident que pronunciar ens cal aigua 

representarà molt menys esforç d’articulació i temps a l’intèrpret, que no pas és 

necessari que puguem disposar d’aigua. Per tant, ens cal aigua és l’opció més 

econòmica, perquè es tracta d’un enunciat més comprimit.  

 

Finalment, una altra noció clau, lligada a la de compressió discursiva, és la densitat 

informativa. Un discurs més comprimit és un discurs més dens informativament, fins al 

punt que podem definir la compressió discursiva com el procés pel qual es reprodueix 

un discurs de manera que n’augmenti la densitat informativa.   

 

1.3. El model dels esforços 
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Per a l’elaboració d’aquest estudi, es pren com a referència teòrica el model dels 

esforços, desenvolupat per l’intèrpret, professor i investigador francès Daniel Gile, que 

és segurament el model teòric del procés interpretatiu més influent fins avui. Gile hi 

assumeix que la capacitat humana de transferir informació és limitada, com demostren 

els errors aparentment injustificats que sovint cometen fins i tot els intèrprets 

experimentats. Txernov (2004:16) corrobora aquesta afirmació: 

the amount of information a human brain is capable of processing in a unit of time is 

limited, although its value remains imprecise (from 25 to 100 bits per second, 

according to different sources). 

Així, basant-se en la metodologia psicolingüística tradicional, Gile elabora un model del 

processament que interpreta els errors com a senyals d’una sobrecàrrega de la capacitat 

de l’intèrpret. Segons Gile, durant el procés interpretatiu, hi ha tres esforços entre els 

quals es distribueix la capacitat total de processament: el de comprensió, el de 

memòria i el de producció. L’esforç de comprensió consta de la percepció dels sons i 

l’atribució de significat a aquests sons. L’esforç de memòria inclou l’emmagatzematge, 

la pèrdua i l’eliminació d’informació, i l’esforç de producció, els processos que tenen 

lloc des de la decisió de transmetre una informació fins a l’articulació del material en la 

llengua meta (Setton, 1999b:43). Així doncs, la tasca de l’intèrpret consistiria a 

mantenir un equilibri més o menys precari entre la demanda i la seva capacitat de 

processament. En la mateixa línia, alguns professionals defineixen la IS com un procés 

de ‘gestió de crisi’ (Gile, 1995b:191). 

 

Hi ha certs factors que demanen de l’intèrpret un augment de l’atenció en un dels tres 

esforços i poden, en conseqüència, desestabilitzar-ne el rendiment. Gile anomena els 

següents factors desestabilitzadors: els pics de densitat informativa deguts a la velocitat 

de l'orador, enumeracions o llistes; alguns factors externs, com ara un so defectuós o 

discursos preparats o recitats; els estímuls curts i no-redundants, per exemple, números, 

noms i acrònims, i les asimetries sintàctiques entre la llengua d’origen i la llengua meta.  

 

Si l’exigència de la tasca supera la capacitat de l’intèrpret en algun punt del discurs, tot 

provocant-ne un error, aquest pot arrossegar-ne les conseqüències durant les seqüències 

successives. En paraules de Setton (1999b:44): 

According to Gile’s ‘tightrope hypothesis’, a simultaneous interpreter is working near 

capacity saturation much of the time, so that even slight destabilisation may trigger 



 4

failure and knock-on effects (failure sequences) at some distance downstream from the 

initial point of overload. Professional expertise consists largely in minimising this risk, 

both with immediate coping tactics, like selective compression, and in the longer term, 

by developing strategies to reduce effort requirements. 

La compressió discursiva és, doncs, una tàctica crucial perquè l’intèrpret pugui 

alleugerir les exigències a la seva capacitat, a fi de reduir el risc de saturació i error. 

Txernov (2004:113) insisteix en aquesta afirmació: “The skill of compression is a 

‘labour-saving device’ in the extreme conditions of SI”.    

 

1.4. Objectius 
La hipòtesi que servirà de fonament per construir aquest treball, que anomenarem 

hipòtesi de la compressió discursiva d’ara endavant, és que els intèrprets simultanis, 

donades les dificultats intrínseques a la IS, són generalment incapaços de seguir una 

velocitat de producció del discurs de l’orador alta i es veuen obligats a comprimir el 

DM per evitar la saturació de la seva capacitat de processament. La següent afirmació 

de Txernov (2004:114) hi ha servit d’inspiració: 

It clearly shows that regardless of target language, the SI renderings almost always 

contain fewer syllables than the SL original. 

D’aquesta hipòtesi es desprenen els dos objectius principals d’aquest treball. En primer 

lloc, es comprovarà, mitjançant el mètode científic i dades experimentals quantitatives, 

si la hipòtesi de la compressió discursiva és certa en les condicions de l’estudi, és a dir, 

si s’observa que els DM en espanyol traduïts de l’anglès tenen tendència a ser més curts 

que els DO, malgrat la llargària superior de les estructures lingüístiques en espanyol. En 

segon lloc, en cas que es verifiqués aquesta hipòtesi, s’analitzaran les conseqüències que 

la compressió discursiva té en la reproducció al DM del contingut semàntic del DO. 

 

1.5. Metodologia i elaboració 
L’estudi es realitzarà a partir d’un corpus de vuit fragments de discursos orals: el DO en 

anglès, extret del Portal de Conferències de la Comissió Europea en format de vídeo, i 

set interpretacions a l’espanyol d’aquest DO. Cal dividir les set interpretacions en dos 

grups: d’una banda, quatre interpretacions realitzades per intèrprets experts amb més de 

cinc anys d’experiència (grup d’intèrprets G1, que anomenarem G1.1, G1.2, G1.3 i 

G1.4, respectivament) i, de l’altra, tres interpretacions realitzades per estudiants de 

traducció i interpretació de quart any (grup d’intèrprets G2, que anomenarem G2.1, 
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G2.2 i G2.3 respectivament). A més, cal afegir una nova distinció: un dels quatre 

intèrprets experts (G1.2) no té l’espanyol com a llengua materna, tot i que en té un 

coneixement excel·lent, fet que aporta a l’estudi una nova variable susceptible d’anàlisi.  

 

Sis del total de set DM van ser traduïts i enregistrats a partir del DO en format de vídeo, 

mentre que el restant (G1.1) va ser traduït i enregistrat in situ per un intèrpret contractat 

per la Comissió Europea. La manca de preparació prèvia i de documentació sobre el DO 

de la resta d’intèrprets, enregistrats a l’estudi, els situa en clar desavantatge respecte a 

l’intèrpret de la Comissió Europea, que, sens dubte, va disposar de més temps de 

preparació i de més documentació. Tanmateix, es tracta d’una incongruència 

metodològica poc significativa, ja que el fet que el tema del DO sigui no especialitzat 

n’atenua l’impacte sobre els resultats. 

 

Cal afegir a més que el DO fou presentat als intèrprets enregistrats a l’estudi en format 

de vídeo, més el restant (G1.1) que el presencià en viu. En tots dos casos, l’intèrpret 

podia recórrer a la informació presentada per l’oradora en forma de transparències i, per 

tant, tenia accés a dades que, o bé encara no havien aparegut al DO, o bé no hi 

apareixerien.    

 

L’elecció del DO es basa en els següents criteris: (1) el tema i el grau d’especialització, 

(2) la qualitat de so, (3) la velocitat, (4) la pronúncia i (5) la claredat expositiva de 

l’oradora. Per tal d’estudiar experimentalment els procediments de compressió 

lingüística de què se serveixen els intèrprets, calia un text assequible sense preparació 

prèvia, però que alhora els obligués a fer un esforç d’economia lingüística. Així doncs, 

d’una banda, el tema del discurs (1) —els programes per augmentar la ingesta de fruites 

i verdures a les escoles de la Unió Europea— i el tractament no especialitzat fa que la 

qualitat de la interpretació no depengui excessivament de coneixements previs sobre 

l’àmbit ni la seva terminologia. La qualitat de so (2) del fitxer de vídeo és satisfactòria. 

De l’altra, en canvi, la velocitat (3) de producció del DO, la pronúncia de l’oradora (4) 

i la claredat (5) del seu discurs constitueixen les principals dificultats del DO, 

encaminades a elevar l’exigència a la capacitat de l’intèrpret. (3) La velocitat del DO és 

alta, fet que representa una càrrega per a l’esforç de memòria. Stenzl (1983, a Setton, 

1999a:26) va confirmar en un estudi que hi ha una tendència a la correlació negativa 

entre la velocitat del DO i la quantitat de material lingüístic del DM. Altrament dit, els 
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DM s’escurcen a mesura que la velocitat del DO augmenta. Aquesta constatació sembla 

corroborar la hipòtesi de la compressió discursiva. (4) Quant a la pronúncia, tot i 

ajustar-se a l’anglès britànic estàndard, pot ser una font de dificultats, atès que, 

probablement degut al nerviosisme que li provoca exposar en públic, l’oradora articula 

els sons d’una manera poc marcada i entenedora. (5) Pel que fa a la claredat, 

probablement també per nerviosisme, entre altres raons, el DO és ple de començaments 

en fals, paràfrasis, falques i girs de difícil comprensió que dificulten especialment els 

esforços de comprensió, memòria i producció de l’intèrpret.      

 

1.5.1. Paràmetres d’anàlisi 
Aquest estudi es fonamenta en la metodologia científica. Per tant, s’hi utilitzen 

exclusivament dades quantitatives per verificar-ne o refutar-ne la hipòtesi principal, 

exposada a l’apartat Objectius, i per inspirar-ne de consegüents. Així, havent enregistrat 

els discursos del corpus, aquests seran transcrits i anotats per poder-ne extreure dades 

que, juntament amb les extretes directament dels enregistraments, seran sistematitzades 

i  combinades per obtenir-ne els paràmetres a partir dels quals es realitzarà l’anàlisi. 

Aquests se centren en els cinc factors que determinen fonamentalment el fenomen de la 

compressió discursiva: (1) la quantitat de material lingüístic, (2) el temps, (3) la 

velocitat, (4) el contingut semàntic i (5) la densitat informativa, als quals cal sumar-ne 

un, (6) el nombre d’errors i omissions, que aporta informació sobre les dificultats que 

presenta el DO i la capacitat dels intèrprets per salvar-les.  

 
1.5.1.1. Quantitat de material lingüístic 

Pel que fa a la quantitat de material lingüístic, si bé alguns autors d’estudis del discurs 

oral han utilitzat el mot com a unitat de mesura d’aquest paràmetre, es tracta d’una 

unitat poc fiable que només podria resultar vàlida per a comparar discursos en la 

mateixa llengua. La síl·laba, per contra, és la unitat més exacta, atesa la seva mida més o 

menys constant en la majoria de llengües. Com afirma Txernov (2004:113), “The 

syllable count is the only objective measure of this phenomenon [la quantitat de material 

lingüístic del discurs]”. Així doncs, s’ha decidit mesurar la quantitat de material 

lingüístic segons el paràmetre de nombre de síl·labes. El recompte sil·làbic es basa en 

la llengua oral (no pas en la seva representació ortogràfica) i té en compte els fenòmens 

de contacte vocàlic, és a dir els diftongs i els hiats, excepte quan són interromputs per 
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una pausa; de manera que, per exemple, els mots la ingesta es comptarien com a tres 

síl·labes, tret que hi hagués una pausa entre la i ingesta. Finalment, s’afegeix al 

paràmetre de nombre de síl·labes la diferència entre el nombre de síl·labes del DO i 

cadascun dels DM per facilitar-ne la comparació.     

  

1.5.1.2. Temps 

Pel que fa al temps del discurs, se’n mesuren tres paràmetres: la durada; el temps de 

pausa, expressat també en tant per cent, i el temps de parla. La durada consisteix en el 

temps transcorregut des que un orador comença a pronunciar el primer mot del seu 

discurs fins que acaba de pronunciar-ne l’últim. El temps de pausa s’obté pel recompte 

del temps en què un orador no produeix cap unitat fonològica, sempre que aquest temps 

arribi a les 200 ms ininterrompudes, ja que, segons Txernov (2004:12):   

Various speech psychologists have accepted values for the threshold of discrimination 

or perceptibility of pauses in speech of 150 to 600 ms, the most widely accepted value 

being 200-250 ms. 

Finalment, el temps de parla consisteix en la diferència entre la durada del discurs i el 

seu temps de pausa.  

 

1.5.1.3. Velocitat 

La velocitat condiciona, en el DO, la càrrega de la capacitat de processament de 

l’intèrpret i, en el DM, pot ser reveladora de les estratègies que s’hi empren. Per tal de 

mesurar-la quantitativament, s’utilitzen dos paràmetres. D’una banda el paràmetre que 

anomenem índex de parla, expressat per la fórmula:  

 

 

On: 

           Y equival a l’índex de parla 

      n equival al nombre total de síl·labes del discurs 

      x equival a la durada del discurs 

De l’altra, el paràmetre que anomenem índex d’articulació, expressat per la fórmula:  

    
On: 

V  =  n / (x - p) 

Y  =  n / x 
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           V equival a l’índex d’articulació 

      n equival al nombre total de síl·labes del discurs 

      x equival a la durada del discurs  

      p equival al temps de pausa del discurs  

El que diferencia els dos paràmetres utilitzats per quantificar la velocitat, és a dir l’índex 

de parla i l’índex d’articulació, és el fet que en el segon s’hi compten només aquells 

moments en què l’orador està produint el discurs, mentre que, en el primer, també  s’hi 

compten els moments en què l’orador resta en silenci. Així doncs, podem definir 

aquests paràmetres de manera intuïtiva dient que l’índex d’articulació ens aporta la 

velocitat amb què articula l’orador i l’índex de parla, la densitat de material lingüístic — 

de síl·labes— en el temps total del discurs. 

  

1.5.1.4. Contingut semàntic 

Si bé la quantitat de material lingüístic, el temps i la velocitat són factors que es poden 

quantificar de manera relativament senzilla, expressar el contingut semàntic d’un 

missatge verbal quantitativament demana operacions més complexes. Amb aquest 

propòsit, s’han detectat les unitats informatives més rellevants del DO, que han resultat 

ser vint-i-set. Aquestes unitats de sentit constitueixen el paràmetre de contingut 

semàntic, que oscil·la entre zero, en cas que l’intèrpret no hagi estat capaç de reproduir-

ne cap, i vint-i-set, en cas que les hagi reproduïdes totes.    

  

1.5.1.5. Densitat informativa 

 La densitat informativa és, sens dubte, el concepte clau per a l’estudi de la compressió 

discursiva. Per quantificar-la, s’empren dos paràmetres. En primer lloc, el nombre de 

repeticions del tema, també anomenat subestructura temàtica, en forma de sintagma 

nominal. El tema és la primera capa de l’estructura semàntica d’un discurs, la 

designació d’alguna cosa sobre la qual es desplega el missatge (Txernov, 2004:107). Es 

tracta, per tant, d’informació ja coneguda pel receptor i, consegüentment, en molts 

casos, susceptible de ser omesa per l’intèrpret. Per aquest motiu, s’ha considerat 

escaient de prendre les repeticions del tema com a indicador de la tendència a la 

redundància de l’intèrpret i de la densitat informativa. En segon lloc, com a indicador 

més directe, hem utilitzat l’índex de densitat informativa, expressat amb la fórmula: 

 

 D  =  n / t 
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On: 

     D equival a l’índex de densitat informativa 

     n equival al nombre de síl·labes 

     t equival al nombre del paràmetre de contingut semàntic (0 < t < 27) 

   

1.5.1.6. Errors i omissions 

Finalment, a banda dels cinc factors anomenats, es presenta un recompte del nombre 

d’errors i omissions comesos pels intèrprets en cadascuna de les unitats de sentit, a fi 

d’observar quins fragments del DO posen més dificultats als intèrprets i les estratègies 

que empren per salvar-les. S’hi presenten diferenciats, a més, el nombre d’errors i 

omissions comesos pels intèrprets experts (grup G1) entre parèntesi, cosa que permet 

observar les diferències entre intèrprets experts i estudiants d’interpretació. Aquest 

recompte va seguit d’una valoració de les causes possibles dels errors.           

 

Els paràmetres descrits anteriorment seran analitzats contrastant els DM i respecte del 

DO per tal d’obtenir les conclusions que posen fi a l’estudi. 

          

1.6. Castellà, llengua llarga 
A banda de les dificultats específiques del DO, els intèrprets també han de salvar-ne 

d’altres de relacionades amb la parella lingüística amb què treballen. Entre totes les 

parelles de llengües, fins i tot entre llengües molt properes, hi ha asimetries en tots els 

nivells (lèxic, semàntic, morfològic, sintàctic i pragmàtic), que mediatitzen la tasca 

interpretativa. Pel que fa a la interpretació anglès-espanyol, cal citar dos fets que 

tendeixen a complicar-la: la llargària superior de les estructures lingüístiques en 

espanyol respecte a les de l’anglès, i  les diferències en l’ordre sintàctic dels elements. 

 

Qualsevol traductor de l’anglès a l’espanyol pot confirmar que les traduccions escrites 

tendeixen a ocupar més espai del que ocupa el text original. Alguns professionals 

estimen que aquesta diferència oscil·la entre el vint i el trenta per cent. Amb referència a 

aquesta qüestió, Gile (1995a:204) comenta:   

Un autre élément pertinent est la longueur relative des énoncés pour une information 

donnée. Que ce soit en raison de la longueur des mots ou des structures linguistiques 

conditionnées par la grammaire, à contenu informationnel et communicationnel 
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équivalent, les phrases dans une langue peuvent avoir une longueur habituellement 

supérieure ou inférieure aux phrases dans une autre langue. 

Hi ha diverses raons que expliquen aquest fet: l’extensió dels morfemes, la morfologia 

redundant i explícita de l’espanyol, la sintaxi més flexible i l’estil més retòric que li és 

propi en els dicursos públics. Kanonitx (1979 a Txernov, 2004:111) comenta al 

respecte: 

Public speaking in Spanish is, in general, more redundant than discourses of a 

comparable style in other European languages. Let us elaborate briefly. 

 Several features of Spanish combine to generate extensive co-reference in public 

statements, including free word order, a highly-developed system of pronouns and 

articles, mandatory gender, number and person agreement between the noun and its 

adjective (which may be located at some distance from each other in the sentence) and 

supra-phrasal person and number agreement of verbs and adjectives with their nouns 

whenever the designation of an entity and its actions and properties are repeated. 

Aquest fet suposa una dificultat afegida en la producció en la ‘llengua llarga’, no tan 

sols per l’esforç articulatori suplementari que suposa respecte l’orador original o la 

durada superior dels enunciats, sinó també perquè incideix sobre la memòria a curt 

termini de l’intèrpret (Gile, 1995a:204).  

 

L’ordre sintàctic és una altra de les asimetries entre llengües que poden jugar un paper 

important en IS, en la mesura que determina l’ordre de presentació de la informació en 

el DO i condiciona la producció del DM. Quant al cas de la IS anglès-espanyol, hi ha 

dos fenòmens concrets que cal tenir en compte. En primer lloc, tot i que aquesta 

tendència no és tan marcada ni tan estesa en l’anglès com en l’alemany o el japonès, 

l’anglès té tendència a situar els complements del nom precedint el nom al qual 

determinen, formant sovint sintagmes nominals lexicalitzats. Aquesta mena 

d’estructures obliga l’intèrpret a emmagatzemar tota la informació dels complements 

precedents al nom al DO i reformular-la al DM, normalment fent-los succeir el nom al 

qual determinen, cosa que pot sobrecarregar l’esforç de memòria.  

 

En segon lloc, mentre que la sintaxi anglesa obliga en la immensa majoria de casos a 

l’ordre SVC (subjecte, verb, complements), l’espanyola és molt més flexible i permet 

col·locar el subjecte i els complements tant abans com després del verb i dislocar 

sintagmes que poden ser represos amb pronoms. L’estructura sintàctica està 
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determinada en totes dues llengües per raons d’embalatge informatiu, és a dir, de 

presentació de la informació nova (rema) i la coneguda (tema), però, en espanyol, la 

sintaxi hi té un paper molt més central que en anglès, on la prosòdia és preeminent. 

Aquesta diferència d’ordre pot fer que sovint l’intèrpret es vegi obligat a mantenir un  

desfasament temporal ampli entre el DO i el DM per no calcar la sintaxi anglesa que, a 

més d’ésser aliena a la tendència de l’espanyol pel que fa a l’embalatge informatiu, pot 

conduir a “culs de sac de gramaticals”, altrament dit, a inicis de frase que exigeixen 

estructures impossibles segons la gramàtica de l’espanyol. Les reestructuracions de 

l’ordre sintàctic en IS són, en paraules de Gile (1995a:205), un autèntic exercici de 

“gimnàstica mental”.  

 

 

2. MATERIAL D’ANÀLISI 
 

 

2.1. Transcripcions anotades 
Tot seguit es presenten les transcripcions del DO i les set interpretacions que 

constitueixen el corpus de l’estudi amb algunes anotacions. Les anotacions marquen la 

presència de pauses de més de dues-centes mil·lèssimes de segon, els sintagmes 

nominals que expressen el tema del discurs i l’aparició de les unitats de sentit 

numerades en l’apartat Unitats de sentit rellevants del DO. Cal esmentar que el número 

corresponent a les unitats de sentit consta després de la seva aparició en la transcripció. 

Així mateix, cal tenir en compte que no es tracta de transcripcions purament fonètiques, 

sinó que s’hi introdueixen elements de puntuació per tal de facilitar-ne una lectura 

còmoda i entenedora.  

 

Llegenda 

Pauses:   P 

Peces semàntiques:   (0) 

Repeticions del tema:   aaa 

 

2.1.1. Transcripció del DO 
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Good morning, thank you Lars (1) and em P as many I’m going to eh briefly talk about 

P what lots of previous speakers, Mr Boosk, Comissioner Bachelor of EGEL P Mr 

Parish has P also previously stated, (2) P em P but I want to answer particularly from 

the scientific research side of things (3) and from experience across Europe P (4) em P 

what I consider important questions which are: (5) P do school fruit and vegetable 

schemes improve nutrition and health? (6) P Em P and then look at how they’ve been 

organised in a general way (7) P and think about what factors P are P there for 

successful fruit schemes to be introduced, (8) because I think this is the purpose of of as 

we move forward from this conference. P Em as I say, as previous speakers have 

already more eloquently stated, (9) em P there are many studies that have shown (10) 

that EU children are eating too little fruit and vegetables (11). P Em P and we all know, 

I think, you know, I think P hopefully virtually the whole of Europe should know by 

now (12) that low fruit and vegetable intake leads to poor health. (13) There are so 

many studies worldwide that have shown this  P em P and em P it’s not I mean the clear 

associations between low fruit and vegetable intake in adults and and poor health, (14) 

P but there are some studies (15) that seem to show P that poor intake in children P also 

follows through to poor P er poor intake in adults (16) P and poor intake in children 

also follows through to poor ilhealth P in adults. (17) P And finally, (18) everyone’s 

mentioned the growing epidemic of child overweight and obesity, not only in Europe 

but across the world (19) P and em the importance of improving a balanced diet which 

fruit and vegetable it’s the core component (21) P in terms of our moving forward and 

improving the health of our children. (20) P Em this is just one slide on some previous 

statistics from DAFNE (22) on em on showing em fruit and vegetable consumption (23) 

in adults (24) across the member states (25) P and showing that basically most most 

populations in Europe, and these are probably still vaguely current, P are below (26) the 

four hundred grams a day P minimum record P em suggestion P that the double-u ache 

o consensus er agreed many years ago. (27) 

 

2.1.2. Transcripció del DM G1.1 
Gracias, Lars, P por su presentación. (1) P Yo voy a abordar cosas que otros ya han 

comentado desde la señora Filou, el señor Figle, Parson, Boosk y Parish, P (2) pero P 

quisiera P contestarles de la óptica de la investigación científica, (3) y de la experiencia 

transeuropea (4) algunas preguntas a mi juicio importantes: (5) P ¿Mejoran o no este 



 13

tipo de programas la nutrición y salud de la P infancia? (6) P ¿Cómo se organizan estos 

planes? (7) Y finalmente, ¿cuáles son los factores clave del éxito de este tipo de P 

programa, de este P plan P de fruta P en la escuela? (8) P Como otros ya han dicho con 

suma elocuencia, (9) existen diversos estudios (10) que demuestran que los niños 

europeos comen poca P fruta y verdura. (11) P Y si hay una ingesta baja de frutas y 

hortalizas esto P desemboca en mala salud, (13) como varios estudios demuestran P 

fehacientemente. (14) P Existe también una asociación P entre P no sólo adultos en el 

sentido de que P poca ingesta de frutas y hortalizas significa mala salud, lo mismo se 

aplica, al parecer, en niños. P Y por supuesto niños P no saludables tampoco son 

adultos sanos. P Finalmente (18) hay una P epidemia P de obesidad infantil en Europa y 

en el mundo (19) así que es fundamental mejorar P el consumo, la dieta incluyendo 

estas porciones y raciones P de frutas y verduras. (20) P Aquí tengo P algunas P 

estadísticas de DAFNE P (Data Food Networking) (22) P que, bueno, confirman P que 

la mayoría P (26) de los países europeos (25) P tienen una ingesta diaria (23) inferior a 

los cuatrocientos gramos que la FAO y la o eme ese P que la OMS (27) P desde hace 

muchos años P consideran P necesario.   

 

2.1.3. Transcripció del DM G1.2 
Buenos días y gracias, Lars. (1) P Rápidamente voy a hablar de P algo que los oradores 

eh P antes han comentado. P El señor Boosk, Parish P etcétera P ya lo han comentado, 

(2) P pero voy a hablar del lado em P científico (3) P y la experiencia en Europa. (4) P 

Voy a hablar de preguntas o sea de temas importantes (5) P, a saber: P si P los 

programas de comida eh consumo de frutas y verduras mejoran P la nutrición y la salud 

de los niños (6)P y eh cómo se pueden introducir programas exitosos P para el consumo 

de frutas y verduras. (8) Ya P se ha dicho de forma muy elocuente aquí (9) P que hay 

muchos estudios (10) P en los cuales se ha visto que los niños en Europa, en la Unión 

Europea, comen demasiada P pocas frutas P y verduras. (11) P Todos sabemos creo que 

ahora P en Europa en general sabemos (12) P que el poco consumo de frutas y verduras 

P conlleva una mala salud. (13) P De hecho, P en los adultos P hay estudios que son 

bastante claros, (14) pero se ha demostrado (15) que en los niños P pasa lo mismo, P y 

que la mala salud puede ser resultado del P consumo de pocas frutas y verduras. P 

También (18) hay una epidemia P que va en aumento de obesidad infantil (19) P en 

Europa y es importante eh P comer frutas y verduras (21) para tener una dieta 
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equilibrada y tener una mejor salud en nuestros niños, (20) lo sabemos. P Aquí tenemos 

una diaposi P tiva eh P DAFNE eh P de de del estudio DAFNE (22) P sobre el 

consumo de frutas y verduras (23) en niños, P y creo que sigue siendo bastante actual, 

(25) que los niños comen menos de cuatrocientos gramos por día, P por debajo (26)de 

lo que se acordó entre la OMS y la FAO P hace unos años. (27)       

        

2.1.4. Transcripció del DM G1.3 
Buenos días, muchísimas gracias, Lars. (1) P Y como muchos de mis de los que han 

hablado antes de mí, voy a hablar brevemente P de lo que han hablado eh el señor 

Boosk y el señor Parish P y otros que han manifestado opiniones similares. (2) P Yo 

quisiera contestar sobre todo la cuestión P desde el punto de vista de la investigación 

científica (3) y la experiencia existente en Europa, (4) P cuestiones que yo considero 

importantes: (5) P ¿Estos programas de frutas y verduras mejoran la salud en las 

escuelas? (6) P Quisiera también ver cómo P se han organizado de forma general (7) P 

y reflexionar sobre los factores P para conseguir que se introduzcan programas exitosos. 

(8) P Creo que éste es el propósito P de esta conferencia. P Tal como han dicho los 

oradores anteriores de forma muy elocuente, (9) existen muchos estudios que han 

demostrado (10) P que los niños de la Unión Europea P comen pocas frutas y verduras. 

(11) P Todos sabemos toda la Unión europea sabe ya (12) que la ingesta baja de frutas y 

verduras lleva a una mala salud. (13) P Hay muchos estudios a nivel mundial que lo han 

demostrado. (14) P Los nexos claros entre la ingesta baja de frutas y verduras en adultos 

y la mala salud P sí están claros pero hay algunos estudios (15) que indican P que esa 

baja ingesta en niños P también lleva a eh mala salud P en la edad adulta. (17) P Y, por 

último, (18) todo el mundo P ha apuntado la epidemia de sobrepeso entre niños, no sólo 

en Europa, sino en todo el mundo, (19) P y la importancia de mejorar una ingesta y un y 

P una dieta equilibrada con frutas y verduras (21) P para intentar mejorar P la salud de 

nuestros niños. (20) P Ésta es sólo P una diapositiva con estadísticas P previas eh del 

estudio DAFNE (22) P que indican el consumo la ingesta de frutas y verduras (23) en 

adultos (24) en Occidente e indican que la mayor parte de las poblaciones en Europa 

(25) eh P comen P no llegan (26) a la ingesta de cuatro cientos gramos por día P que 

indica la OMS, que indicó hace muchos años como requisito mínimo de ingesta diaria. 

(27)    
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2.1.5. Transcripció del DM G1.4 
Buenos días, muchas gracias. (1) P Gracias, Lars, y como es el caso de muchos voy a 

hablar brevemente P acerca de lo que han hablado otros oradores, el comisario Figle, P  

el señor Parish y Boosk. P Son cosas que han comentado previamente ya, (2) P pero yo 

voy a responder concretamente desde el lado de la investigación científica (3) y también 

en función de nuestra experiencia en toda Europa. (4) Voy a hablar de lo que considero 

cuestiones importantes, (5) es decir: si los programas P de frutas y verduras en las 

escuelas mejoran la nutrición y la salud (6) P y cómo se han organizado de modo 

general (7) y voy a pensar también en cuanto a qué factores P se encuentran ahí de cara 

a que se puedan introducir programas de frutas y verduras con éxito (8) porque ésto es 

importante a medida que P que P nos desarrollamos y progresamos desde aquí. P Lo he 

comentado, otros de forma más elocuente que yo P han hablado ya de la cuestión (9)  

hay muchos estudios que demuestran (10) que los niños de la Unión Europea están 

comiendo demasiadas pocas verduras y demasiada poca fruta. (11) P Y todos sabemos, 

P creo que o al menos es de esperar que casi toda Europa ya lo sabe (12) que una 

ingesta baja de fruta y verduras lleva a mala salud. (13) Hay muchos estudios en todo el 

mundo que lo han demostrado. (14) P Y la asociación clara entre una ingesta baja de 

fruta y verdura en adultos y mala salud ya está ahí, pero hay estudios que parecen 

demostrar (15) también que una baja ingesta en niños también P se continua hacia 

adelante con una ingesta en la edad en la edad adulta (16) y una ingesta baja de fruta y 

verdura en niños lleva también a una mala salud en la edad adulta. (17) P Y finalmente, 

(18) P todo el mundo lo ha mencionado ya esa epidemia creciente de sobrepeso y 

obesidad en niños, no sólo en Europa sino en todo el mundo, (19) P y la importancia de 

mejorar una dieta equilibrada P de la cual son componente clave las frutas y verduras 

(21) en cuanto a un síntoma de progreso y también un modo de mejorar la salud de 

nuestros niños. (20) P Bien, aquí tienen una diapositiva en cuanto a algunas estadísticas 

previas de DAFNE (22) P en cuanto P al consumo de frutas y verduras (23) en adultos 

(24) en los estados miembros (25) demostrando que en principio la mayoría de las 

poblaciones europeas, y supongo que son datos que todavía podríamos utilizar, P tienen 

ingesta de menos (26) de cuatrocientos gramos por día que es el mínimo de la ingesta 

que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud P y también la FAO. (27) 

 

2.1.6. Transcripció del DM G2.1 
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Buenos días, gracias. (1) P Y, como muchos, voy a P hablar brevemente P sobre P 

como las cosas que han hablado los anteriores ponientes Boosk, el señor Boosk, Filou, 

Parish y otros más, (2) P pero quiero responder especialmente desde el punto de vista P 

de la investigación (3) P lo que P creo que es importante (5) P es es que P los planes de 

fruta y verdura mejoran los eh la nutrición P y P cómo se organizan P de una manera 

general (7) y saber P qué factores influyen P en P en el éxito de eh de estos planes, (8) 

P que creo que es el objetivo de esta conferencia. Y, como digo, P han eh otros 

ponentes P ya han dicho (9) P que hay muchos estudios que muestran (10) que las los P 

niños P europeos comen pocas frutas y verduras (11) P y todos sabemos, creo, toda 

Europa creo P que sabe (12) que P em la poca fruta y verdura lleva a una mala salud, 

(13) P hay muchos estudios que lo demuestran (14) y eh P las asociaciones eh P entre la 

poca fruta y verdura y mal y mala salud P eh en los adultos P en los adultos está P está 

relacionada P con eh la P la poca fruta y verdura en la durante la infancia. (16) (17)  P 

Y P también (18) todo el mundo habla de la creciente obesidad infantil (19) P y la eh 

importancia de tener una dieta equilibrada P para mejorar y P eh la salud de nuestros 

hijos. (20) P Tenemos otras nuevas estadísticas previas que muestran la P el consumo P 

de frutas y verduras (23) y P también, bueno, voy a hablar brevemente P ésto es P ésto 

es estas eh estadísticas funcionan hoy en día y, como vemos, la mayoría son inferiores a 

cuatrocientos gramos que es lo necesario por día. (26) (27) 
 

2.1.7. Transcripció del DM G2.2 
Buenos días, muchas gracias. (1) P Voy a hacer una breve P charla P de lo que ya han 

hablado P muchos conferenciantes anteriores. (2) P Me gustaría pregunt responder P 

desde el lado P de la investigación. (3)  P Hay una serie de preguntas muy importantes, 

(5)  por ejemplo: P ¿Mejoran la nutrición y la salud P los planes de frutas y veg y 

verduras? (6) P ¿Qué planes podrían tener éxito en este sentido? (8) P Como ya han 

dicho otros oradores antes que yo, (9) P hay muchos estudios (10) que muestran P que 

los niños están comiendo P están ingiriendo pocos P alimentos tipo verdura y fruta. (11) 

P Toda Europa P debería saber (12) P que hay muchos estudios (14) que muestran la 

importancia de ingerir este tipo de alimentos, P las asociaciones entre la salud P y 

ingerir fruta y verdura (13) P ha sido demostrado por muchos estudios P que P 

demuestran que también se está produciendo ausencia P de esta ingestión en adultos. P 

Finalmente, (18) todo el mundo está hablando de P la epidemia de obesidad P en los 
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niños, no sólo en Europa, sino en todo el mundo, (19) y la importancia de implementar 

una dieta equilibrada  (20) P y la importancia de P mejorar P nuestras políticas en este 

sentido. P Aquí hay una diapositiva P en estadísticas previas que muestran P la cons el 

consumo de fruta y vege y verdura  (23) en adultos  (24) P y muestra que la mayoría de 

la población P está P por debajo P de los cuatrocientos gramos que sugiere P la 

Organización Mundial de la Salud. (26) (27)   

 

2.1.8. Transcripció DM G2.3    
Buenos días, P gracias a todos. (1)  P Y, tal como algunos de ustedes ya han dicho P 

brevemente antes. (2) P Me gustaría contestar particularmente P desde el punto de vista 

P de las investigaciones (3) que se han hecho a lo largo de P de Europa (4) sobre cómo 

se podría mejorar el consumo de frutas y verduras en Europa. P Se podría organizar de 

una manera general, que ahora explicaré, P y se podría introducir un plan nuevo de 

frutas P y verduras en las escuelas. P Como antes han comentado P algunos miembros, 

(9) P hay muchos estudios (10) P que muestran P que nuestros hijos consumen muy 

pocas verduras y pocos P pocas frutas. (11) P Hay muchos P estudios que muestran este 

bajo consumo en P Hay algunos estudios que P se centran en el consumo de los adultos, 

P pero también hay otros que se centran en el consumo de los niños. P Finalmente, (18) 

todo el mundo ha mencionado P el consumo, no sólo en Europa sino también a lo largo 

del mundo, P y el consumo de frutas es un elemento importante para tener una dieta 

equilibrada. (21) P Algunas estadísticas previas muestran P el consumo P de frutas y 

verduras (23) en adultos (24) en los estados miembros (25) P y es menos de 

cuatrocientos P gramos al día, P que está muy por debajo de la cantidad recomendada. 

(26) (27) 

 

2.2. Unitats de sentit rellevants del DO 
Tot seguit es presenta una llista de les unitats de sentit del DO que s’ha considerat 

necessari que els intèrprets reproduïssin als DM, que han servit de base per al paràmetre 

de contingut semàntic. 

    

1) Bon dia i gràcies. 

 

2) Altres oradors han parlat dels plans de fruites i verdures 
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3) Jo parlaré dels plans de fruites i verdures des del punt de vista de la recerca 

científica 

 

4) Parlaré dels plans de fruites i verdures des de l’experiència a tot Europa 

 

5) Parlaré de qüestions importants sobre els plans de fruites i verdures 

 

6) Milloren la salut i l’alimentació els plans de fruites i verdures? 

 

7) Com s’organitzen de forma general els plans de fruites i verdures? 

 

8) Quins factors poden fer exitosos els plans de fruites i verdures? 

 

9) Altres oradors han parlat de (11) amb més eloqüència 

 

10) Molts estudis demostren (11) 

 

11) Els nens de la UE mengen massa poca fruita i verdura 

 

12) La majoria dels Europeus saben que (13) 

 

13) Una ingesta baixa de fruita i verdura comporta una mala salut 

 

14) Molts estudis han demostrat que (13)  

 

15) Alguns estudis han demostrat que (16) 

 

16) Una ingesta baixa de fruita i verdura en la infantesa segueix essent baixa durant 

l’edat adulta 

 

17) Una ingesta baixa de fruita i verdura en la infantesa provoca mala salut durant 

l’edat adulta 
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18) Finalment 

 

19) Tothom ha mencionat la creixent epidèmia mundial de sobrepès i obesitat en 

nens 

 

20) Tothom ha mencionat la importància d’una dieta equilibrada per a la salut 

 

21) La fruita i la verdura són el component clau d’una dieta equilibrada 

 

22) Aquesta diapositiva mostra estadístiques de DAFNE 

 

23)  Aquesta diapositiva mostra estadístiques sobre el consum de fruita i verdura 

 

24) Aquesta diapositiva mostra estadístiques d’adults 

 

25) Aquesta diapositiva mostra estadístiques dels estats membres 

 

26) Aquesta diapositiva mostra que la majoria de poblacions d’Europa són per sota 

de (27) 

 

27) L’OMS recomana el consum mínim de 400 grams de fruita i verdura al dia  

 

 

3. ANÀLISI DE LES DADES 
 

 

Tal com s’explica a l’apartat Metodologia i elaboració, hi ha sis factors en què es basa 

aquesta anàlisi de la compressió discursiva: (1) la quantitat de material lingüístic, (2) el 

temps, (3) la velocitat, (4) el contingut semàntic, (5) la densitat informativa i (6) el 

nombre d’errors i omissions. Les graelles següents mostren els valors dels paràmetres 

usats per quantificar aquests sis factors (lectura horitzontal) en cadascun dels discursos 

(lectura vertical). Es presenten també juntament les anàlisis que susciten les dades 

recollides a les taules. 
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3.1. Quantitat de material lingüístic  

 DO G1.1 G1.2 G1.3 G1.4 G2.1 G2.2 G2.3 

Nombre de 

síl·labes 
518 470 467 596 741 442 411 366 

Diferència 

amb el TO 
- - 48 - 51 + 78 + 223  -76 - 107 - 152 

 

Com s’aprecia a la graella, tan sols els intèrprets G1.3 i G1.4, el darrer de manera molt 

notable, superen el nombre de síl·labes del DO, tot i la ‘llargària’ superior que cal 

atribuir a l’espanyol en comparació amb l’anglès (vegeu l’apartat Castellà, llengua 

llarga). Entre els intèrprets amb una diferència negativa, els del grup G2, corresponent 

als estudiants, són els que han produït un nombre menor de síl·labes, mentre que els 

intèrprets G1.1 i G1.2, amb valors molt semblants, formen un grup intermedi més 

proper al valor del DO, tot i que amb una diferència negativa respecte al darrer.  

 

3.2. Temps 
La durada total dels DM és, en tots els casos, major a la del DO, tot i que els DM G2.2 i 

G2.3 tenen valors molt propers al del DO. Els DM G1.1 i G1.2 són els més llargs i G1.3, 

G1.4 i G2.1 formen un grup intermedi. La durada pot ser un indicador del desfasament 

temporal entre la producció del DO i la del DM, si bé cal prendre-se’n els resultats amb 

molta cautela, ja que sovint els intèrprets redueixen el desfasament quan senten que acaba 

el DO o bé un dels seus paràgrafs, retallant així la durada del fragment final. Un 

desfasament temporal ampli al llarg del discurs pot quedar, doncs, ‘maquillat’ en la durada 

total del DM. 

 

Quant al temps de pausa, tan sols el DM G1.4 l’ha reduït respecte del DO; la resta 

l’augmenten considerablement. Per tant, tan sols l’intèrpret G1.4 parla durant més de temps 

que l’orador original. L’intèrpret G1.3 el segueix i, a continuació, venen els intèrprets G1.1, 

G1.2 i G2.1 amb valors semblants. Finalment, els intèrprets G2.2 i G2.3 són els que més 

resten en silenci. Els intèrprets del grup G2, és a dir, els estudiants d’interpretació, són els 

tres que tenen temps de pausa més elevats.       
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3.3. Velocitat  

 DO G1.1 G1.2 G1.3 G1.4 G2.1 G2.2 G2.3 

Índex de 

parla 
229’68 200’41 198’65 257’82 319’14 190’79 180’53 161’71 

Índex 

d’articulació 
268’79 289’71 275’79 326’81 365’35 291’91 316’28 346’01 

 

Tots els DM tenen índexs de parla inferiors al del DO, a excepció del G1.3 i 

especialment del G1.4, que el supera àmpliament. Aquest fet indica que tan sols els DM 

G1.3 i G1.4 tenen una densitat de síl·labes en el temps superior a la del DO. Els 

intèrprets experts G1.1 i G1.2 es mouen al voltant de les dues-centes síl·labes per minut, 

mentre que els estudiants d’interpretació (G2), tot i les diferències notables dins del 

mateix grup, es mouen entre valors molt per sota del DO.  

 

Pel que fa a l’índex d’articulació, en tots els DM és superior al del DO, és a dir, tots els 

intèrprets articulen més ràpid que l’oradora original. Ara bé, tan sols els DM G1.1, G1.2 

i G2.1 són per sota de les tres-centes síl·labes per minut i, en conseqüència, més propers 

al valor del DO. Els intèrprets que articulen més ràpidament són el G1.4 i el G2.3. En 

l’índex d’articulació, no hi ha diferències perceptibles entre els intèrprets experts i els 

estudiants.    

  

 

 DO G1.1 G1.2 G1.3 G1.4 G2.1 G2.2 G2.3 

Durada 

total 

2 min 

15 s 32 

cs 

2 min 

20 s 71 

cs 

2 min 

21s 05 

cs 

2 min 

18 s 70 

cs  

2 min 

19 s 31 

cs 

2 min 

19 s 

2 min 

16 s 6 

cs 

2 min 

15 s 8 

cs 

Temps de 

pausa 

19 s 69 

cs 

43 s 37 

cs 

39 s 45 

cs 

29 s 28 

cs 

17 s 62 

cs 

48 s 15 

cs 

58 s 63 

cs 

1 min 

12 s 35 

cs 

Percentatge 

de pausa 

14’55 

% 

30’82 

% 

27’97 

% 

21’11 

% 

12’65 

% 

34’64 

% 

42’92 

% 

52’28 

% 

Temps de 

parla 

1 min 

55 s 63 

cs 

1 min 

37 s 34 

cs 

1 min 

41 s 60 

cs 

1 min 

49 s 42 

cs 

2 min 

01 s 69 

cs 

1 min 

30 s 85 

cs 

1 min 

17 s 97 

cs 

1 min 

03 s 45 

cs 
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3.4. Contingut semàntic 

 

Únicament el DM G1.4 conté totes les unitats de sentit del DO, seguit de prop pel G1.3. 

Els tres DM del estudiants (G2) són els que reprodueixen un nombre més baix d’unitats 

de sentit, i els DM G1.1 i G1.2 formen un grup intermedi.  

 

3.5. Densitat informativa 

 DO G1.1 G1.2 G1.3 G1.4 G2.1 G2.2 G2.3 

Repeticions 

del tema  
9 6 7 8 10 5 5 8 

Índex de 

densitat 

informativa 

19’185 22’380 20’304 22’923 27’444 22’1 21’632 26’143 

 

Com s’observa a la graella, el nombre de repeticions del tema és inferior al del DO en 

sis dels set DM, tan sols superat pel DM G1.4, que és, per tant, l’únic discurs més 

redundant que el DO. Els DM G1.3 i G2.3, amb vuit repeticions cadascun, el segueixen; 

G1.1 i G1.2 formen de nou un grup intermedi, i G2.1 i G2.2 reuneixen el menor nombre 

de repeticions. Cal remarcar, si més no, que els valors d’aquest paràmetre s’han 

d’interpretar sempre amb cautela i en funció del nombre de síl·labes i de trets semàntics, 

atès que, per si sols, no són directament indicatius de la densitat informativa. 

Reflecteixen, més aviat, la tendència de l’intèrpret a ometre o a repetir la informació 

temàtica en el text en els casos en què sigui possible.       

 

Amb referència a l’índex de densitat informativa, és superior al del DO en tots els DM. 

Els DM G1.4 i G2.3 tenen els valors més alts, destacablement superiors als de la resta, 

que, a excepció del DM G1.2, amb el valor més baix, tenen valors molt homogenis al 

voltant de vint-i-dos. Pel que fa a l’índex de densitat informativa, no s’aprecien 

diferències generals entre el grup d’intèprets experts (G1) i el grup d’estudiants (G2) 

 DO G1.1 G1.2 G1.3 G1.4 G2.1 G2.2 G2.3 

Contingut 

semàntic 
27/27 21/27 23/27 26/27 27/27 20/27 19/27 14/27 
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3.6. Errors i omissions 

 

La graella de sobre mostra el nombre de vegades en què els intèrprets han incorregut en 

un error o omissió (lectura vertical) d’una unitat de sentit determinada (lectura 

horitzontal). Entre parèntesi hi consten els errors i omissions dels intèrprets experts 

(G1).     

 

S’hi observa que els errors i omissions dels intèrprets del grup G1 (entre parèntesi) es 

troben concentrats principalment en les unitats 16, 17 i 24, amb tres, dos i dos errors i 

omissions, respectivament. D’altra banda, si es consideren els errors i omissions de tots 

dos grups conjuntament, el nombre d’unitats amb tres o més errors passa d’u a set. Les 

unitats amb més errors i omissions en total són la 15, la 16 i la 17. El grup format per 

les unitats 21, 22 i 24 destaca com el segon grup amb més errors i omissions acumulats, 

tot i que la majoria (sis de nou) són comesos pels estudiants d’interpretació (grup G2).  

 

Aquestes dades són significatives per detectar els fragments del DO que presenten més 

dificultats als intèrprets, alhora que es diferencia entre intèrprets experts i estudiants 

d’interpretació. Es pot extreure de la graella que els dos fragments més dificultosos són 

els que contenen les unitats de sentit 15, 16 i 17, d’una banda, i 21, 22 i 24, de l’altra, si 

bé en el segon la majoria d’errors i omissions són comesos pels intèrprets del grup G2, 

és a dir, pels estudiants d’intepretació. 

 

Unitat de sentit Nombre d’errors i 

omissions 

Unitat de sentit Nombre d’errors i 

omissions 

4 2 (-) 16 5 (3) 

6 2 (-) 17 4 (2) 

7 3 (1) 19 1 (-) 

8 1 (-) 21 3 (1) 

12 2 (-) 22 3 (-) 

13 1 (-) 24 3 (2) 

14 1 (-) 25 1 (-) 

15 4 (1) - - 
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Una lectura acurada de la transcripció del DO revela que el fragment on es presenten les 

unitats 15, 16 i 17 comença per una frase inacabada (“There are so many studies 

worldwide that have shown this em and em it’s not I mean the clear associations 

between low fruit and vegetable intake in adults and and poor health, [...]”) que 

desconcerta l’intèpret amb referència a les intencions de l’afirmació de l’oradora, que 

tot seguit estableix una sèrie de relacions de gran importància pel sentit del text (“but 

there are some studies that seem to show that poor intake in children also follows 

through to poor er poor intake in adults and poor intake in children also follows through 

to poor ilhealth in adults”). L’alt grau de redundància i les vacil·lacions de l’oradora 

dificulten la comprensió d’aquestes relacions, conduint a l’error o a l’omissió la majoria 

dels intèprets. Tan sols l’inèrpret G1.4 ha aconseguit reproduir íntegrament el fragment 

(vegeu l’apartat Transcripcions anotades), segurament gràcies a la seva estratègia, que 

s’apropa molt a les estructures del DO, la velocitat del qual no li suposa cap problema, 

com demostren els paràmetres de velocitat, de temps i de quantitat de material 

lingüístic.  

 

Quant al fragment on es troben les unitats 21, 23 i 24, es tracta de la presentació per part 

de l’oradora de les dades d’un estudi estadístic. Així doncs, s’hi concentren en poques 

paraules les informacions referents a l’estudi (autoria, objecte d’estudi, variables, etc.), 

cosa que provoca que la densitat informativa augmenti considerablement. Com a 

conseqüència, hi augmenta també el nombre d’errors i omissions, principalment entre 

els intèrprets del grup G2. És possible, tanmateix, que alguns errors o omissions siguin 

fruit d’una decisió dels intèprets, que probablement han considerat que es tractava 

d’informació secundària o negligible, o bé d’informació a la qual els receptors tenien 

accés a través de les transparències amb què s’ajudava l’oradora. 

 

 

4. CONCLUSIONS 
 

Els resultats d’aquest estudi fan palès que la compressió discursiva és un fenomen 

freqüent en la IS de l’anglès a l’espanyol, tot i que no es pot concloure que sigui un 

fenomen extensible a la majoria de casos ni necessari perquè l’intèrpret pugui dur a 

terme la seva tasca. Així doncs, les dues afirmacions en què es basava la hipòtesi de la 
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compressió discursiva, que establia que els intèrprets, donades les dificultats 

intrínseques a la IS, són generalment incapaços de seguir una velocitat de producció del 

DO alta i es veuen obligats a comprimir el DM per evitar la saturació de la seva 

capacitat de processament, han estat refutades parcialment.  

 

En primer lloc, les dades analitzades demostren que hi ha intèrprets que han estat  

capaços de seguir la velocitat de producció del DO escollit per a l’experiment i 

d’augmentar-la (vegeu l’apartat Anàlisi de les dades, Velocitat). En aquest punt, resulta 

interessant comprovar que els intèrprets G1.3 i G1.4 tenen un índex de parla superior al 

del DO, produeixen un nombre de síl·labes considerablement superior i resten en 

silenci, en un cas (G1.4), durant menys temps que l’oradora original i, en un altre 

(G1.3), durant més temps, però poc si el comparem amb els valors de la resta 

d’intèrprets. Per als intèrprets G1.3 i G1.4, la velocitat de producció de l’oradora no 

sembla representar cap problema, atès que són capaços d’augmentar-la de manera 

sostinguda al llarg de la producció del DM, malgrat haver de gestionar també els 

esforços de comprensió i memòria.  

 

Tanmateix, en cinc dels set DM, el nombre de síl·labes i els valors de l’índex de parla 

han estat inferiors als del DO. Dit d’una altra manera, cinc dels set intèrprets han 

comprimit la quantitat de material lingüístic emprada en els DM respecte del DO. En el 

cas dels estudiants (G2), la compressió del discurs sembla explicar-se per una 

sobrecàrrega de la seva capacitat de processament deguda a la velocitat i la poca 

claredat expositiva del DO. Cap dels estudiants no ha estat capaç de seguir la velocitat 

de producció del DO, fet que els ha comportat pèrdues importants, com corrobora 

l’elevat nombre d’errors i d’omissions.  

 

Ara bé, cal pensar que els casos dels intèprets experts G1.1 i G1.2 són diferents. Si bé 

en el cas dels estudiants una sobrecàrrega de la seva capacitat encara poc entrenada 

sembla una explicació sòlida, la mateixa explicació sembla menys plausible aplicada a 

intèrprets experts. Els intèrprets G1.1 i G1.2 tampoc no han seguit la velocitat de 

producció del DO, com indiquen els seus índexs de parla, i n’han reduït la quantitat de 

material lingüístic. Es tracta, doncs, a diferència dels estudiants, d’una estratègia 

conscient? Txernov (2004:114) dóna el següent argument en favor de la compressió 

discursiva: 
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However, observation and analysis of live SI show that the amount and frequency of 

compression depend above all on the interpreter’s professional skill, and that this 

device is used as often by professionals working from Russian or Spanish into English 

as in other language combinations. One explanation for this is that, all else being equal, 

a slower rate of speech enhances audience perception.    

Txernov ens presenta la compressió discursiva com una estratègia estilística positiva, no 

tan sols per alleugerir les exigències a la capacitat de l’intèrpret, sinó també per afavorir 

una bona recepció del DM. A més, com que depén de l’habilitat del darrer, cal pensar 

que un bon intèrpret ha de ser capaç de servir-se’n, cosa que sembla advocar en favor 

que es tracti d’una tria conscient. 

 

Tot i que determinar si la compressió dels DM dels intèrprets G1.1 i G1.2 és deguda a la 

limitació de la seva capacitat o bé a una tria estilística demanaria un estudi més 

aprofundit que inclogués d’altres textos, el nombre d’unitats de sentit que han reproduït 

cadascun i el nombre d’errors i omissions poden resultar orientatius. En observar 

aquests paràmetres, hom s’adona que, si bé la compressió sembla ser almenys en part 

fruit d’una estratègia conscient, aquesta estratègia es demostra ineficaç en els punts de 

màxima dificultat del DO (vegeu l’apartat Anàlisi de les dades, Errors i omissions), 

especialment en el fragment en què es troben les peces semàntiques 15, 16 i 17. Així, 

G1.1 amb 21/27 unitats de sentit i G1.2 amb 23/27 es troben lluny dels valors dels 

intèprets G1.3 (26/27) i G1.4 (27/27).  

 

En les dades analitzades s’observa que els intèrprets que han produït un nombre major 

de síl·labes que l’oradora, han restat en silenci durant un període de temps més reduït i 

tenen valors d’índex de parla superiors al del DO, són també els que han aconseguit 

reproduir-ne més unitats de sentit. En canvi, els intèrprets que han produït un nombre de 

síl·labes menor que el de l’oradora original, han restat en silenci durant un període de 

temps que redobla el del DO i tenen valors d’índex de parla inferiors al del DO, no han 

pogut reproduir-ne en el mateix grau les unitats de sentit rellevants. Per tant, sembla 

existir una relació directa entre el nombre de síl·labes, el temps de pausa i l’índex de 

parla dels intèrprets, i la quantitat de contingut semàntic del DO que reprodueix cada 

DM. Així doncs, si bé en les interpretacions analitzades s’observa que la meitat dels TM  

produïts pels intèrprets experts i la totalitat dels TM produïts pels estudiants són més 
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curts que el TO, els TM amb més quantitat de material lingüístic resulten ésser els que 

millor transmeten el contingut semàntic del TO. 

 

Probablement es pugui aplicar a aquests casos l’afirmació de Xiriaev (1979 a Txernov, 

2004:17), segons la qual els intèrprets tendeixen a mantenir un ritme de parla 

relativament constant, és a dir, intenten resistir-se, en la mesura que poden, al control 

extern (de l’orador) sobre el seu ritme. Els intèrprets G1.1 i G1.2 mantenen un ritme 

més lent que l’oradora i un desfasament temporal ampli (com suggereixen les durades 

superiors dels seus DM) que els donen més marge per reformular les estructures del 

DO, però que alhora sobrecarreguen l’esforç de memòria en els fragments més ràpids i 

densos informativament.  

 

Segurament la combinació lingüística de cada intèpret també ha influït en els resultats. 

Els intèrprets G1.3 i G1.4, amb els dos índexs de parla i nombre d’unitats de sentit més 

alts, són bilingües anglès-espanyol, amb predomini de la darrera llengua. L’intèrpret 

G1.2 té com a llengua materna l’anglès. Tots els intèprets del grup G2 tenen l’espanyol 

com a llengua materna, tot i que són bilingües català-espanyol (G2.2 i G2.3) i basc-

espanyol (G2.1). Pel que fa a l’intèrpret G1.1, en desconec la història lingüística, tot i 

que la prosòdia sembla indicar que té l’espanyol com a llengua materna. Aquestes dades 

semblen corroborar la hipòtesi que es ve perfilant en l’anàlisi de les dades estudiades: 

com més dificultats experimenta un intèrpret amb el DO, més curt n’és el DM.    

 

L’afirmació de Stenzl segons la qual els DM s’escurcen a mesura que la velocitat del 

DO augmenta (Stenzl, 1983 a Setton, 1999b:26) sembla recolzar aquesta hipòtesi. Gile, 

per contra, comenta la possibilitat de recórrer a la tàctica anomenada shadowing (Gile, 

1995b:235) en casos de velocitat o densitat informativa extremes quan es treballa amb 

llengües semblants. Aquesta tàctica, aplicada a la IS anglès-espanyol, resultaria en DM 

més llargs que el DO en casos de velocitat extrema, donada la ‘llargària’ superior de 

l’espanyol. 

 

Si es para atenció al paràmetre que indica de forma més completa la compressió 

discursiva, l’índex de densitat informativa, s’observa que els DM més densos són el 

G1.2 (20’304) i el G2.2 (21’632). Tanmateix, tots dos DM perden moltes més unitats de 

sentit que textos molt menys densos i menys comprimits(G1.3 i G1.4). Cal no oblidar 
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que l’objectiu primordial de la IS ha de ser sempre la reproducció d’una determinada 

informació per a un usuari determinat i que aquest objectiu ha de subordinar-ne 

qualsevol altre. La compressió discursiva és certament una estratègia útil quan es posa 

al servei de la memòria o de la producció per tal d’alleugerir la càrrega d’algun dels 

esforços; tanmateix, cal no confondre compressió amb omissió. 
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Autoavaluació del Treball Acadèmic 
Un 10% de l’avaluació del TA correspon a la teva autoavaluació, sancionada pel docent de seminari. 
Aquest full t’ha d’ajudar a avaluar la feina que has fet. Per això, puntua els diversos conceptes, afegeix-
hi els aspectes que creguis convenients (en les caselles amb punts suspensius) i justifica-ho tot 
després amb un breu escrit al final. Per acabar posa’t una nota final de l’1 al 10. Inclou aquesta fitxa al 
final de la versió final en PDF del teu TA i  de la versió del TA que lliuris al docent de seminari.  
 
1. Respon el qüestionari següent, puntuant a la casella grisa de la dreta cada concepte amb una 
d'aquestes lletres:   

                                       A   Valoració màxima o excel·lent: 9-10 punts.   
                                       B   Valoració bona o notable: 7-8 punts.   
                                       C  Valoració regular o aprovat: 5-6 punts.   
                                       D  Valoració insuficient o suspens: 4 o menys punts.   
                                       N  No avaluable   
 
PARTICIPACIÓ EN L’ASSIGNATURA   
He assistit a les tres sessions de gran grup i a les de seminari.  A
A classe, he tingut una actitud participativa, fent aportacions, preguntes, comentaris, etc.  A
M’he connectat sovint a Moodle, hi he fet aportacions personals i he participat en d’altres activitats del 
seminari (organitzades pel docent corresponent).  A

He fet tutories presencials i en línia amb el tutor.  A
...  

TREBALL INDIVIDUAL   
He fet cerques de documentació i l’he consultada, cosa que queda reflectida en el treball final.  A
He elaborat diversos esquemes, esborranys i correccions del treball, abans de la versió final.  A

He treballat al llarg del curs, durant totes les setmanes, de manera continuada. A 
...   
RESULTAT FINAL I APRENENTATGE 
El treball final acompleix els objectius previstos, mostra l’aprofitament dels continguts i té molta qualitat. A 
El treball final està ben estructurat i ben escrit, és correcte i té una bona presentació  A 
La metodologia que he seguit és adequada per als objectius establerts a l’inici. A 
...  
ALTRES ASPECTES que vulguis afegir   
...   
...   
...   
QUALIFICACIÓ FINAL 
 

 
 

  
Comenta la teva puntuació i el que creguis convenient sobre els seminaris, la tutoria o aquesta 
autoavaluació.   

Si bé la qualitat del treball és susceptible de ser criticada, difícilment ho és el meu grau de dedicació.  
Crec que, dins del límits evidents que estableixen les 30 pàgines del treball i el temps limitat del 
trimestre (més tenint en compte que es cursen altres assignatures), he complert amb escreix els 
objectius fixats. He assistit a totes les sessions de grup gran i he concertat tutories quan ha calgut. M’he 
documentat tant àmpliament com m’ha estat possible, fet que m’ha permès ampliar els meus 
coneixements i relacionar el meu treball amb altres obres de l’àmbit. He treballat de manera constant al 
llarg del trimestre. He aconseguit respondre als objectius inicials. He estat rigorós tant en la realització 
de l’estudi, com en la redacció del treball, per tal de fer-lo tant entenedor i amè com ha estat possible. 
Per tot això, penso que mereixo com a nota final un 9’5. 

  
  

 
 ...   


