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ABSTRACT 

When can we consider that an interpreter has made a good interpretation? Do users have 

the same quality perception related to an interpretation as professional interpreters do? 

And what do they take into account when judging the service they receive? Although in 

the last decades well-known authors have made some research concerning quality in 

interpreting, there are not conclusive studies about this topic. We cannot talk about a 

unanimous definition of quality in this field, nor about a definitive establishment of 

criteria to evaluate an interpretation. Hence, the motivation of the present study comes 

from the lack of research in this area.  

Therefore, the aim of this work, which will focus mainly on the modality of 

simultaneous interpreting, is to find out if the empirically drawn conclusion about the 

quality of a simultaneous interpretation is the same as the one drawn by users. First of 

all, ten parameters for evaluation and a model of symbols will be defined in order to 

apply them into the process of qualifying an interpretation. Secondly, this evaluation 

system will be applied to the three simultaneous interpretations of the same original 

speech, carried out by interpreters of different grades of experience, to assess which one 

is better or worse. Thirdly, the results from this professional evaluation will be 

compared with the conclusions to which users have arrived, by means of a survey 

elaborated with this aim in mind. All in all, we expect to find out the level of agreement 

about quality perception between the objective conclusion and users’ judgment about it. 

Keywords: simultaneous interpreting, quality in interpretation, assessment criteria, 

model of symbols, interpreter, user 

  



RESUM 

Quan podem considerar que un intèrpret ha fet una bona interpretació? Els intèrprets 

professionals i els usuaris tenen la mateixa percepció respecte de la qualitat d’una 

interpretació? Què tenen en compte els usuaris quan jutgen el servei que reben? Tot i 

que en les últimes dècades autors reconeguts han publicat estudis sobre la qualitat en 

interpretació, no hi ha gaires treballs conclusius sobre aquesta temàtica. No tenim una 

definició unànime de la qualitat en aquest camp ni s’han establert uns criteris definitius 

que serveixin per avaluar una interpretació. Així doncs, la motivació d’aquest estudi ve 

derivada de la manca de recerca feta en aquesta àrea.  

L’objectiu d’aquest treball, que es centrarà en la modalitat de la interpretació simultània, 

és descobrir si la conclusió objectiva sobre la qualitat d’una interpretació simultània 

coincideix amb la que en poden extreure els usuaris. En primer lloc, es definiran deu 

paràmetres d’avaluació i un model de símbols que s’aplicaran en el procés d’avaluació 

d’una interpretació. En segon lloc, s’aplicarà aquest sistema d’avaluació a les tres 

interpretacions simultànies que faran intèrprets de diferents graus d’experiència a partir 

del mateix discurs original, per avaluar quina és millor o pitjor. En tercer lloc, es 

compararan els resultats d’aquesta avaluació professional amb les conclusions a les 

quals han arribat els usuaris, a través d’una enquesta elaborada amb aquest objectiu. En 

definitiva, s’espera conèixer el nivell de coincidència pel que fa a la percepció de la 

qualitat entre la conclusió objectiva i el judici que en fan els usuaris. 

Paraules clau: interpretació simultània, qualitat en interpretació, criteris d’avaluació, 

model de símbols, intèrpret, usuari 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1.  Objecte d’estudi 

El present treball pretén analitzar què s’entén per qualitat en una interpretació 

simultània (en endavant, IS). La qualitat és un concepte que pot semblar molt subjectiu, 

perquè el que agrada a una persona pot no agradar a una altra, i viceversa. Tot i això, la 

qualitat d’una interpretació es pot analitzar tenint en compte paràmetres objectius 

d’avaluació com l’articulació, l’entonació, el registre o l’anàlisi del discurs.  

1.2.  Motivació 

Quan vaig triar fer Traducció i Interpretació ja sentia un interès per la branca de la 

interpretació, però aquest interès es va veure reforçat quan vaig començar a fer les 

assignatures del grau que s’especialitzen en aquest camp. Concretament tinc una 

especial motivació per la IS, perquè m’agrada molt la dinàmica de treball que requereix 

i l’adrenalina que se’n desprèn, motiu pel qual he decidit centrar el meu treball en 

aquesta modalitat. 

Pel que fa a l’elecció del tema concret a analitzar dins la IS, em va costar molt decidir-

me perquè, com ja he dit, em sembla un camp d’estudi molt interessant, en què, a base 

d’investigacions pràctiques encara hi ha moltes coses per descobrir. Després de veure 

diverses possibilitats de temes, vaig decidir analitzar què entenem per qualitat a l’hora 

de valorar una IS. Considero que és un tema interessant sobretot ara que em trobo a 

l’últim any del grau i he fet moltes traduccions i, en especial, en aquest camp que ens 

ocupa, moltes interpretacions, i tinc una opinió objectiva sobre el que és un producte 

final d’un treball ben fet. No obstant això, companys d’altres graus amb qui he pogut 

parlar sobre l’àmbit d’estudi que tracto, com que no estan sensibilitzats amb el que pot 

ser un bon resultat d’una interpretació, no són tan exigents a l’hora de destriar el que és 

bo del que no ho és. Per això, tinc ganes de demostrar, basant-me en la part pràctica del 

meu treball, aquest fet que he pogut observar al meu entorn i, a la vegada, aportar unes 

conclusions sobre la qualitat de la interpretació, que poden ser molt interessants tant 

pels professionals que s’hi dediquen com pels usuaris d’aquesta.  

1.3.  Metodologia i objectius 

Per dur a terme la part teòrica del treball em basaré en publicacions d’autors reconeguts 

dins l’àmbit de la interpretació i en estudis realitzats al llarg dels anys en aquest camp. 
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Cal puntualitzar que no hi ha gaire bibliografia sobre interpretació, per la qual cosa el 

present treball es centrarà sobretot en la part pràctica.  

Així doncs, la part pràctica del treball serà la que tindrà més pes i es realitzarà partint de 

la base d’un discurs original (en endavant, DO) en anglès, d’aproximadament 5 minuts. 

A més, s’establiran uns paràmetres que serviran per avaluar de manera objectiva una 

interpretació, com per exemple l’entonació, el registre, la sintaxi o la transmissió de tot 

el contingut del DO.  

En aquest punt, es demanarà a tres intèrprets de diferents graus d’experiència que facin 

una IS del mateix DO. L’objectiu d’escollir persones amb diferents nivells 

d’experiència en interpretació és obtenir quatre discursos que compleixin, en més o 

menys grau, els requisits predeterminats als paràmetres d’avaluació, que són els que ha 

de complir una interpretació per considerar-la de qualitat. Per poder fer-ne l’avaluació 

s’hauran de transcriure els productes obtinguts i, sobre les transcripcions, es marcarà 

amb un codi de símbols elaborat expressament per facilitar-ne la tasca, si es compleixen 

o no els paràmetres establerts.  

Un cop extreta la meva anàlisi de les interpretacions, hauré de determinar de manera 

gradual quina és la més i la menys bona, d’acord amb els camps que s’han tingut en 

compte per dur a terme l’avaluació. D’aquesta manera tancaré la primera fase de la part 

pràctica del treball on hauré obtingut unes conclusions objectives, basades en els criteris 

que serveixen per valorar la qualitat d’una IS.  

En segon lloc, es demanarà a un número determinat d’oients, que preferiblement no 

tinguin contacte amb el món de la interpretació, sinó que siguin persones que, en una 

situació real, poguessin requerir els serveis de la IS, que escoltin les tres IS realitzades i 

que, a partir d’unes enquestes, valorin en escala quina és la que els hi ha semblat més o 

menys bona. Gràcies a l’anàlisi de les enquestes es sabran les raons per les quals s’han 

guiat els oients a l’hora de determinar el grau de satisfacció respecte de les 

interpretacions. 

Finalment, com a conclusió, es compararan els resultats de la meva anàlisi amb els de 

les enquestes. D’aquesta manera, s’espera descobrir si els oients coincideixen amb mi 

sobre quina és la millor i la pitjor interpretació. 
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La hipòtesi de la qual es parteix és que els usuaris, que, a priori, no tenen perquè saber 

quins aspectes s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar una IS, no les valoraran de la 

mateixa manera que ho pot fer un professional de l’àmbit, el qual sí que sap què es 

valora d’una prestació. Així, gràcies a l’establiment dels paràmetres d’avaluació, que 

permetin fer una valoració objectiva de les IS i de l’obtenció de l’opinió del públic, es 

podrà comprovar l’objectiu principal del meu treball que és saber si el que 

objectivament es considera un discurs de qualitat coincideix amb la percepció del públic 

general, que, a la pràctica serà l’oient real en una situació comunicativa on es requereixi 

IS. 

1.4.  Estructura del treball 

Així doncs, el treball es dividirà en tres parts principals: un marc teòric, una part 

pràctica i les conclusions. En primer lloc, el marc teòric explicarà què és la IS i què la 

distingeix d’altres modalitats d’interpretació, així com la manera en què es pot 

determinar que una interpretació és de qualitat, i en què consisteix cadascun dels 

paràmetres d’avaluació que es faran servir. 

En segon lloc, a la part pràctica s’elaborarà un sistema de símbols per avaluar els 

paràmetres delimitats al marc teòric i passarà a centrar-se en el contingut i anàlisi del 

DO. A més, com a nucli d’aquest segon apartat, es transcriuran els discursos que 

produeixin els intèrprets i se’n farà l’anàlisi amb el model de símbols per fer-ne la 

posterior avaluació i extreure’n conclusions. A continuació, hi haurà un apartat amb les 

valoracions del públic general extretes de les enquestes que s’elaboraran i els respectius 

resultats d’aquestes avaluacions, a la vegada que es comparen amb l’anàlisi objectiva.  

En tercer lloc, hi haurà l’extracció de les conclusions de tot l’estudi i tot allò que el meu 

treball pretén aportar. Per completar-lo s’adjuntarà la bibliografia utilitzada com a font 

de consulta i els annexos amb informació complementària. 
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2. MARC TEÒRIC 

La interpretació és una branca de les ciències del llenguatge que utilitza la llengua oral 

amb l’objectiu d’omplir els buits lingüístics que hi ha entre persones de diferents 

llengües i cultures a l’hora de comunicar-se. Aquest traspàs de la informació d’una 

llengua a l’altra es pot fer en diferents modalitats, cadascuna de les quals generalment es 

destina a una situació comunicativa concreta: la IS per a conferències, la interpretació 

consecutiva per a discursos protocol·laris o converses de negocis, la traducció a la vista 

en combinació amb la IS o per a traduir documents de manera urgent i la interpretació 

d’enllaç, destinada bàsicament a la interpretació social o als serveis públics (Ugarte, 

2010). Aquestes només són algunes de les modalitats i situacions comunicatives en què 

es poden requerir els serveis d’un intèrpret.  

Amb tot, aquest treball es centrarà en la pràctica de la IS, que avui en dia és la més 

sol·licitada pels usuaris. Així doncs, és important deixar clar, en primera instància, els 

conceptes clau que hi intervenen i als quals es farà referència al llarg de tot l’estudi.  

2.1.  Conceptes clau 

La IS és l’àmbit principal al voltant del qual gira aquest treball. És una modalitat 

d’interpretació que es distingeix de la resta per la immediatesa i compressió dels 

esforços que requereix. Daniel Gile va elaborar la teoria dels esforços, aplicable a totes 

les modalitats d’interpretació, en què determinava que la interpretació és una tasca que 

requereix molta concentració i energia per part de l’intèrpret perquè, davant del DO, ha 

de fer front a diferents esforços a la vegada: 

En primer lloc, ha de potenciar l’esforç d’escoltar i analitzar el DO, és a dir, ha 

d’identificar i entendre les paraules de l’orador i n’ha d’extreure el significat per poder 

convertir-les en una missatge amb sentit complet. En segon lloc, ha d’activar la seva 

memòria, esforç que no està tan actiu en la IS, ja que, a diferència de la consecutiva, no 

s’ha de recuperar la informació de la presa de notes. Tot i així, en IS és útil per 

reprendre idees que l’orador va repetint al llarg de tot el discurs. En tercer lloc, Gile 

parla de l’esforç de la producció, que és el pas en què, després d’haver escoltat, analitzat 

i haver fet ús de la memòria, s’han de transposar les idees del DO en la llengua 

d’arribada (o llengua meta, en endavant, LM). Finalment, l’intèrpret ha de saber 
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coordinar aquests tres esforços de manera que hi hagi un balanç entre ells i, així, poder 

donar una prestació el més òptima i satisfactòria possible. 

En conseqüència, per dur a terme una interpretació, s’han de desenvolupar les accions 

d’escolta i anàlisi, de memòria, de producció, i de coordinació. Sense aquestes quatre 

competències, l’intèrpret no estarà preparat per afrontar una IS. Això ens porta a 

plantejar-nos fins a quin punt estem preparats per fer bé una IS i si hem d’acceptar 

segons quins encàrrecs, perquè, en cas que no ho estiguem, donaríem una mala prestació 

i estaríem perjudicant la nostra imatge professional així com la de tot el sector de la 

interpretació. 

Així doncs, és molt important compaginar aquests esforços en interpretació, però s’ha 

de tenir en compte que la IS requereix un grau de concentració molt més elevat que 

altres modalitats perquè cal copsar el sentit del missatge, recuperar informació ja dita (si 

s’escau), reformular el DO simultàniament en la LM, a la vegada que se segueixen 

escoltant i processant els següents fragments d’informació (Ugarte, 2010). 

Pel que fa al context comunicatiu, la IS, generalment, es fa servir per a conferències on 

entre el públic poden haver assistents que parlin diferents llengües i, per tant, s’ha de 

facilitar la comprensió del que diu el conferenciant en la llengua d’origen (en endavant, 

LO) cap a cadascuna de les llengües que es necessita a la sala. Per fer-ho, l’intèrpret, 

situat en una cabina insonoritzada, disposarà d’uns auriculars pels quals escoltarà el DO 

i, a través del micròfon de la consola de comandament, transmetrà la interpretació en la 

LM, la qual els assistents pertinents podran escoltar pels seus auriculars, prèviament 

sintonitzats amb el canal desitjat. Així doncs, la immediatesa de la IS permet que 

estiguin treballant diferents intèrprets a la vegada amb el mateix DO com a base, perquè 

cada assistent pugui escoltar el discurs en una llengua que comprengui, satisfent així les 

necessitats de cadascú. Aquest és un dels avantatges que presenta la IS com a servei, 

motiu pel qual és la modalitat més utilitzada actualment. 

Un cop tenim clar en què consisteix el procés de la IS, en quin context comunicatiu 

s’encercla, i quin paper té l’intèrpret en tot aquest procés, és important destacar el factor 

amb el qual el fet d’etiquetar la IS com a servei cobra sentit: l’usuari. Al cap i a la fi, la 

interpretació no deixa de ser un servei on davant de la necessitat de l’usuari es crea una 

demanda a la qual respon l’intèrpret oferint les seves competències per dur a terme 

l’encàrrec.  
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L’usuari, al qual també ens hi podem referir com a públic o, si ens centrem més en el 

marc d’un servei econòmic, client, demanarà la IS perquè té una barrera lingüística que 

li impedeix entendre el DO. Amb aquesta premissa com a objectiu principal, l’usuari té 

unes expectatives davant del servei que se li està proporcionant i, per tant, espera 

satisfer les seves mancances lingüístiques gràcies a la IS. Es podria afirmar, doncs, que 

la relació intèrpret-usuari esdevé un element únic on l’intèrpret cobreix els buits de 

comprensió de l’usuari i, per tant, on un no tindria sentit sense l’altre. No obstant això, 

tot i considerar que són un conjunt, no hem d’oblidar que l’usuari necessita la IS perquè 

li falten unes competències que li supleix l’intèrpret i, per tant, cadascú té el seu paper 

en el procés comunicatiu. En conseqüència, i entrant en el tema central del treball, hi 

haurà diferències, originades per les disparitats cognitives entre les dues parts, com per 

exemple, a l’hora de valorar la qualitat de la IS entre la valoració que farà l’un i la que 

en farà l’altre. 

2.2.  Qualitat en IS 

Gile (1990) afirma que la qualitat de la interpretació era un tema molt important que 

mai ningú havia estudiat en profunditat. I és que tot i que la qualitat en IS és un tema de 

què es parla sovint, no se n’ha explorat gaire i no n’hi ha molts estudis concloents que 

determinin un únic mètode per determinar la validesa d’una interpretació. Emma Soler 

(2006) a la seva tesi doctoral fa un recorregut pels estudis sobre la qualitat en 

interpretació realitzats des dels anys 80. Entre els treballs que analitza hi ha els de 

professionals com Bühler (1986), Kurz (1989), Gile (1990), Vuorikoski (1993), 

Pöchhacker (1995) o Collados (1998). La conclusió que n’extreu després de presentar-

los i comparar-los és que:  

[...] a pesar de tratar el mismo fenómeno, los distintos autores se aproximan al tema 

desde diversos puntos de vista, en ocasiones excluyentes, los unos respecto a los otros, 

en lugar de complementarios. Las divergencias son significativas y surgen problemas 

metodológicos no desdeñables (Soler, 2006: 100). 

D’una banda, la raó principal d’aquesta situació tan poc definida és la naturalesa de 

l’activitat de la IS. Els intèrprets mateixos poden considerar la seva feina com una 

activitat de què gaudeixen i que, en certa manera, es viu com una passió equiparable, 

per exemple, al plaer de pintar una obra d’art. No obstant això, tenen molt clar que la 

interpretació és un servei i l’han de dur a terme amb l’objectiu de complir la visió 
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funcional que en tenen la resta de persones. De la mateixa manera que professionalment 

no es considera que la IS sigui una obra d’art, no es pot avaluar com a tal, sinó que s’ha 

d’avaluar amb la mentalitat que, al cap i a la fi, s’està donant un servei per a uns 

consumidors que volen obtenir un bon resultat. Per aquest motiu, les IS es fan pensades 

per al públic a qui aniran dirigides i els intèrprets realitzen la tasca lingüística de 

transposar a la LM el vocabulari, el registre i la sintaxi, per exemple, tots ells 

paràmetres que, com es veurà més endavant, serveixen per avaluar de manera objectiva 

una IS. Així doncs, tot i no haver massa unanimitat en l’àmbit de la qualitat de la IS, es 

comencen a veure trets que poden ajudar a avaluar-la. 

D’altra banda, la qualitat és un concepte abstracte, que pot variar segons l’opinió de 

cadascú i és difícil trobar una manera conjunta d’afirmar què és qualitat. Per això 

sembla més difícil encara poder arribar a definir el que és la qualitat i, per tant, coincidir 

en una opinió conjunta del que és una bona IS. Barbara Moser-Mercer (1996: 44) 

proposa al seu estudi Quality in interpreting: some methodological issues una definició 

del que anomena qualitat òptima: 

Optimum quality in professional interpreting implies that an interpreter provides a 

complete and accurate rendition of the original that does not distort the original message 

and tries to capture any and all extralinguistic information that the speaker might have 

provided subject to the constraints imposed by certain external conditions. 

Així doncs, afirma que la qualitat en interpretació es basa en la transposició completa i 

acurada del DO, sense alterar el missatge original i sense deixar de banda els factors 

externs a què en un moment donat l’orador pot fer referència, en relació amb el context 

en què es fa la conferència. Aquesta factors externs són totes les variables amb què es 

pot trobar un intèrpret a banda de traduir el DO com per exemple, un canvi de tema que 

se’n va del fil principal del discurs, les condicions de treball a cabina, el solapament 

d’oradors parlant a la vegada o el grau de preparació documental de l’intèrpret abans de 

fer la prestació. 

Aquests factors no fan més que fomentar la idea que valorar la qualitat d’una IS és 

gairebé impossible perquè depèn de molts factors i de múltiples variants que poden fer 

canviar el resultat de la interpretació. Tot i així, en aquest treball, s’intentarà definir la 

qualitat de la IS amb l’establiment d’uns paràmetres que valorin la qualitat del discurs 

produït, sense tenir en compte tots aquests factors externs. D’aquesta manera, es tanca la 
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porta a alguns paràmetres els quals es podrien tenir en compte perquè formen part d’una 

situació real d’IS, però que si s’incloguessin, la porta quedaria oberta de bat a bat, 

donant pas a un ventall infinit de variables i, conseqüentment, no es podria delimitar el 

marc d’avaluació per obtenir uns resultats mínimament concloents.  

Amb tot, en aquest punt encara no s’ha donat una definició sobre el que es considera 

qualitat en IS, sinó que s’han exposat els conceptes, idees i reflexions que fins ara s’han 

donat sobre el tema. Gràcies a la proposta de paràmetres que es farà en aquest estudi es 

podrà establir una fórmula empírica per valorar què és la qualitat en aquest àmbit. 

2.3.  Valoració professional i valoració de l’usuari 

Com s’ha expressat anteriorment, tot el que se sap quant a qualitat en IS es basa en 

estudis empírics i Gile (1991: 193) ho referma dient que: 

[...] questionnaires have been the most common means to determine user expectations 

and/or responses, as they are the most straightforward scientific way of collecting data 

on actual quality perception by delegates. 

Així doncs, trobem estudis com el de Hildegund Bühler (1986) el qual es basa en 

l’elaboració d’uns qüestionaris distribuïts a intèrprets professionals que formen part de 

l’AIIC (Associació Internacional d’Intèrprets de Conferència) i a membres del comitè 

d’admissions de l’associació per determinar quins paràmetres opinen que són els més 

importants per admetre-hi un intèrpret i assegurar-se que farà una prestació de qualitat 

(Soler, 2006: 62). Kurz (1989) també farà uns qüestionaris per al seu estudi, però aquest 

cop dirigits al públic receptor de la IS. Ambdós treballs tenen com a metodologia l’ús 

d’enquestes per recollir les opinions de les dues cares de la moneda que participen en 

una situació on es requereix IS, reafirmant les paraules de Gile representades al paràgraf 

anterior. No obstant això, Kurz planteja una nova problemàtica per a les investigacions 

posteriors: diferenciar entre la valoració del públic i l’avaluació objectiva de la IS. 

En certa manera, la justificació de Kurz per focalitzar el seu anàlisi en l’usuari és que 

són els receptors d’un servei i hem de saber què n’esperen per tal que tinguin un alt grau 

de satisfacció final, el qual vindrà donat per la valoració que facin de la IS. Emma Soler 

(2006:60) defineix l’usuari ideal com: 

un público sólo competente en la lengua de llegada, sin sesgo por mitos o expectativas, 

ávido de comunicación y capaz de procesar la misma cantidad de información 
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transmitida en la misma forma (registro, estilo, velocidad, entonación, etc.) que un 

público igual en lengua B. 

Es podria afirmar, doncs, que l’usuari no té unes expectatives del servei i, a més, es 

troba en desavantatge respecte al professional ja que no coneix la LO ni el procés 

d’interpretació, per la qual cosa no pot detectar, per exemple, possibles errors o 

omissions en comparació amb el DO. Aquestes son les diferències principals que 

separen l’avaluació del servei que fa l’usuari de la que fa el professional, el qual sí que 

té expectatives de la IS i, a més de conèixer la LO i el procés d’interpretació, té un 

domini de la LM, tret essencial que el distingeix de l’usuari. 

En definitiva, les dues parts s’enfronten a la IS amb unes bases de coneixements i 

motivacions diferents sobre els quals es construeixen el seu propi criteri. Tal com afirma 

Emma Soler (2006: 60) basant-se en les paraules de Garcia i Porres (2002): 

[…] se considera que los usuarios ideales partirán de una tabula rasa: expresarán su 

(in)satisfacción respecto al producto final, pero desconocen las normas propias de la 

profesión y no pueden juzgar la (in)fidelidad respecto al original o los esfuerzos 

realizados para conseguir un perfecto dominio lingüístico. 

En contraposició amb la visió de l’usuari, entre els professionals de la interpretació hi 

ha una imatge preconcebuda del que és la qualitat en IS que, tot i haver-hi diversitat 

d’opinions, hauria de ser coincident: 

While there may be minor individual diferences among the standards each interpreter 

sets for himself, we all share common standards of what we consider to be professional 

interpretations (Dejean le Féal, 1990:155). 

En aquest punt s’ha intentat deixar clara la distinció entre la valoració de l’usuari i la del 

professional, ja que el que pretén aquest treball és enfrontar-les i veure si comparteixen 

els mateixos criteris i determinar així si el llindar de qualitat en IS està igual situat en 

uns i altres. A continuació, doncs, es delimitaran els paràmetres necessaris per poder dur 

a terme una avaluació objectiva i professional de la IS. 

2.4.  Paràmetres per avaluar la IS 

Anteriorment ja s’ha fet referència a l’estudi que Bühler va realitzar el 1986, Linguistic 

(semantic) and extra-linguistic (pragmatic) criteria for the evaluation of conference 

interpretation and interpreters. Tal com s’indica al títol, l’autor va establir uns criteris a 
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través dels quals intèrprets professionals podien determinar la qualitat de la 

interpretació. Els paràmetres que va fixar eren principalment de dos tipus: lingüístics i 

extralingüístics. Dins dels paràmetres lingüístics (9) hi havia l’accent nadiu, la fluïdesa, 

l’agradabilitat de la veu, la coherència lògica de la IS, la transmissió correcta del DO, la 

transmissió completa del DO, la gramaticalitat, la terminologia específica i l’estil. Pel 

que fa als criteris extralingüístics (7) llistava la documentació prèvia a la conferència, la 

resistència, l’aplom, l’aspecte agradable, la fiabilitat, la capacitat de treball en equip i la 

reacció positiva dels delegats. Un total de 16 paràmetres. La diferència entre ambdues 

classificacions és que els de tipus lingüístic se cenyeixen merament a allò que fa 

referència a la prestació, mentre que els extralingüístics valoren l’intèrpret com a 

individu.  

Un cop establerts aquests paràmetres, els va fer graduar a professionals de la 

interpretació segons si els consideraven molt importants, importants, poc importants o 

irrellevants. Els 9 paràmetres que més vots van obtenir entre molt importants i 

importants van ser els següents: 

Taula 1: Paràmetres de més importància valorats en l’estudi de Bühler, 1986. 

1r Transmissió correcta del DO 

2n Coherència lògica de la IS 

3r Terminologia específica 

4t Fluïdesa 

5è Gramaticalitat 

6è Transmissió completa del DO 

7è Agradabilitat 

8è Accent nadiu 

9è Estil 

 

És important recordar que aquests resultats són fruit de les opinions d’intèrprets experts 

o de professionals del món de la interpretació que coneixen perfectament en què 

consisteix el procés d’interpretació així com les dificultats a què es pot afrontar 

l’intèrpret o els esforços que haurà de coordinar. Altrament, si es tractés de l’opinió dels 

usuaris, costaria d’entendre per què entre els 9 primers paràmetres ordenats per ordre 

d’importància, hi ha alguns com la transmissió correcta del DO o la transmissió 

completa del DO, ja que es tracta de criteris pels quals s’ha de poder entendre la LO per 
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poder fer-ne una valoració, competència que, teòricament, no tindrien els usuaris. A 

més, cal destacar que els que s’ha considerat que són més importants són els que entren 

en la classificació de criteris lingüístics, fet que dota de més rellevància a la prestació en 

sí i no tant a la figura de l’intèrpret. Per aquesta raó i per tal de delimitar el camp 

d’avaluació de les IS realitzades en aquest estudi, els paràmetres que es faran servir per 

avaluar-les seran els classificats en l’àmbit lingüístic. 

Per donar per tancat l’estudi de Bühler que servirà com a inspiració pel present treball, 

només queda apuntar la reflexió que en fa Soler (2006: 66): 

A nuestro juicio, una carencia significa[tiva] del estudio de Bühler es la ausencia de 

explicación alguna sobre por qué opta por los criterios lingüísticos y extralingüísticos 

citados y no por otros, tanto más cuanto que […] este estudio sienta cátedra al 

convertirse en modelo de buena parte de los estudios ulteriores, que seguirán utilizando 

sus mismos criterios. 

Val a dir que té raó quan qüestiona que l’autora es basés només en aquests criteris i no 

en uns altres, ja que segurament ens podríem fixar en més competències que hauria de 

complir l’intèrpret i la seva prestació. Tot i així, són prou representatius i rellevants com 

per valorar amb suficient criteri la qualitat d’una IS, raó per la qual estudis posteriors al 

seu han seguit el mateix plantejament. Un exemple bastant actual n’és l’estudi La 

evaluación de la calidad en interpretación simultània: parámetros de incidència 

(Collados et al., 2007) que pretén tractar la qualitat amb els onze paràmetres lingüístics 

esmentats anteriorment i dedica un capítol a cadascun d’ells. 

Un dels objectius del present treball és establir uns paràmetres per determinar el grau de 

qualitat d’una IS i, per fer-ho, es prendran com a referència alguns dels estudis 

presentats, sobretot el de Bühler (1986) i el de Collados (2007), així com els criteris 

lingüístics que s’hi inclouen, tot i que se’n farà alguna variació. A més, es proposa una 

reestructuració dels criteris en tres categories: la prosòdia, el nivell lingüístic i l’anàlisi 

del discurs. D’aquesta manera, queden distribuïts d’una forma lògica i, si bé al final 

s’avaluarà el conjunt de la IS tenint-los tots en compte, es podrà valorar més 

específicament en quin dels tres àmbits l’intèrpret té més competències i en quin més 

punts febles. Els paràmetres es classificarien de la següent manera: 
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Taula 2: Proposta de paràmetres 

Prosòdia Nivell lingüístic Anàlisi del discurs 

Fluïdesa Gramaticalitat Cohesió lògica 

Entonació  Estil  Contingut 

Dicció  Registre Terminologia 

Agradabilitat de la veu - - 

 

Si es fa una comparació entre els paràmetres lingüístics recollits per la majoria de 

treballs empírics sobre el tema citats anteriorment i la present proposta, s’observen 

alguns canvis que pretenen simplificar la manera en què s’avalua la IS sense perdre en 

essència cap dels criteris anteriors. Un dels exemples és el del paràmetre accent el qual 

s’ha eliminat perquè s’ha valorat que és una característica inherent de l’intèrpret i no 

aporta més o menys qualitat a la prestació. D’altra banda, els factors transmissió 

correcta del DO i transmissió completa del DO s’han concentrat en altres paràmetres de 

la proposta, el primer dins l’apartat de gramaticalitat i el segon a contingut.  

2.4.1. Prosòdia 

La prosòdia és la qualitat relacionada amb la manera com modulem la veu a l’hora de 

fer una IS. La veu és l’eina de l’intèrpret, és la seva carta de presentació com a orador 

professional amb la qual ha de transmetre el missatge del DO i el mitjà pel qual l’usuari 

rebrà la prestació. En definitiva és el més essencial de l’intèrpret. Els criteris que s’hi 

englobaran són els següents: la fluïdesa, l’entonació, la dicció i l’agradabilitat de la veu. 

a) FLUÏDESA 

No hi ha una definició consensuada pel que fa al criteri de fluïdesa. Collados (2007) 

recull una aproximació per explicar en què consisteix i diu que es relaciona amb la 

facilitat d’expressió, és a dir, «que la expresión se lleve a cabo sin obstáculos, con 

elegancia y dinamismo». En certa manera, el que es busca de la fluïdesa és deixar de 

banda l’estrès que produeix la immediatesa de la IS i produir una prestació amb un 

ritme adequat i que transcorri de manera natural.  
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Una part essencial que s’ha de destacar en aquest apartat és la importància de les pauses 

en el discurs. Tot i que l’intèrpret haurà de jugar amb el décalage
1
, haurà de respectar 

les pauses i els silencis de l’orador ja que en la major part dels discursos, les pauses 

tenen un paper important en la transmissió del missatge original quant a emfatitzar parts 

del DO. A la vegada, les pauses serveixen per marcar la diferenciació d’idees, 

característica que també contribueix a fer una bona anàlisi del discurs. Així doncs, es 

valorarà positivament que la prestació respecti les pauses on les fa l’original o, si més 

no, que les pauses que realitzi l’intèrpret coincideixin amb el tancament d’idees 

acabades.  

Per contra, no ajudarà a obtenir un discurs fluït el fet que l’intèrpret afegeixi silencis allà 

on el DO no en té. Deixar massa espai de silenci mentre l’orador segueix parlant és un 

indici de dubte respecte del que diu el DO, alhora que es deixa passar informació a 

banda de la que ja no s’ha dit perquè no s’ha entès. Conseqüentment, es talla la fluïdesa 

de la prestació i l’usuari n’és conscient ja que, en la majoria dels casos, és més 

perceptible una pausa més llarga de l’habitual que una omissió o alteració del DO. Un 

silenci és sinònim d’alerta per a l’usuari que, si bé no té coneixement ple sobre el procés 

de la IS, sí sap detectar un silenci on no correspon. 

A més, la presència de silencis excessius a causa del dubte, pot comportar la repetició 

de paraules o idees ja dites, o l’ús de fillers, marques com em, que accentuen la 

transmissió del dubte a l’usuari. Tots aquests recursos són encara pitjor que l’ús dels 

silencis, ja que omplen un espai reservat a la transmissió del DO i embruteixen la 

prestació, a diferència de les pauses massa llargues que, dins l’alteració de la fluïdesa, 

és una opció que aposta per la prudència en cas de dubte. 

b) ENTONACIÓ 

L’entonació és un canvi de to degut a canvis de la freqüència fonamental al llarg de la 

producció del discurs oral. Aquesta qualitat té un paper molt important a l’hora 

d’estructurar i organitzar la informació comunicativa, així com la possible interacció 

entre individus, ja que serveix per indicar, per exemple, que l’orador segueix parlant, 

que cedeix el torn de paraula o que tanca una idea amb sentit complet. Un canvi 

                                                           
1
 El décalage és una tècnica utilitzada en IS que consisteix a deixar un temps de diferència entre el que 

diu l’orador i la reformulació de l’intèrpret a la llengua d’arribada (Gillies, 2001). 
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d’entonació també pot marcar la introducció d’informació nova per diferenciar-la de la 

que ja és coneguda. 

D’altra banda, l’entonació pot denotar l’exteriorització d’actituds o estats d’ànim de 

l’emissor, així com de característiques permanents en la parla d’aquest. A més, es 

podria afirmar que en exterioritzar les seves emocions deixa veure la seva intenció i 

valoració respecte d’allò que està dient (Cosmides, 1983). En conjunt, l’entonació 

influeix en la comprensió del discurs i ajuda a l’usuari a construir-se una idea de la 

intenció que vol transmetre l’orador. 

Per aquest motiu és tan important que l’intèrpret sàpiga plasmar la mateixa entonació 

que l’original i no pot centrar tots els seus esforços a, per exemple, comprendre el DO. 

Del contrari, per molt que l’entengui, si no es transmet amb una entonació dinàmica i 

marcant cadascun dels propòsits del ponent, l’objectiu de traspàs de la informació al 

públic meta no serà exitós. Així doncs, l’intèrpret ha de fugir de la monotonia en 

l’entonació, i ha de transmetre el discurs en un to adequat per tal de convèncer l’usuari 

de la prestació.  

c)  DICCIÓ 

La dicció és la manera de pronunciar i d’articular els mots d’un discurs oral. Quan es 

parla de dicció es fa referència a l’articulació, la vocalització i l’enunciació de la llengua 

parlada, per tal que es transmeti el missatge de manera natural i intel·ligible. Aquest 

paràmetre, però, no ha tingut molta rellevància en els estudis sobre qualitat de la IS ja 

que es considera que l’intèrpret de simultània treballa cap a la llengua materna i, per 

tant, no hauria de presentar problemes de dicció a l’hora d’interpretar (Collados et al., 

2007). 

Tot i així, hi ha algunes observacions que s’han de matisar al respecte. En primer lloc, si 

bé la direcció de llengües habitual en IS serà B>A
2
, l’intèrpret hauria de ser capaç 

d’afrontar un encàrrec cap a la seva llengua B o C, per la qual cosa, sí que es important 

que domini la dicció d’aquestes dues últimes, ja que si fins i tot es poden tenir defectes 

en la dicció de la llengua A, encara hi poden haver més en la de les nostres llengües 

estrangeres. 

                                                           
2
 Entenem per llengua A, la llengua materna, que és la que l’intèrpret domina més. Les llengües B i C 

serien els idiomes que s’aprenen i dels quals, generalment, no se’n té un domini tan exhaustiu.  
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En segon lloc, cal destacar que moltes errades quant a la pronuncia en la LM, encara 

que es tracti de la llengua materna de l’intèrpret, poden venir donades per una relaxació 

excessiva en l’articulació, una enunciació sobrepassada deguda a la velocitat d’emissió 

del DO o petits defectes de dicció de l’intèrpret mai corregits al llarg de la seva 

formació (Collados et al., 2007). 

En definitiva, la dicció afecta a la imatge que l’usuari es crea de l’intèrpret i, si aquesta 

no és satisfactòria, la credibilitat i la professionalitat de tota la prestació se’n pot anar en 

orris. Per això el professional de la llengua oral ha de tenir una bona dicció per 

transmetre una IS correcta quant a articulació i expressivitat de la veu, i fer arribar de 

forma creïble el DO als oients de la LM. 

d) AGRADABILITAT DE LA VEU 

Emilia Iglesias (Collados et al., 2007: 39) afirma que: 

No se cuenta con ningún método para analizar qué características hacen de la voz una 

señal agradable en un contexto concreto, pues no se dispone de una definición de 

agradabilidad de la voz.  

Per determinar si la veu de l’intèrpret és més o menys agradable hi ha diferents 

paràmetres que es posen de manifest a la vegada com per exemple el ritme, l’entonació, 

la velocitat, el volum, el to o el timbre. També hi influencien alguns senyals no verbals, 

emocions, estats d’ànim, etc. (Laver, 1991). No hi ha una teoria concloent sobre com es 

pot definir l’agradabilitat de la veu, sinó que es considera una qualitat més o menys 

inherent, perquè depèn del to de veu que una persona té de manera innata, però també es 

pot arribar a modular entrenant el volum i la intensitat de la projecció de la veu, la 

velocitat de la parla, etc.  

En definitiva, l’usuari considerarà que la veu de l’intèrpret és agradable si, a més de 

tenir un bon to, timbre i intensitat, transmet el missatge del DO amb seguretat 

(Aronovitch, 1976). Transmetre allò que s’està enunciant amb confiança és una 

característica que l’usuari valora positivament i que dota de versemblança a la prestació. 

En cas contrari, una veu poc agradable i gens segura debilitaria la transmissió del 

contingut correcte (Gile, 1991). 
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2.4.2. Nivell lingüístic 

Aquesta segona categoria engloba tots els criteris que tenen relació amb la forma del 

discurs realitzat en la LM, des de paràmetres que tenen més en compte la forma en el 

sentit més estètic de la paraula, fins als que tracten la formació gramatical de la 

prestació. En aquest apartat es parlarà, doncs, de la gramaticalitat, l’estil i el registre.  

e) GRAMATICALITAT 

A l’estudi de Collados (2007) es presenta la gramaticalitat com el conjunt de normes 

que marquen les estructures d’una llengua i ho acompanya amb la definició que en dóna 

el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola (DRAE) la qual s’hi refereix com «la 

cualidad de una secuencia de palabras o morfemas por la que se ajusta a las reglas de la 

gramática». Estem parlant, doncs, de la propietat de les paraules de seguir les normes 

gramaticals de la seva llengua. 

En IS és essencial que el discurs produït en la LM sigui gramatical per tal que l’oient 

obtingui correctament el missatge de manera que li permeti construir i comprendre 

qualsevol estructura lingüística de la seva llengua (Chomsky, 1965). Per assolir aquesta 

competència, l’intèrpret ha de tenir dominades les estructures gramaticals tant de la 

llengua del DO com les de la LM per tal de fer una transposició correcta de la 

informació original. Contràriament, un ús incorrecte de la gramàtica de la LM per part 

de l’intèrpret obstaculitzarien la transmissió del missatge original (Snelling, 1991). 

Si bé l’intèrpret sí que ha de tenir una sensibilitat gramatical envers la LM, l’usuari pot 

no ser tan conscient dels possibles errors de la prestació i, si ho és, pot arribar a pensar 

que no és responsabilitat de l’intèrpret sinó que és problema del DO. En cas que es 

donés una situació en què el DO fos incorrecte gramaticalment, l’intèrpret, a l’hora de 

transposar el missatge hauria de fer-ho amb estructures pròpies de la LM que siguin 

totalment correctes. 

Els problemes més freqüents en aquest paràmetre són els errors de concordança entre 

els elements d’una oració, i de sintaxi en oracions massa calcades de la LO, com per 

exemple, en la combinació anglès>català, aferrar-se a oracions passives o fer un ús 

constant dels pronoms personals com a subjectes, característiques molt habituals en 

anglès, però que no ho són tant en català. Conseqüentment, s’obté una interpretació poc 

genuïna i natural en la LM que pot afectar a la recepció del missatge del DO als usuaris 
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de la IS. Aquests són alguns dels errors que l’intèrpret ha d’evitar, per la qual cosa pot 

ajudar-se de tècniques com el décalage per deixar un temps de marge respecte del DO i 

poder processar bé la informació de la LO per ser capaç de produir una estructura que 

sigui genuïna de la LM. 

f) ESTIL 

L’estil és un concepte difícil de delimitar en IS, perquè depèn de molts factors per 

determinar-ne la validesa. Guiraud (1961:120) en fa la següent aproximació: 

El estilo es el aspecto de lo enunciado que resulta de una elección de los medios de 

expresión determinados por la naturaleza y las intenciones del sujeto que habla o 

escribe. 

Es pot afirmar que l’estil en IS consisteix a transmetre la manera que té l’orador de 

parlar, comunicar-se i interactuar amb el públic i/o amb la resta de ponents de la 

conferència. A primera vista, es podria inferir que l’estil és un element secundari per 

davant del qual passen altres criteris més importants com la gramaticalitat, per exemple. 

Encara que hi ha part de raó en aquesta creença, ja que sense copsar el sentit del DO no 

és possible treballar en la resta d’elements que contribueixen a produir una bona IS, no 

podem menysprear el present paràmetre perquè, com s’està veient, cada factor que 

s’està presentant aporta un grau més de qualitat a la prestació. 

En estudis com el de Crystal (1969) es parla d’elements com els connectors, els tipus 

d’oracions, la sintaxi i el lèxic utilitzat pel ponent com a factors que ajuden a l’intèrpret 

a fer-se una idea del seu estil. Un cop processi aquestes característiques estilístiques, 

podrà transposar-les en més o menys mesura en el seu discurs en la LM, plasmant així 

l’estil original, sempre que no influeixi negativament a la prestació amb l’ús 

d’estructures o expressions que no són pròpies en la LM. 

g) REGISTRE 

El DIEC defineix el registre com: 

Varietat funcional d’una llengua definida d’acord amb els factors de la situació 

comunicativa, com ara el nivell de formalitat, el tema del qual es parla, etc. 

Per tant, quan parlem de registre hem de tenir en compte la situació comunicativa en 

què s’emmarca el DO que, si parlem de la IS, majoritàriament ens referirem a un 
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context formal de conferència on hi ha un o més ponents i un públic assistent que serà 

especialitzat, en més o menys mesura, en la temàtica tractada per l’orador.  

D’una banda, el tipus de registre es plasmarà en el moment d’interactuar o de dirigir-se 

al públic de la conferència. Majoritàriament, el to formal de la situació comunicativa en 

IS exigirà que ens dirigim al públic amb el tractament protocol·lari de vostè/s o de vós, 

aquest últim, conjugat en segona persona del plural. La dificultat d’aquest paràmetre és 

que en combinacions com la d’anglès>català, es parteix d’una LO que utilitza el 

pronom personal you per referir-se a la segona persona del singular, la segona del plural 

i al tractament de cortesia, i l’intèrpret haurà de decidir quina és la forma més adequada 

en català segons el context comunicatiu. En qualsevol cas, però, l’intèrpret haurà de 

mantenir el tractament triat al llarg de tota la prestació. 

D’altra banda, el registre formal en què se sol fer la IS també requereix que s’elevi el 

registre en l’ús del lèxic, connectors i altres elements formals que s’hagin d’emprar en 

la interpretació. En conjunt, l’intèrpret ha de saber col·locar el discurs en la LM al 

mateix nivell formal i de registre que l’orador del DO. 

2.4.3. Anàlisi del discurs 

Així com l’apartat anterior fa èmfasi en la forma del discurs meta (en endavant, DM), 

en aquest es focalitzarà en el contingut del discurs i en la transposició de les idees que 

es diuen en la LO cap a la LM. Aquesta tercera agrupació parlarà de tres paràmetres: 

cohesió lògica, contingut i terminologia. 

h) COHESIÓ LÒGICA 

Aquest paràmetre és la capacitat de l’intèrpret que li ha de permetre fer una anàlisi del 

discurs de manera que es faci un esquema mental de l’estructura que té el DO per poder 

transposar-la al DM. Tot discurs, igual que els textos escrits, ha de tenir una 

estructuració lògica de les idees on, en primer lloc, es faci una petita introducció que 

inclogui la presentació de l’orador i el tema de què parlarà, en segon lloc, s’exposin 

totes les idees o arguments del discurs de manera ordenada i, finalment, hi hagi una 

conclusió que reprengui i lligui les idees presentades per tal de tancar el discurs. 

Tot i que aquesta seria l’estructura ideal de qualsevol presentació, hi ha molts oradors 

que no tenen tanta cura a l’hora de parlar davant d’un públic i transmeten un DO sense 
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gaire cohesió de les idees. En aquests casos, l’intèrpret hauria d’intentar trobar la 

connexió entre les idees, tot i que el que tampoc podrà fer, seran meravelles. Si més no, 

l’objectiu de l’intèrpret és saber identificar les parts del discurs i trobar la connexió que 

hi ha entre elles per poder utilitzar els connectors adients (addició, oposició, causa, 

conseqüència, conclusió, etc.) per relacionar-les.  

L’anàlisi del discurs també contribueix a la comprensió del DO per part de l’intèrpret i 

l’ajudarà en casos en què, per exemple, no hagi acabat d’entendre el que acaba de dir 

l’orador. Podrà escoltar el que diu i, com coneixerà el tema global de la presentació, 

segurament podrà deduir a què s’està referint i podrà reprendre idees citades 

anteriorment. En definitiva, una bona anàlisi del discurs farà que el professional tingui 

una visió estructurada de les idees que ha de passar a la LM, fent que l’usuari rebi un 

discurs ben cohesionat. 

i) CONTINGUT 

El propòsit de la IS és fer el traspàs del missatge del DO a la LM, però per fer-ho, s’ha 

de comprendre tot el que hi diu el ponent. En aquest paràmetre el concepte fidelitat juga 

un paper important perquè s’estableix que l’intèrpret ha d’identificar totes les unitats 

d’informació del DO i transmetre-les al públic meta. 

En l’àmbit de la traducció, el concepte de fidelitat té un abast molt ampli i s’ha tractat 

per diversos autors. Hurtado Albir (2001) parla de fidelitat al sentit, entenent fidelitat 

respecte a «lo que ha querido decir el emisor del texto original, a los mecanismos 

propios de la lengua de llegada y al destinatario de la traducción». Per tant, hi ha molts 

aspectes a tenir en compte a l’hora de ser fidels al DO i no sempre és tan fàcil de fer 

com, per exemple, quan ens trobem amb referents culturals propis de la cultura origen 

que no tenen un equivalent directe a la cultura meta. A banda d’aquests casos concrets, 

però, l’intèrpret ha de ser el més fidel possible a les paraules de l’orador i transmetre 

totes les idees del DO. 

j) TERMINOLOGIA 

Aquest criteri té una relació bastant estreta amb els paràmetres de cohesió lògica i 

contingut. Entre els tres factors s’hi podria establir una relació gradual d’anàlisi del 

discurs en un sentit més general, que seria el cas de la cohesió, cap a un sentit menys 
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ampli, on es parlaria del contingut del DO, fins a la terminologia, que és el criteri més 

específic dels tres.  

En concret, es parla dels termes específics que poden aparèixer a la presentació, la qual 

pot ser de diferents graus d’especialitat segons a quin tipus de públic vagi enfocada. 

L’intèrpret ha d’estar familiaritzat amb la terminologia relacionada amb la temàtica de 

la conferència i per això s’ha de documentar prèviament, elaborar glossaris de termes 

específics i estar familiaritzat amb el context i l’actualitat de la temàtica. En cas contrari 

s’empraria vocabulari massa general o hiperònims dels mots que s’haurien d’utilitzar i 

l’usuari ho detectaria, perdent així part de la credibilitat i fiabilitat de la prestació. Així 

doncs, l’ús de la terminologia apropiada en cada context farà que la informació que es 

transmeti a la LM sigui rebuda amb tota normalitat per l’usuari de la IS, el qual, com a 

assistent de la conferència en qüestió, ja estarà familiaritzat amb la terminologia 

específica que senti pels auriculars. 
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3. PART PRÀCTICA 

A partir del que s’ha establert al marc teòric, sobretot partint de la proposta de 

paràmetres per avaluar una IS, en aquest apartat del treball s’exposarà un sistema de 

símbols per facilitar la tasca d’avaluació sobre les transcripcions de les prestacions 

realitzades. Després d’analitzar el DO a partir del qual es basen les tres IS del treball, es 

procedirà a examinar-les amb els símbols d’avaluació i a fer-ne comentaris de tots els 

paràmetres. Finalment es presentaran les enquestes que s’han passat a un grup d’usuaris 

amb els respectius resultats. 

3.1.   Sistema de símbols per avaluar la IS 

El model de paràmetres proposat al marc teòric s’ha elaborat amb l’objectiu de tenir una 

manera simplificada de poder valorar la qualitat d’una interpretació. Tot i que també 

serviria per a altres modalitats d’interpretació, segurament obviant algun dels ítems 

classificats i fins i tot afegint-ne de nous, en aquest treball només ens centrarem en la 

utilitat d’aquesta proposta destinada a l’avaluació de la IS.  

Així doncs, gràcies a 10 paràmetres distribuïts en 3 categories diferents es podrà fer una 

valoració global que tingui en compte tots els factors avaluats com a conjunt i, a més, 

l’intèrpret podrà rebre feedback dels errors que ha comès, focalitzant en les categories 

en què en té més i, per tant, on té més mancances. D’aquesta manera, es compleix un 

objectiu enfocat al vessant professional d’avaluació de la IS com a servei per a un 

públic, a la vegada que aquesta proposta també pot servir per a l’avaluació de la IS en el 

vessant educatiu. 

Normalment, per avaluar una IS, per exemple en l’àmbit de la docència, es fa servir la 

transcripció del DO i sobre aquesta s’assenyalen els errors que ha fet l’estudiant en la 

seva prestació. La tipologia d’errades que es poden cometre és sempre la mateixa i són 

les que s’han recollit en cadascun dels apartats de la proposta de paràmetres. Malgrat 

això, no hi ha una manera única i estesa de marcar els errors o, fins i tot, els punts 

positius que dotin de més qualitat a la IS. Per aquest motiu, amb la proposta de 

paràmetres com a base, s’ha elaborat un sistema de símbols per facilitar la tasca 

d’avaluació de la IS. Tot i que crear-lo no era l’objectiu principal del treball, s’ha cregut 

necessari fer-ho per dur a terme la valoració objectiva de les IS realitzades per a la part 

pràctica de l’estudi. 
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A continuació, s’explicarà com funciona el model de símbols d’avaluació amb algunes 

puntualitzacions que afecten tots els apartats, i tot seguit es focalitzarà en els símbols 

específics que es poden marcar en cadascun dels paràmetres. 

3.1.1.  Explicació dels símbols 

En primer lloc, cal remarcar que aquests símbols es podrien aplicar tant a la transcripció 

del DO del qual parteix la interpretació com a la de la IS en qüestió. En aquest cas, però, 

com que s’està donant importància a la qualitat de la IS en particular, s’ha optat per 

aplicar els criteris que s’explicaran a continuació sobre la transcripció de les 

prestacions.  

En segon lloc, és important parlar del suport en què hi haurà la transcripció per fer-hi els 

símbols corresponents. Si es fa un símil amb la presa de notes de la interpretació 

consecutiva, la seva metodologia demana que per fer-ho més ràpidament s’utilitzin 

símbols en lloc d’haver d’escriure amb paraules tot el que expressa l’orador, de la 

mateixa manera que serà molt més àgil avaluar una IS també amb símbols. A més, amb 

l’únic objectiu d’agilitzar el procés i fer-ho de la manera més efectiva possible, aquesta 

presa de notes es fa a mà, sobre paper. Pel que fa a l’avaluació de la IS, que és el tema 

que ens ocupa, també es podrien aplicar els símbols que es proposaran a mà, per fer-ho 

de manera més ràpida. Tanmateix, la simbologia que s’ha pensat també es pot aplicar 

amb programes processadors de textos, de manera que són vàlids perquè s’apliquin de 

forma digitalitzada. 

Aquesta última característica del model ha presentat algunes dificultats a l’hora de 

distingir paràmetres que se solapen els uns amb els altres en un mateix fragment de la 

transcripció com per exemple en aquest cas: 

El pediatre va dir bàsicament que havíem de fer uns canvis i vem G fer uns canvis curts 

i fàcils, però van portar grans resultats. (Interpretació simultània 3) 

Aquí es barreja el ritme, ressaltat amb vermell, l’entonació, on s’ha canviat el color 

negre habitual de les lletres pel taronja, i un error gramatical, subratllat i seguit d’una G. 

Aquest és tan sols un exemple de tots els factors que s’han de tenir en compte 

simultàniament a l’hora d’avaluar una IS. Per distingir-los s’ha decidit jugar amb les 

diferents possibilitats que ofereixen els processadors de textos: ressaltat, color del text i 

subratllat. 
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Així doncs, es parteix de la premissa que tot el text serà de color negre i la transcripció 

es farà respectant les normes ortogràfiques i de puntuació de la LM. Per marcar els 

fenòmens coincidents es farà servir: 

a) Ressaltat: s’emprarà per marcar els canvis de ritme, característica que s’engloba 

en el paràmetre fluïdesa. Es ressaltarà de color verd el fragment on l’intèrpret 

faci servir un ritme massa ràpid, i de color vermell quan el ritme sigui massa 

lent. 

b) Canvi de color del text: es modificarà l’habitual color negre del text pel color 

blau en les paraules o expressions en què l’entonació sigui emfàtica, mentre que 

per l’entonació monòtona s’escriurà el text de color taronja. Un altre paràmetre 

que es veu afectat pel canvi de color de les lletres és el de contingut on, entre 

d’altres factors, s’ha de marcar la repetició lèxica i en aquests casos s’emprarà el 

color lila. 

c) Subratllat: el seu ús no estarà restringit a un sol paràmetre, sinó que se 

subratllarà la paraula o fragment que vagi seguit de qualsevol lletra, com la G de 

l’exemple anterior, cadascuna de les quals estarà reservada a marcar un tipus 

d’ítem diferent. El subratllat servirà per saber tot el tros que queda afectat pel 

paràmetre que exemplifica la lletra que el segueix o precedeix, així podem trobar 

fragments com «Hem d’eliminar els deserts alimentaris T [...]» on el subratllat 

del sintagma arriba fins a la T que fa referència a la terminologia.  

Pel que fa als fenòmens que no se solaparan entre ells, s’ha optat per utilitzar lletres, 

algunes de les quals ja s’han presentat en els exemples anteriors, i alguns símbols. Tots 

aquests ítems s’escriuran en majúscula, negreta i s’enquadraran amb marges externs. El 

color general serà negre, i només s’escriurà la lletra o símbol de color vermell quan el 

que s’estigui marcant sigui un error. Algunes lletres o símbols, però, estaran sempre en 

vermell perquè només poden ser errors, com és el cas de S (silencis excessius) o C 

(calcs de la LO). Així doncs, les lletres i símbols escollides són les següents: 

 R per marcar el ritme de la IS. Com s’ha comentat anteriorment, aquesta marca 

anirà ressaltada en verd o vermell segons el ritme sigui ràpid o lent, per tant, 

trobarem o bé R o bé R. 

 P servirà per indicar les pauses que fa l’intèrpret.  

 S indicarà el moment en què s’ha fet un silenci massa llarg. 
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 F s’emprarà per marcar els mots crossa que faci servir l’intèrpret. 

 V per assenyalar els fragments si s’ha fet una bona o mala vocalització. 

 ... es col·locaran enmig d’una paraula la qual tingui una articulació poc clara. 

 G es farà servir per indicar estructures gramaticals pròpies de la LM. 

 C indicarà els calcs de la LO. 

 RG serveix per assenyalar on hi ha marques que denotin el registre del discurs. 

 [  ] es posaran entre claudàtors els connectors que s’hagin fet servir de forma 

correcta. Si els connectors que es posen entre claudàtors s’han emprat malament 

i creen un contrasentit en un unir les idees el text, el text i els claudàtors 

s’escriuran de color vermell. 

 Ø assenyala que s’ha fet una omissió d’alguna idea respecte del DO. 

 + indica l’addició d’informació complementària que no apareix al DO i que 

afecta a la transmissió del missatge.  

 ! marca que s’ha fet un contrasentit d’una idea del DO. 

 T s’utilitzarà per indicar l’ús de terminologia específica i adequada a la 

temàtica del discurs. 

L’elecció de les lletres es correspon amb la inicial de l’ítem que representen, de manera 

que l’associació entre lletra i ítem sigui ràpida i fàcil d’assimilar. A més, enfocant-ho 

cap a una visió més internacional, aquestes coincideixen amb el seu equivalent en 

anglès, així, per therminology empraríem la T, per rhythm la R, i per vocalisation la V, 

i el mateix passaria amb la resta de lletres. 

D’aquesta manera, el model de símbols es podria distribuir dins de cada paràmetre, tal 

com s’exemplifica a la taula següent: 

  



 

25 
 

Taula 3: Model de símbols per avaluar una IS 

PROSÒDIA 

FLUÏDESA 

- Expressió sense 

obstacles, amb dinamisme 

- Ritme ràpid R 

- Ritme lent R 

- Respectar les pauses: P 

- Mots crossa (fillers): F 

- Silencis excessius: S 

 

ENTONACIÓ 

- Plasmar intenció i 

emocions de l’orador 

- Variació de 

l’entonació amb canvis 

d’idees:  

- Emfatitzar 

- Entonació monòtona 

 

DICCIÓ 

- Vocalització, 

articulació i enunciació: 

V 

- Problema de dicció: ... 

 

AGRADABILITAT 

- Velocitat adequada 

- Volum i intensitat 

adequats 

- Projecció de la veu 

- To i timbre 

NIVELL LINGÜÍSTIC 

GRAMATICALITAT 

- Ús d’estructures i 

expressions gramaticals 

de la LM: G 

- Calcs de la LO: C 

 

ESTIL 

- Transmissió de l’estil 

de l’orador: connectors, 

lèxic, etc. 

REGISTRE 

- Adaptació a la situació 

comunicativa. 

- Mantenir grau de 

formalitat: forma de 

tractament, connectors, 

lèxic, etc.: RG 

 

 

ANÀLISI DEL DISCURS 

COHESIÓ LÒGICA 

- Anàlisi del discurs: 

estructuració de les idees. 

- Connectar idees amb 

connectors adients; tipus 

de relació entre elles: [En 

primer lloc] 

- Contrasentit en la relació 

establerta (causa, 

oposició, addició, etc.):  

[No obstant això] 

CONTINGUT 

- Apareixen totes les 

idees del DO. 

- Omissió: Ø 

- Addició: + 

- Contrasentit: ! 

- Repeticions: repetició 

TERMINOLOGIA 

- Ús de termes 

específics d’acord amb 

la temàtica. 

- Terminologia 

específica T 

 

 

Gràcies a la proposta de paràmetres i el model de símbols que s’acaba de presentar, es 

podrà dur a terme l’avaluació objectiva de les tres interpretacions que s’han utilitzat per 

fer aquest treball.  
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3.2.  Anàlisi del discurs original 

Les tres IS que s’han realitzat per a aquest estudi parteixen del mateix DO, l’oradora del 

qual és la primera dama dels Estats Units d’Amèrica, Michelle Obama. Al vídeo, 

d’aproximadament 2 minuts de durada, ens explica en què consisteix la iniciativa «Let’s 

move!» («Mou-te!»), la qual té l’objectiu de lluitar contra l’obesitat infantil als EUA. 

En primer lloc, parla de la seva experiència personal en la qual, com a mare, va haver 

d’eliminar els mals hàbits alimentaris a què s’estaven enfrontant les seves filles, degut 

al poc temps que hi podia dedicar en el seu dia a dia. En la segona part del discurs 

explica que els petits canvis que va inculcar a la seva família per tenir uns hàbits de vida 

més saludables, són els que van donar peu a la creació de la iniciativa «Let’s move!». 

En aquesta segona meitat enumera els quatre components clau en què es basa la 

iniciativa i finalment fa una petita conclusió dels resultats que espera obtenir per tal de 

combatre l’obesitat infantil.  

Així doncs, el discurs té dues parts principals diferenciades i les idees de la segona estan 

ordenades amb connectors (first, second, third, finally, etc.). Es pot afirmar, per tant, 

que el contingut està molt ben estructurat i totes les idees estan ben cohesionades. Pel 

que fa al vocabulari, no hi ha termes molt específics tret de paraules o sintagmes com 

obesitat infantil, àpats o menjar assequible, els quals no es podrien considerar termes 

sinó que és el vocabulari habitual en la temàtica.  

Michelle Obama es dirigeix al públic amb un estil directe, sense que hi hagi una 

interacció, ja que és un vídeo que es podria categoritzar de promocional, però que sí que 

espera que el missatge arribi de forma clara i concisa a l’espectador. La seva manera de 

parlar es caracteritza per utilitzar un registre formal però sense ser gaire elevat i 

aconsegueix fer un discurs proper al receptor. Per tant, no utilitza expressions de 

registre molt elevat, tot i que sí que hi ha una riquesa lèxica ben present, així com 

tampoc es dirigeix al públic amb cap forma de tractament en concret com seria la de 

vostè.  

Pel que fa a la prosòdia, només s’ha de puntualitzar que és un discurs molt natural i 

fluït, on es respecten les pauses entre idees. A més, l’oradora té una dicció clara i 

precisa, i té una bona entonació amb què plasma les seves intencions a l’hora de 

transmetre el missatge. En conjunt, es pot considerar que la veu de Michelle Obama és 

agradable d’escoltar, fet que facilita la millor recepció del missatge. 
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3.3.  Interpretacions simultànies 

La part central de la part pràctica d’aquest treball és la realització de tres IS del mateix 

DO en anglès cap al català. Així doncs, per tal d’obtenir tres interpretacions de diferents 

graus de qualitat, s’ha demanat la col·laboració de tres intèrprets de diferents graus 

d’experiència. En concret, hi ha una intèrpret professional i dos estudiants de Traducció 

i Interpretació que cursen el perfil formatiu d’Interpretació, dels quals un d’ells va treure 

més d’un 8 a l’assignatura d’IS anglès-cat/cast, i l’altre, menys d’un 8 a la mateixa.  

Així doncs, es va demanar que s’enregistressin mentre feien la IS de Michelle Obama 

en català. A continuació, s’inclouen les transcripcions de les tres gravacions, on s’hi ha 

aplicat el sistema de símbols per fer-ne la posterior avaluació de cadascuna. Després de 

cada transcripció amb símbols, hi ha un quadre amb comentaris pel que fa a cadascun 

dels paràmetres que s’ha avaluat de cada IS. 

3.3.1. Transcripcions i valoracions objectives de les IS 

Per tal d’entendre de manera ràpida el significat dels símbols d’avaluació utilitzats en 

les transcripcions que hi ha a continuació, s’ha cregut oportú realitzar una llegenda 

desplegable dels símbols (com la que s’ha presentat a l’apartat 3.1.1. Explicació dels 

símbols), la qual es troba a l’última pàgina del treball (Annex 2). D’aquesta manera es 

podrà consultar a la vegada que s’observen les transcripcions de les IS.  

a) INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA 1 (IS1) 

Abans d’arribar a la Casa Blanca, el president i jo teníem una vida molt semblant a la de 

qualsevol família americana: érem pares treballadors, amb una vida agitada, i P 

intentàvem mantenir cert equilibri, recollíem els nens T de l’escola, intentàvem que les 

coses sortissin bé a la feina P i era molt estressant i ens trobàvem que no teníem prou 

temps per fer-ho tot, P i al final em vaig adonar que no podia cuinar menjar sa pels 

meus fills i acabàvem anant V sovint a llocs P de menjar ràpid o demanant una pizza. P 

Així vaig començar a veure els efectes negatius que això tenia sobre la meva família P i 

sobretot sobre la salut dels meus fills T. P Al final va arribar un punt en què el pediatre 

ens va recomanar que féssim canvis sobre els nostres hàbits alimentaris, i em vaig 

adonar que fen uns petits i senzills canvis podíem obtenir resultats satisfactoris amb 

molt poc temps. P Vaig decidir traslladar l’experiència que vaig tenir amb la meva 
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família a la Casa Blanca i així va sortir «Let’s move!» T, una iniciativa a nivell estatal 

que se centra en quatre punts clau. P [En primer lloc,] volem inPmillorar la informació 

i les eines que necessiten els pares per fer canvis en els hàbits de vida alimentaris V de 

les seves famílies. P [En segon lloc,] volem incrementar la qualitat del menjar a les 

escoles perquè és el lloc on els nens fan la majoria dels àpats T. P [En tercer lloc,] P 

hem de millorar també l’accés i l’obtenció de menjar sa a un preu raonable i hem 

d’acabar P amb les zones on és difícil obtenir-ne. P [I, per últim,] hem de incrementar 

la quantitat dePd’activitat física que fan els menors i per aconseguir-ho comptem amb 

el suport de les organitzacions esportives més importants del país. Estem francament 

entusiasmats amb aquest projecte. P «Let’s move!» T ens ajudarà a que les famílies V 

se sentin menys aïllades i que trobin el suport per part de l’estat que necessiten. P [A 

més,] P gràcies a l’ajuda d’altres empreses +, podrem aconseguir que els nens tinguin 

una vida més saludable, P que facin més activitat física i que puguin superar amb èxit 

els reptes que els proposi la vida. Gràcies. 

Taula 4: Valoració objectiva de la IS1 

PROSÒDIA 

FLUÏDESA 

S’expressa de manera 

dinàmica i fluïda. En 

general, manté un ritme 

constant, però a estones 

s’accelera una mica i 

això afecta negativament 

a la vocalització. Marca 

les pauses entre idees i no 

utilitza mots crossa. 

ENTONACIÓ 

Emfatitza algunes 

idees importants 

que, tot i que en 

algun moment no 

són les mateixes 

que ressalta 

l’oradora sí que 

són idees 

essencials del 

discurs. 

DICCIÓ 

En general, la 

vocalització és clara. 

No obstant això, quan 

parla més ràpid hi ha 

moments en què la 

dicció no és tan bona. 

 

AGRADABILITAT 

Projecta bé la veu amb 

un volum i intensitat 

òptims. El to i el 

timbre de veus són 

adequats, però la 

velocitat va variant i a 

vegades és massa 

ràpida. 

NIVELL LINGÜÍSTIC 

GRAMATICALITAT 

No hi ha problemes 

gramaticals ni d’ús 

d’estructures poc naturals 

en la LM. 

ESTIL 

No transgredeix 

l’estil de Michelle 

Obama. 

REGISTRE 

S’adapta a la situació 

comunicativa i manté 

la formalitat al llarg 

de la prestació. 
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ANÀLISI DEL DISCURS 

COHESIÓ LÒGICA 

Fa una anàlisi del 

discurs correcta amb la 

distinció de les idees i 

unint-les amb els 

connectors adients. 

CONTINGUT 

Transmet totes les 

idees del DO i no hi 

ha omissions ni 

contrasentits. L’únic 

error de contingut 

comès és l’addició 

d’una idea que, 

encara que curta, no 

apareix al DO. 

TERMINOLOGIA 

La terminologia és 

acurada pel context 

en què s’inscriu. Un 

error de vocabulari és 

el fet de traduir my 

kids per «els meus 

fills» sense fer la 

distinció de gènere 

femení. Ha decidit no 

traduir Let’s move! al 

català. 

 

 

b) INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA 2 (IS2) 

Abans d’arribar a la Casa Blanca, P el president i jo dúiem vides com la majoria de 

famílies: P érem dos pares treballadors, P molt ocupats, intentant aconseguir un 

equilibri T, anant a buscar a les nenes a l’escola, intentant treure la feina endavant... 

massa ocupats, sense prou temps, i el que vaig veure que acabava fent era segurament 

intentar compensar-ho i ser incapaç de cuinar un bon àpat per les meves filles T. P 

Recorríem al menjar escombraries molt més del que jo hagués volgut, demanàvem pizza 

i vaig començar a veure que això tenia efectes en la meva família, en concret, en les 

meves filles T, P fins a tal punt que una vegada un pediatre em va dir: P «mira potser 

hauries de començar a fer canvis». P I vaig començar a fer aquests canvis, curts, fàcils, 

però que realment van comportar uns resultats molt positius. P Aquestes lliçons que jo 

C vaig aprendre les vaig voler transportar a la Casa Blanca i és així com va néixer la 

nostra iniciativa «Mou-te!» T. P 

«Mou-te!» és una iniciativa nacional P que bàsicament se centra en quatre components 

clau T. P [Per començar,] P volem millorar la informació i les eines que necessiten els 

pares per dur a terme els canvis que més s’adiuen a les seves famílies. P [En segon 

lloc,] P volem millorar la qualitat del menjar a les escoles. P És allà on la majoria de 

nens duen a terme la majoria d’àpats T. Per tant, cal garantir millor que aquests 
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aliments siguin de qualitat. P [En tercer lloc,] P cal millorar l’accés i el caràcter 

assequible T del menjar saludable. P Hem d’eliminar els deserts alimentaris T d’aquest 

país i cal fer-ho ara. P [I per último E] cal millorar l’educació física dels nostres nens, 

cal que comencin a moure’s P i, [a més,] confiarem amb moltes organitzacions 

esportives T principals perquè ens ajudin a aconseguir aquests object P aquest objectiu, 

i és una cosa que ens emociona. P «Mou-te!» P traurà a les famílies del seu aïllament 

T, els donarà aquell suport nacional que necessiten, P prov...indrà de tot un ventall de 

sectors T perquè els seus fills es posin les piles G, perquè duguin una vida més 

saludable, que mengin bé, que facin més exercici i al cap i a la fi, que estiguin llestos 

per afrontar els reptes del futur. 

 

Taula 5: Valoració objectiva de la IS2 

PROSÒDIA 

FLUÏDESA 

Elabora un discurs fluït 

i dinàmic, sense 

obstacles. A més, 

manté un ritme regular 

sense anar massa ràpid 

o massa lent a estones i 

marca les pauses quan 

cal fer-ho. 

 

ENTONACIÓ 

Plasma la intenció de 

l’oradora i marca els 

canvis d’idees o 

d’intencions fent 

èmfasi en diferents 

paraules o 

expressions del 

discurs. 

DICCIÓ 

Té una vocalització, 

articulació i 

enunciació molt 

bones, sense 

problemes de dicció, 

a excepció d’un 

parell de paraules que 

no estan ben 

articulades degut al 

dubte o al solapament 

amb el DO. 

AGRADABILITAT 

El seu to i timbre de 

veu són molt 

agradables. A més, 

utilitza una velocitat, 

un volum i una 

intensitat adequats, 

característiques que la 

fan agradable 

d’escoltar. 
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NIVELL LINGÜÍSTIC 

GRAMATICALITAT 

Utilitza expressions 

genuïnes i gramaticals 

en català. Només s’ha 

detectat una 

interferència amb el 

castellà amb último i 

una estructura calcada 

de l’anglès on s’ha 

emprat el pronom 

personal jo quan, de 

forma natural, es podria 

haver elidit. 

ESTIL 

No hi ha cap 

anomalia pel que fa a 

la transmissió de 

l’estil de l’oradora. 

REGISTRE 

Manté el registre 

formal i proper de 

Michelle Obama.  

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISI DEL DISCURS 

COHESIÓ LÒGICA 

Fa una bona anàlisi del 

discurs amb les idees 

ben estructurades i 

unides amb els 

connectors adients en 

cada cas. 

 

CONTINGUT 

Apareixen totes les 

idees del DO, no hi 

ha cap error de 

contingut i té una 

gran riquesa lèxica, 

en tant que empra 

paraules i expressions 

sinònimes, sense 

caure en la repetició. 

TERMINOLOGIA 

Fa servir termes 

específics d’acord 

amb la temàtica i el 

context de què parla 

l’oradora. 

 

 

c) INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA 3 (IS3) 

Abans de venir a la Casa Blanca, P el president i jo vivíem com qualsevol altra família: 

dos pares treballadors i ocupats que intentaven P mantindre G una balança, S portant 

els nens T a l’escola, P anant a treballar, i vem G trobar que estàvem molt ocupats, no 

teníem ta...temps ni per preparar S un bon dinar per ells T. S Més del que m’agradaria 

P menjàvem menjar ràpid i vaig començar a notar aquests efectes en els meus nens T. 

El pediatre va dir bàsicament que havíem de fer uns canvis i vem G fer uns canvis curts 



 

32 
 

i fàcils, però van portar grans resultats. Llavors vaig portar aquesta iniciativa a la Casa 

Blanca. P 

Així va néixer «Let’s move!» T P que és una iniciativa nacional P que bàsicament es 

focalitza en quatre punts bàsics. P [En primer lloc,] volem proporcionar Ø les eines als 

pares perquè puguin P puguin alimentar bé els seus fills. P [En segon lloc,] P volem 

assegurar-nos que els nens mengen sa a l’escola S i assegurar P i ens volem assegurar 

de que G mengen menjar de qualitat. P [En tercer lloc,] volem assegurar que tothom té 

accés a menjar P a menjar sà i saludable Ø. P [I, finalment,] també hem incorporat 

activitats físiques pels nens perquè facin exer ... exercici, juntament amb organitzacions 

esportives que ens ajuden a aconseguir aquest objectiu Ø. P «Let’s move!» T P el que 

farà és ajudar a les famílies amb problemes V P i assegurar-se que poden garantir pels 

seus fills una alimentació adequada P i encarrilar-los en una vida P sana amb uns P 

amb uns P amb uns costums saludables perquè puguin afrontar com Déu mana els 

reptes que els plantegi el futur. 

Taula 6: Valoració objectiva de la IS3 

PROSÒDIA 

FLUÏDESA 

No s’ha aconseguit 

obtenir una prestació 

molt fluïda degut als 

errors comesos 

relacionats amb la resta 

de paràmetres. El ritme 

és bastant irregular: a 

vegades correcte i 

d’altres massa lent. 

Respecta les pauses 

entre idees, però també 

hi ha silencis excessius. 

ENTONACIÓ 

Fa canvis en 

l’entonació per 

plasmar la intenció de 

l’oradora en dir 

algunes idees. Tot i 

així no emfatitza 

gaires parts del 

discurs i fins i tot hi 

ha fragments en què 

l’entonació esdevé 

una mica monòtona. 

DICCIÓ 

No hi ha problemes 

importants de dicció i 

vocalització tret 

d’alguns moments en 

què, degut a la 

inseguretat o dubte, 

no articula el discurs 

de forma massa clara. 

 

AGRADABILITAT 

El to i el timbre és 

agradable però es 

veuen afectats pel 

volum i intensitat 

baixos a l’hora de 

projectar la veu. La 

poca potència de veu 

pot venir donada, altra 

vegada, pel dubte en 

el procés de 

comprensió del DO. 
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NIVELL LINGÜÍSTIC 

GRAMATICALITAT 

Tot i que l’expressió 

general està dotada 

d’estructures 

gramaticals en la LM, 

hi ha errors morfològics 

del tipus matindre o 

vem trobar, i sintàctics 

com l’ús incorrecte de 

preposició davant de 

conjunció que. 

ESTIL 

Si bé els errors 

d’altres paràmetres 

embruteixen una mica 

l’estil del DO, en 

general s’ha 

mantingut.  

REGISTRE 

No hi ha problemes 

de registre i s’adapta 

a la situació 

comunicativa del 

discurs. No obstant 

això, la formalitat es 

veu afectada per la 

poca varietat lèxica. 

 

ANÀLISI DEL DISCURS 

COHESIÓ LÒGICA 

Les idees estan ben 

cohesionades i es manté 

la relació entre elles 

amb els seus respectius 

connectors. 

CONTINGUT 

Apareixen la majoria 

de les idees del DO a 

excepció de tres 

idees: la primera i la 

tercera no són idees 

essencials, però la 

segona omissió és 

una idea secundària 

que sí que aporta 

informació rellevant. 

A més, hi ha algunes 

repeticions lèxiques 

que es podrien haver 

evitat. 

TERMINOLOGIA 

La terminologia és 

correcta dins de la 

temàtica. La 

traducció de my kids 

per els meus fills 

esdevé un error en no 

fer la distinció del 

gènere femení, ja que 

són dues nenes. 

També ha decidit no 

traduir el nom de la 

iniciativa Let’s move! 

a la LM. 
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3.3.2. Observacions generals de les valoracions objectives 

Després de dur a terme l’avaluació objectiva, a partir de la proposta de paràmetres, de 

cadascuna de les IS realitzades per tres intèrprets diferents, la valoració final és la 

següent: 

Molt satisfactòria Satisfactòria Poc satisfactòria 

IS2 IS1 IS3 

 

La millor IS ha estat la IS2, realitzada per la intèrpret professional, la qual, en conjunt, 

ha complert de manera més satisfactòria les competències requerides per a cada 

paràmetre. Ben al contrari és el que ha ocorregut amb la IS3, la qual podem qualificar 

de poc satisfactòria degut a la quantitat de factors que influeixen negativament sobre els 

punts positius que té. La IS1 es troba a mig camí entre les altres dues amb algun error 

sobretot d’entonació i dicció, però amb qualitats positives que compensen el resultat 

final. 

Així doncs, un dels paràmetres que més afecta la valoració de la prestació és la capacitat 

de fer una bona entonació, que no sigui monòtona i que transmeti les emocions i 

intencions de l’orador original, objectiu que s’ha assolit satisfactòriament a la IS2. Un 

altre factor important és el manteniment del ritme de l’enunciació del discurs, ja que una 

variació excessiva d’aquest, amb moments massa ràpids i després amb un ritme massa 

lent, pot comportar un mal resultat quant a la fluïdesa de la prestació, tal com ha passat 

a la IS3. A més, com es demostra a la IS1, aquestes característiques afecten, en la 

majoria de casos, la vocalització i articulació clara de les paraules.  

També és essencial respectar les pauses del discurs a més d’afegir-ne allà on es cregui 

necessari per tal de marcar millor la separació d’idees, coincidint habitualment amb la 

puntuació que es faria en un text escrit. Els connectors que s’empren sobretot a la 

segona meitat del DO, ajuden a la distinció de les unitats de sentit completes i a modular 

l’entonació i el ritme de la IS. En els tres casos s’han respectat els connectors que feia 

l’oradora en el DO. Amb tot, també en les tres IS, en algunes més que en d’altres, s’han 

afegit pauses on no calia fer-ne, les quals no s’han marcat en vermell perquè sempre és 

millor fer una pausa en un moment concret per poder processar millor la informació del 

DO o per reformular el que s’acaba de dir, que no pas omplir els espais de dubte o 
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d’escolta amb l’addició d’idees no dites per l’orador o amb un excés de mots crossa, 

solucions que contribueixen a obtenir una mala IS. 

A banda de les competències prosòdiques, també s’han detectat diferències entre les IS 

dins de l’àmbit terminològic. En primer lloc, cal destacar el tractament del nom Let’s 

move, el qual només s’ha traduït al català a la IS2 per Mou-te. Per contra, tant a la IS1 

com a la IS3 s’ha decidit mantenir-ne el nom original en anglès. Aquesta qüestió de 

vocabulari no s’ha marcat negativament en cap dels casos perquè la decisió de traduir-lo 

o no és cosa de l’intèrpret. No obstant això, si l’objectiu és fer el traspàs de la 

informació de l’anglès al català perquè el receptor meta rebi el missatge original en la 

LM, el sentit comú ens diu que, si el nom de la iniciativa està en la LO, si es vol 

mantenir el nom en anglès al llarg de la prestació, com a mínim la primera vegada que 

es fa esment a la denominació, s’hauria de donar una traducció equivalent en la LM. És 

la decisió més raonable, tot i que també seria coherent referir-s’hi tota l’estona amb la 

traducció a la LM, tal com ha fet la professional a la IS2. 

Una altra diferència pel que fa al lèxic és la traducció de my kids o simplement kids 

quan Michelle Obama parla de les seves filles i no pas del col·lectiu genèric dels 

infants. A la IS1 i la IS3 se n’ha fet una traducció errònia perquè segurament els 

intèrprets s’han deixat portar per la denominació genèrica els nens o els meus fills. El 

problema és que l’anglès no fa distinció de gènere en els plurals dels substantius ni en 

els determinants possessius, elements presents en el sintagma i que sí que cal diferenciar 

del català, el qual necessita fer-ne la distinció. A la IS2, però, sí que s’ha parlat de les 

filles de l’oradora, en femení. En altres casos on l’orador no és un personatge conegut, 

no es podria haver arribat a esbrinar el sexe dels fills, perquè no tenim perquè saber la 

vida privada d’aquest. Tot i així, aquí es tracta de Michelle Obama, coneguda arreu del 

món, i de la qual se sap que té dues filles, motiu pel qual, amb l’activació del 

coneixement cultural general, l’error comès a la IS1 i la IS3 es podria haver evitat.  

D’altra banda, hi ha paràmetres que no han afectat de forma rellevant el resultat final de 

la prestació, com és el cas de l’estil o el registre, o que hi han influït en menys grau, 

com és el cas de la gramaticalitat de la IS, en què hi ha hagut algun error, però tan 

puntual, que no ha embrutit la prestació final. En definitiva, és palès que no es pot 

avaluar la qualitat d’una IS amb un sol paràmetre sinó que s’ha de fer una valoració en 

què es tingui una perspectiva general de tota la IS. Sí que es pot especificar en quina de 
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les tres franges (prosòdia, nivell lingüístic i anàlisi del discurs) hi ha més errors, però a 

l’hora de fer-ne la valoració objectiva, s’ha de fer el balanç de tots els ítems a la vegada. 

Així doncs, una IS de qualitat serà aquella en què l’intèrpret hagi cobert de manera 

satisfactòria cadascun dels paràmetres d’avaluació, obtenint com a resultat una prestació 

òptima en el seu conjunt. 

3.4.  Valoració de l’usuari 

El següent pas d’aquest estudi és saber si el que entenem per qualitat en IS des del punt 

de vista objectiu coincideix amb l’opinió els usuaris. Per conèixer-la s’ha elaborat una 

enquesta (vegi’s l’apartat 6. Annex) en què l’objecte de valoració han estat les tres IS, 

analitzades a l’apartat anterior, amb l’objectiu de saber com les valoren, partint d’alguns 

dels paràmetres objectius, i quina graduació en fan de més a menys satisfactòries. A 

partir d’aquí, s’observarà si l’opinió de la majoria d’usuaris enquestats coincideix amb 

la valoració objectiva que s’ha dut a terme en aquest treball.  

S’ha passat l’enquesta a un total de 25 persones, les edats de les quals estan compreses 

entre els 18 i els 55 anys. El perfil d’aquest col·lectiu compleix els dos requisits 

essencials que es necessitaven: d’una banda, tots tenen el català com a llengua activa en 

el seu dia a dia, tant en l’àmbit professional o educatiu, com en el personal, factor 

important ja que havien de valorar la qualitat de les IS realitzades cap al català i, d’altra 

banda, cap d’ells no ha tingut contacte directe amb la interpretació, tot i que podrien ser 

un públic potencial d’una sessió de conferència en què es faci IS per als assistents.  

L’enquesta té dues preguntes, la primera per avaluar cadascuna de les IS i la segona per 

graduar-les entre molt satisfactòria, satisfactòria i poc satisfactòria. La primera 

pregunta està estructurada en tres parts, cadascuna per a cada IS, i totes elles tenen els 

mateixos ítems per avaluar: fluïdesa, entonació, dicció, agradabilitat, gramaticalitat, 

cohesió lògica i terminologia. En el moment de redactar les enquestes es va plantejar el 

fet d’incloure-hi els 10 paràmetres del model d’avaluació, però es va pensar que els 

usuaris, com que no entenen el DO no poden saber si es manté l’estil i el registre 

respecte d’aquest, així com si se’n transmet de manera completa el contingut. D’aquesta 

manera, per raons pràctiques, no es va demanar l’opinió sobre l’estil, el registre i el 

contingut de la prestació. Els enquestats havien de marcar amb una creu una de les dues 

opcions de cada ítem, de les quals la primera era positiva i la segona, negativa. 

Finalment, podien afegir comentaris i observacions sobre la interpretació que acabaven 
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d’escoltar. La segona pregunta consistia a assignar cada interpretació a una de les tres 

categories de valoració: molt satisfactòria, satisfactòria o poc satisfactòria. 

3.4.1. Resultats de les enquestes 

Abans de passar a comentar aspectes concrets de les opinions dels usuaris enquestats, 

s’exposaran les conclusions finals a què han arribat després de valorar cada interpretació 

per separat.  

Taula 7: Valoracions finals dels usuaris 

 Molt satisfactòria Satisfactòria Poc satisfactòria 

IS1  68% 32% 

IS2 100%   

IS3  32% 68% 

 

Tal com s’observa a la taula, la IS valorada com a més satisfactòria és la IS2, amb un 

100% de les respostes, realitzada per la intèrpret professional. La unanimitat del públic 

coincideix amb l’avaluació objectiva de l’apartat 3.3.2 del treball, en què, en haver 

complert tots els paràmetres correctament, s’ha considerat que era la més ben realitzada 

de les tres. Els usuaris en marquen tots els paràmetres com a correctes, sense deixar cap 

dubte sobre l’opinió favorable envers la IS2. A més han afegit comentaris en què donen 

molta importància a la seva naturalitat d’expressió en català on destaca una gran riquesa 

lèxica, a l’entonació amb què deixa clara la intenció de l’orador original i marca la 

separació de les idees, així com a la vocalització clara i precisa del discurs. Gairebé tots 

els enquestats focalitzen en la fluïdesa de la seva prestació i en la tonalitat de la veu 

agradable de la intèrpret, característiques que opinen que ajuden a seguir millor el fil del 

discurs i, per tant, a captar el missatge del DO d’una forma clara, cosa que amb les IS1 i 

IS3 creuen que els hi ha costat més de seguir i entendre. 

On hi ha hagut més disparitat d’opinions ha estat en la valoració de les IS1 i IS3. A la 

valoració objectiva s’ha determinat que en segon lloc, després de la IS2, la IS1, si bé té 

algunes mancances o punts dèbils, és la més satisfactòria, fet que deixa en últim lloc a la 

IS3. La tendència general en l’avaluació dels usuaris ha estat la mateixa, tot i que no 

amb tanta unanimitat d’opinió com amb la IS2. Un 68% dels enquestats col·loca la IS1 
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en segona posició i en última posició, la IS3, enfront d’un 32% de persones que opina al 

contrari. 

Quant a la IS1, els usuaris coincideixen en l’ús correcte d’expressions pròpies de la LM 

i de termes específics per a la temàtica, així com de l’estructura ordenada de la IS. 

També hi ha igualtat pel que fa a la vocalització poc clara de l’intèrpret fet que els porta 

a opinar que la veu és poc agradable. Pel que fa a la fluïdesa i l’entonació, hi ha un 

empat entre si són o no correctes: alguns opinen que l’entonació és monòtona, mentre 

que d’altres creuen que és prou correcta; tot i que detecten que a vegades fa pauses on 

no toca, uns troben que no per això deixa de ser una prestació fluïda i clara, mentre que 

altres pensen que això dificulta la comprensió de totes les idees del DO. Al requadre de 

comentaris destinat a aquesta IS, els usuaris han reforçat els aspectes esmentats i 

sobretot destaquen la velocitat enunciativa, la qual influeix a la vocalització i a la 

comprensió del missatge. En definitiva, l’opinió del públic respecte de la IS1 coincideix 

bastant amb la de la valoració objectiva, en què precisament es destaca aquest últim 

aspecte prosòdic negatiu i tota la resta de punts positius que han sabut detectar els 

usuaris. 

Respecte la IS3, valorada amb un 68% com la menys satisfactòria de les tres, els oients 

han determinat que té una vocalització clara amb ús d’expressions gramaticals en català 

i, en general (60%), consideren que té una veu agradable. Tot i així, i d’acord amb la 

valoració basada en els paràmetres d’avaluació, un 92% dels enquestats detecten que la 

intèrpret elabora un discurs poc fluït, amb massa pauses al llarg del discurs i amb alguns 

moments de silenci, i amb un ritme poc dinàmic. Molts apunten que aquests punts 

negatius afecten negativament l’entonació (80%), bastant monòtona a estones, i a 

l’estructura de les oracions i del discurs en general (60%), algunes de les quals semblen 

incompletes. A més, tot i que té una expressió correcta en la LM, creuen que el lèxic no 

és gaire ric ni específic pel tema i, en alguns casos, el consideren col·loquial. Tots 

aquests factors influeixen en la comprensió del missatge i transmeten inseguretat envers 

el que està transmetent. 

A banda dels resultats obtinguts a través dels ítems de l’enquesta, s’han pogut detectar 

altres aspectes que els oients tenen en compte a l’hora d’escoltar una IS gràcies als 

comentaris addicionals que han fet alguns dels enquestats. A més dels comentaris que 

reforçaven la qualificació de cada ítem, els quals s’han exposat en els paràgrafs 
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anteriors, una de les reflexions més importants que cal destacar, és la importància que 

donen la majoria d’usuaris al fet que l’intèrpret tradueixi el nom de la iniciativa «Let’s 

move!». Així doncs, valoren positivament que la intèrpret de la IS2 ho hagi fet, mentre 

que a les IS1 i IS3 troben a faltar que se’ls en doni un equivalent en la LM. Els qui ho 

comenten apel·len al fet que si es necessita el servei de la IS ja que hi ha una barrera 

lingüística que cal superar, en aquest cas l’anglès, no traduir el nom de la campanya 

segueix deixant un buit informatiu en el discurs en català. 

En general, doncs, les valoracions fetes pels usuaris coincideixen amb el resultats de les 

avaluacions objectives fetes amb la proposta de paràmetres. Gràcies a les enquestes 

s’esperava conèixer la seva opinió envers les IS i saber què eren capaços de detectar, ja 

fossin errors o punts positius. El resultat ha estat que sí que coincideixen en què la IS2 

és la més bona i, en general, que després venen la IS1 i la IS3, en segon i tercer lloc 

respectivament.  
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4. CONCLUSIONS 

Com a part final del Treball de Fi de Grau s’extrauran conclusions de l’estudi que s’ha 

dut a terme al voltant del tema de la qualitat en IS. L’objectiu inicial era saber si de 

l’avaluació d’una IS feta per un professional del món de la interpretació, de manera 

objectiva, se’n pot extreure la mateixa conclusió que de la que en fa l’usuari. Aquest 

punt de partida es veia reforçat per la hipòtesi que els usuaris no tenen perquè saber què 

és el que s’ha de valorar d’una IS, sinó que només es deixen portar per factors com 

l’agradabilitat de la veu, la fluïdesa o la vocalització, i no tant per aspectes com la 

cohesió de les idees o la gramaticalitat del discurs. Tanmateix, després d’haver realitzat 

la part d’investigació, les premisses inicials han estat refutades parcialment.  

En primer lloc, gràcies a les enquestes s’ha pogut conèixer quins paràmetres detecten els 

usuaris després d’escoltar un IS. Com ja s’ha explicat, es va decidir no incloure alguns 

paràmetres d’avaluació a les preguntes de l’enquesta, com la transmissió completa del 

DO, perquè era impossible que poguessin detectar si es feia bé per falta d’accés al 

discurs en la LO. Tot i així, a banda de ser capaços de jutjar l’execució de cadascun dels 

ítems inclosos a l’enquesta, van afegir comentaris molt més profunds i tècnics, fet que 

en un inici no es plantejava que passés. Així doncs, queda refutada la hipòtesi inicial en 

què es pensava que no podrien detectar molts dels factors que es tenen en compte per 

avaluar una IS. 

Amb tot, s’ha comprovat que els usuaris tenen més facilitat per avaluar paràmetres com 

la fluïdesa, l’entonació i la vocalització. Tots tres són factors que s’inclouen a la 

mateixa franja de la proposta de paràmetres: la prosòdia. Així doncs, se’n podria 

extreure que els elements prosòdics són els més fàcils de valorar pels oients, ja que no 

es requereix tenir un coneixement lingüístic per entendre si l’orador parla de manera 

fluïda, amb una bona entonació i amb una dicció clara. No obstant això, els elements 

que afecten directament només a la modulació de la veu, no s’han d’entendre com 

factors extralingüístics, com creuen molts professionals de la interpretació. Ben al 

contrari. En interpretació cadascun dels paràmetres contribueix a crear l’opinió global 

sobre la prestació que s’acaba d’escoltar i, tal com s’ha comprovat en aquest treball, els 

factors que millor detecta el públic són els prosòdics, motiu pel qual no s’ha de 

menysprear la seva utilitat a l’hora d’avaluar una interpretació. 
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En segon lloc, i relacionat amb el que s’acaba d’exposar, es constata l’afirmació que els 

usuaris, si bé hi ha factors que no són capaços de detectar, aquests són ben pocs i no 

impedeixen que arribin a la mateixa conclusió que si se’n fes una valoració objectiva i, 

per tant, entenen la qualitat d’una IS de la mateixa manera. Cal destacar que la 

metodologia d’aquest estudi demanava que després d’avaluar cada IS per separat, 

destacant-ne els punts forts i febles, finalment s’havia de fer una valoració en què es 

posessin en comparació per poder determinar quina de les tres era millor. Tanmateix, en 

una situació real només s’escolta una IS del mateix DO i l’usuari no pot comparar amb 

d’altres per donar la seva opinió, per la qual cosa s’hauria de comprovar si en aquest cas 

seria capaç de fer la mateixa valoració, per exemple, de la IS3, considerada com la 

menys bona. En qualsevol cas, això podria donar peu a l’elaboració d’un altre estudi, on 

s’aprofundís encara més en l’àmbit de la qualitat en IS. De moment, els comentaris de 

les persones enquestades demostren que sí que poden jutjar el compliment o no 

compliment de la majoria de paràmetres necessaris per valorar una IS i, d’aquesta 

manera, es pot afirmar que la qualitat es concep igual per part de l’usuari com del 

professional i, encara que els professionals podran detectar més paràmetres d’avaluació 

que els usuaris, la conclusió tendirà a ser la mateixa.  

En darrer lloc, cal remarcar la importància de la necessitat de creació d’un model de 

criteris precís així com d’un sistema de símbols per avaluar, ja no només la IS, sinó 

totes les modalitats d’interpretació existents. En aquest treball s’han fet dues propostes, 

una per als paràmetres i l’altra per als respectius símbols que, si bé no tenen perquè ser 

definitives, s’han elaborat pensant en la utilitat que poden tenir per als professionals de 

la interpretació, tant en l’àmbit docent com en el professional. Com s’ha comentat en 

diverses ocasions, el camp de la interpretació necessita més investigació en molts 

factors que hi intervenen i és important obrir-hi nous horitzons per avançar i recollir 

teories que actualment només es fan paleses a la pràctica en què es basa la interpretació.  

És justament per aquest afany de descobriment dins d’aquest àmbit, que m’ha semblat 

molt gratificant elaborar aquest treball, ja que m’ha permès indagar en un camp que 

m’interessa però del qual no se’n recull gaire informació. Així doncs, espero que aquest 

estudi hagi servit per delimitar la noció de qualitat en IS, la qual no està tan distanciada 

entre el punt de vista objectiu i el de l’usuari, i que, en general, contribueixi a aportar un 

granet de sorra a l’àmbit de la interpretació. 
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6. ANNEXOS



 

 
 

Annex 1 

ENQUESTA: VALORACIÓ INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA 

1. Després d’escoltar cadascuna de les interpretacions valora-les amb els ítems que hi 

ha a continuació. 

INTERPRETACIÓ 1 

Fluïdesa      bona      poc bona. 

Entonació      bona      poc bona. 

Vocalització      clara      poc clara. 

Ús d’expressions       correctes      incorrectes   en català. 

Estructuració de les idees       ordenada      poc ordenada. 

Ús de termes       específics      poc específics  de la temàtica. 

La veu de l’intèrpret és      agradable      poc agradable. 

ALTRES: (Pots escriure altres característiques que t’hagin semblat importants de la 

interpretació que acabes d’escoltar o observacions vàries) 

 

 

 

INTERPRETACIÓ 2 

Fluïdesa      bona      poc bona. 

Entonació      bona      poc bona. 

Vocalització      clara      poc clara. 

Ús d’expressions       correctes      incorrectes   en català. 

Estructuració de les idees       ordenada      poc ordenada. 

Ús de termes       específics      poc específics  de la temàtica. 

La veu de l’intèrpret és      agradable      poc agradable. 

ALTRES: (Pots escriure altres característiques que t’hagin semblat importants de la 

interpretació que acabes d’escoltar o observacions vàries) 

 

 



 

 
 

INTERPRETACIÓ 3 

Fluïdesa      bona      poc bona. 

Entonació      bona      poc bona. 

Vocalització      clara      poc clara. 

Ús d’expressions       correctes      incorrectes   en català. 

Estructuració de les idees       ordenada      poc ordenada. 

Ús de termes       específics      poc específics  de la temàtica. 

La veu de l’intèrpret és      agradable      poc agradable. 

ALTRES: (Pots escriure altres característiques que t’hagin semblat importants de la 

interpretació que acabes d’escoltar o observacions vàries) 

 

 

 

2. Un cop hagis avaluat per separat cada interpretació, gradua-les per ordre de 

valoració segons sigui «molt satisfactòria», «satisfactòria» o «poc satisfactòria». A 

cada columna, només hi podrà haver una creu, per tant, cada valoració només es 

podrà assignar a una interpretació.  

 Molt satisfactòria Satisfactòria Poc satisfactòria 

INTERPRETACIÓ 1    

INTERPRETACIÓ 2    

INTERPRETACIÓ 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Annex 2 

LLEGENDA DE SÍMBOLS 

 

 

PROSÒDIA 

FLUÏDESA 

- Expressió sense obstacles, 

amb dinamisme 

- Ritme ràpid R 

- Ritme lent R 

- Respectar les pauses: P 

- Mots crossa (fillers): F 

- Silencis excessius: S 

 

ENTONACIÓ 

- Plasmar intenció 

i emocions de 

l’orador 

- Variació de 

l’entonació amb 

canvis d’idees:  

- Emfatitzar 

- Entonació 

monòtona 

 

DICCIÓ 

- Vocalització, 

articulació i enunciació: 

V 

- Problema de dicció: ... 

 

AGRADABILITAT 

- Velocitat adequada 

- Volum i intensitat 

adequats 

- Projecció de la veu 

- To i timbre 

NIVELL LINGÜÍSTIC 

GRAMATICALITAT 

- Ús d’estructures i 

expressions gramaticals de 

la LM: G 

- Calcs de la LO: C 

 

ESTIL 

- Transmissió de 

l’estil de l’orador: 

connectors, lèxic, 

etc. 

REGISTRE 

- Adaptació a la 

situació comunicativa. 

- Mantenir grau de 

formalitat:  forma de 

tractament, connectors, 

lèxic, etc.: RG 

 

 

ANÀLISI DEL DISCURS 

COHESIÓ LÒGICA 

- Anàlisi del discurs: 

estructuració de les idees. 

- Connectar idees amb 

connectors adients; tipus de 

relació entre elles: [En 

primer lloc] 

- Contrasentit en la relació 

establerta (causa, oposició, 

addició, etc.):  

[No obstant això] 

CONTINGUT 

- Apareixen totes 

les idees del DO. 

- Omissió: Ø 

- Addició: + 

- Contrasentit: ! 

- Repeticions: 

repetició 

TERMINOLOGIA 

- Ús de termes 

específics d’acord amb 

la temàtica. 

- Terminologia 

específica T 
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