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ABSTRACT 

Our study presents an analysis of Catalan Sign Language interpreting on different 

recordings of a Catalan TV news sports section. This is a field with a lot of research gaps, 

which prevents sign language interpreters and students from gaining knowledge in depth in 

this type of academic pursuit. The research focuses on six types of interpreting techniques: 

transposition, linguistic amplification, linguistic compression, modulation, omission, 

anticipation, and the use of classifiers. These techniques are used to analyse the interpreted 

recording with the aim of acquiring a focused view about interpreting in TV. Moreover, 

these results will illustrate which are the difficulties posed by this type of communicative 

situation; which are the solutions used by that the interpreter, and whether the message is 

understandable for the audience. Our study also includes two interviews: one with the TV 

interpreter of the recordings and another with a deaf user of Catalan Sign Language. Both 

interviews are useful not only to learn about the profession and the in situ solutions 

adopted in the interpreting situation, but also as an example of what the target audience 

thinks about these kind of interpreting. Since it is a specific field currently emerging in the 

sign language interpreting area, our study supports the idea of the TV interpreter as a new 

professional typology within the interpreter group. We also defend the creation of a 

linguistic centre with an enquiry service for professionals and users of Catalan Sign 

Language, with the aim of offering official neologisms and avoiding stressful situations of 

doubt while interpreting. 
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1. INTRODUCCIÓ  

La manca d’estudis sobre la interpretació cap a la llengua de signes (LS), i sobretot cap a la 

llengua de signes catalana (LSC), és el que m’ha portat a elaborar aquest treball. Fins ara, en 

l’àmbit de la interpretació de llengua de signes espanyola (LSE) només es coneix el llibre 

Técnicas de Interpretación de Lengua de Signos (De los Santos, 2001)1, que recull, entre altres 

qüestions, les tècniques que es fan servir per interpretar cap a la LSE i la història de la 

interpretació. La necessitat de conèixer com es desenvolupa el procés interpretatiu i 

l’elaboració del discurs de l’intèrpret de llengua de signes (ILS) catalana des d’un àmbit més 

acadèmic, formal, i actualitzat es fa cada vegada més evident en la societat actual, on s’estan 

duent a terme formacions específiques en interpretació de llengua de signes amb material 

encara en construcció. 

També existeixen estudis i articles que analitzen la interpretació de llengües orals (LO) i la 

interpretació de llengua de signes, però majoritàriament centrats en l’American Sign 

Language (ASL). En certa mesura podem trobar moltes equivalències en els estudis 

d’ambdues modalitats d’interpretació, però hi ha terminologia específica que dificulta la 

intercomprensió per part dels dos col·lectius d’intèrprets, els de modalitat oral i els de 

modalitat gesto-visual. En la interpretació de llengua de signes s’ha establert una 

classificació per agrupar l’activitat interpretativa depenent del camp d’actuació del 

professional, on trobem:  

 Els serveis generals, que són aquells que s’inclouen dins la vida diària i quotidiana 

de les persones, on el nombre d’usuaris és reduït.  

 Els serveis específics, en canvi, solen ser col·lectius i requereixen un cert nivell 

d’especialització per part de l’ILS, ja que la situació es desenvolupa en un context 

més específic com poden ser jutjats, sales de visites mèdiques o congressos.  

Dins aquesta divisió es parla d’àmbits d’actuació de l’ILS, com ara l’àmbit sanitari, que 

comprèn des de visites mèdiques fins a conferències d’aquesta temàtica; o l’àmbit judicial, 

que inclou detencions, judicis o declaracions policials. En interpretació de llengües orals, 

però, es parla més de situacions comunicatives que no pas d’àmbits. Tanmateix es fa ús 

d’una classificació diferent que comprèn, per una banda, la interpretació als serveis públics, 

i d’altra banda la resta de situacions comunicatives:  

                                                           
1 De los Santos, E., Lara, P. (2001). Técnicas de interpretación de lengua de signos. Madrid: CNSE. 
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 La interpretació als serveis públics és aquella que es desenvolupa en comissaries, 

centres de salut o jutjats entre d’altres, per facilitar la comunicació entre els usuaris i 

el personal.  

 L’altra tipologia de serveis engloba des de conferències fins a rodes de premsa.  

En aquest sentit es produiria una contradicció entre ambdues classificacions, ja que l’àmbit 

sanitari o judicial s’inclouria dins els serveis específics pel que fa a la interpretació de 

llengua de signes; però per a la interpretació de llengües orals s’englobaria dins la 

interpretació en els serveis públics. Tot i que les dues tipologies de classificació englobarien 

la interpretació en els mitjans de comunicació dins un servei més específic i no pas en els 

serveis públics o generals, sorgeix el dubte de si la interpretació en els mitjans de 

comunicació s’hauria de considerar una tipologia professional diferent.  

Les investigacions de Napier (2002)2 i Roy (2000)3 resulten interessants des del punt de 

vista de la interpretació de llengua signes com a procés discursiu i, per tant, tractada com a 

discurs que es pot analitzar i d’on es poden extreure certs patrons discursius de l’orador. 

Així doncs, aquest treball pretén analitzar la interpretació de llengua de signes des de la 

perspectiva d’un discurs propi i elaborat per poder extreure’n algunes de les tècniques que 

l’ILS empra per crear un discurs comprensible per a la cultura sorda i amb la màxima 

càrrega comunicativa possible del discurs d’origen en llengua oral, en aquest cas en català.  

Per poder realitzar aquesta anàlisi s’examinaran fragments del telenotícies vespre del canal 

de televisió 3/24 interpretats en directe a la LSC. El camp de treball s’ha acotat únicament 

a la secció d’esports del telenotícies, ja que és una secció que conté moltes característiques 

lingüístiques que la fan interessant des del punt de vista analític, com pot ser la terminologia 

específica esportiva i els jocs de paraules que els periodistes acostumen a emprar per tal de 

dotar de dinamisme i proximitat el discurs en els mitjans de comunicació.  

L’àmbit dels mitjans de comunicació conté unes característiques que el fan especial, com 

ara la rapidesa, la poca previsió i un nivell d’estrès elevat, entre d’altres, que fan que la 

interpretació sigui més arriscada i que l’intèrpret estigui sotmès a diversos inputs que ha de 

controlar. El poc temps del professional de la interpretació per escollir una tècnica o una 

altra eleven el nivell d’estrès, i comporta que aquesta decisió condicioni el temps de demora 

                                                           
2 Napier, J. (2002). Sign Language Interpreting: linguistic coping strategies. Coleford, England. Douglas Mclean.  

 
3 Roy, C. (2000). Interpreting as a discourse process. Oxford University Press. 
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que mantindrà i la comprensió del missatge per part de l’audiència, entre altres factors. 

Durant el treball es farà referència a l’audiència de la interpretació i no al públic, atès que en 

televisió es parla d’audiència. La comprensió de la interpretació és un aspecte important en 

aquest àmbit d’àmplia difusió, així doncs es realitzarà una entrevista a Santiago Frigola, 

persona sorda i signant, per tal de conèixer l’opinió d’un destinatari dels fragments 

analitzats en el treball. Aquesta entrevista també ajudarà a fer-nos una idea del que pensa 

un usuari sord sobre la interpretació i el perfil d’ILS desitjat. 

Per tal de poder realitzar aquesta anàlisi s’han seleccionat les següents tècniques 

d’interpretació que s’analitzaran en el decurs dels fragments seleccionats: la transposició, 

l’ampliació lingüística, la modulació, l’omissió, la compressió, l’anticipació i els 

classificadors. Tot i que aquesta última tècnica no s’hagi trobat descrita en cap font com a 

tècnica purament, es considera com a tal dins aquest estudi atès que és un mecanisme que 

es pot emprar per tal de guanyar temps durant la interpretació. Aquestes tècniques 

segueixen la classificació establerta per Molina (2006)4, i són aplicables tant per a 

interpretacions de LS com per a interpretacions de LO, ja que sovint es produeixen els 

mateixos fenòmens. Les bases de l’anàlisi també s’extrauran dels estudis de De los Santos 

(2001), Napier (2002), i Hurtado5 (2001) per tal de realitzar una reflexió més acurada i 

diversa sobre les tècniques d’interpretació. També s’analitzaran els classificadors emprats en 

el discurs, com a element propi de les llengües de signes que pot ser entès com una tècnica 

per tal d’agilitzar el discurs. 

La metodologia que s’aplicarà parteix de l’anàlisi del discurs. Primer es visualitzarà el 

material triat, s’identificaran els segments o parts del discurs en LO i s’analitzaran les 

tècniques utilitzades per a la seva interpretació a la LS en els fragments seleccionats. Per 

poder fer visible com s’utilitzen les diferents tècniques, els fragments seran transcrits en 

forma de glossa, és a dir, en el sistema en el qual es transcriu la llengua de signes per tal que 

sigui llegible, i també amb la traducció en llengua catalana de la glossa perquè sigui 

comprensible per al lector que no està familiaritzat amb aquest tipus de llenguatge ni de 

transcripció. D’aquesta manera es podran identificar millor els segments del discurs en els 

quals s’utilitzen les tècniques que s’han escollit com a objecte d’estudi i es podrà veure 

                                                           
4 Molina, L. (2006). El otoño del pingüino: Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas. Castelló de la Plana: 

Publicacions de la Univesritat Jaume I.   

5 Hurtado, A. (2001) Traducción y traductología: introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.  
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l’aplicació de la tècnica emprada en cada situació. A través de la freqüència en la qual es 

recorre a aquestes tècniques s’extrauran conclusions sobre les finalitats de la interpretació, 

la presa de decisions conscient o inconscient i altres característiques. Aquesta interpretació 

final també es veurà condicionada per la preparació o el coneixement de l’ILS. Per poder 

conèixer aquest aspecte previ a la interpretació es realitzarà una entrevista a l’ILS que 

apareix en els fragments que seran objecte d’estudi, Rosa Cantos. Les seves respostes 

ajudaran a elaborar unes conclusions més fiables i menys subjectives respecte a la 

interpretació.  

L’anàlisi dels fragments enregistrats també partirà d’altres anàlisis similars que s’hagin fet en 

aquest àmbit sobre llengües de signes pròximes a la LSC. Per la particularitat d’aquesta 

llengua de modalitat gesto visual, és probable que no es puguin aplicar totes les tècniques 

que recullen les fonts d’informació, és a dir, les tècniques convencionals per a traducció i 

interpretació.   

 

2. LA INTERPRETACIÓ COM A PROCÉS DISCURSIU 

La interpretació és un acte comunicatiu en el qual el professional tradueix el missatge d’una 

llengua a una altra, adaptant tots aquells elements culturals i produint un discurs coherent 

en la llengua meta. Napier et al (2010)6 inclouen que la interpretació es fa en temps real en 

presència d’aquells que necessiten comunicar-se immediatament. Per tant, l’intèrpret 

combina dos papers: el d’emissor i el de receptor. És a dir, receptor del missatge en la 

llengua d’origen i emissor del missatge en la llengua d’arribada. Per tal de realitzar aquesta 

tasca l’intèrpret ha de dur a terme diversos processos cognitius a la vegada, sobretot en la 

interpretació simultània. 

Segons Roy (2000) “la interpretació és el procés pel qual persones amb diferents sistemes 

discursius es poden comunicar cara a cara”7. Així doncs, la tasca interpretativa succeeix dins 

aquests paràmetres i està lligada als processos discursius perquè es va construint a través de 

les mateixes estratègies i els mateixos elements que els processos discursius. Amb l’objectiu 

de constituir un discurs amb sentit, l’intèrpret ha de dur a terme diversos processos mentals 

tenint en compte les diferències en el canal de recepció i expressió, el contingut, el context, 

                                                           
6 Napier, J., McKee, R., Goswell, D. (2010). Sign Language Interpreting: Theory and practice in Australia and New 

Zeland. Annandale: The Federation Press.  

7 Totes les citacions que apareixen en aquest treball han estat traduïdes per l’autora del projecte.  
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l’estil, el registre del missatge i sobretot, la comprensió. Atès que aquestes diferències 

porten a decisions preses en qüestió de segons, l’intèrpret reformula el missatge i crea un 

discurs paral·lel amb solucions a totes aquestes variants citades anteriorment. Per tal de 

crear aquest discurs, l’intèrpret fa servir estratègies a partir de les quals donarà resposta a 

problemes sintàctics, semàntics i culturals entre d’altres. Presentant aquestes tècniques 

l’intèrpret produeix un discurs diferent a l’original però amb el mateix contingut i intenció.  

Cal matisar la definició de Roy (2000) segons la qual les persones que intervenen en el 

procés comunicatiu es comuniquen cara a cara ja que l’intèrpret ocupa un tercer paper dins 

la situació comunicativa quan les dues parts tenen contacte directe, i és així com l’intèrpret 

pot anar construint el discurs, ja que pot anar dirigint la situació comunicativa com un 

tercer agent i rebent feedback de les parts. Però en el que és l’objecte d’estudi del treball, la 

interpretació en els mitjans de comunicació, l’intèrpret no té contacte ni amb l’emissor del 

discurs original ni amb el receptor del discurs meta. Tot i així, l’intèrpret pot anar 

construint el seu discurs sense rebre cap feedback ni poder dirigir la situació entre ambdues 

parts.  

Pel que fa al procés discursiu, Napier (2002) afirma que “l’anàlisi del discurs es pot aplicar a 

qualsevol de les interaccions comunicatives” i estudia la interpretació com un discurs a 

partir del qual n’estudia les característiques pròpies: el context, la variació lingüística i els 

participants. Segons aquestes variants, l’intèrpret ha de construir el seu propi discurs 

adaptant el missatge a la situació comunicativa que es dóna en aquell moment. També 

inclou les diferents tipologies de discurs i afegeix que l’anàlisi del discurs és útil per a 

l’estudi de situacions tant de diàleg com de monòleg. Per aquest motiu defensa dins l’estudi 

la inclusió de situacions de monòleg i recolza la idea de Cokely (1992)8 que caracteritza el 

gènere de les conferències com a situacions comunicatives no-recíproques o monòlegs 

d’exposició. Aquesta definició coincideix amb el context comunicatiu del treball, els 

telenotícies, en els quals el presentador informa a l’audiència a través d’accions 

comunicatives no-recíproques, amb el matís que en una conferència l’interlocutor i l’ILS 

veuen el públic i poden rebre un lleuger feedback, cosa que a la televisió no es dóna. Per tant, 

respectant aquest matís, es pot afirmar que en situacions de monòleg com és el cas també 

dels telenotícies, l’anàlisi del discurs és útil.  

                                                           
8 Cokely, D. (1992) Sign language interpreters and interpreting. Burtonsville: Linstok Press. 
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Un cop definida la interpretació com a discurs, es pot plantejar el dubte de si l’intèrpret es 

considera únicament un pont de comunicació que tradueix d’una llengua a una altra o 

també es considera un informador que construeix un discurs paral·lel respecte a l’original 

donant solució a les variants explicades anteriorment i moderant la situació comunicativa. 

Respecte a aquest plantejament de mediador en la situació comunicativa, Wadensjö (1998)9 

presenta el paper de l’intèrpret com un actor dins la situació comunicativa que dóna solució 

a problemes de traducció però també a problemes de comprensió mútua. Així doncs afirma 

que la interpretació consisteix en dos tipus d’activitats: traduir i coordinar; atès que el 

professional crea també dos tipus de conversa: la que sorgeix de transmetre el missatge i la 

que sorgeix quan l’intèrpret ha de mediar en la fluïdesa de la conversa. A través del 

llenguatge els professionals poden marcar distància amb el missatge, com qualsevol orador 

en qualsevol discurs, però Wadensjö (2002)10 sosté que tot i que els intèrprets s’allunyin del 

rol únic de transferir el missatge es continua beneficiant a l’intercanvi en l’acte comunicatiu. 

Per tant, d’aquesta reflexió se’n pot desprendre que l’intèrpret sempre vetlla per la 

transmissió del missatge i l’intercanvi d’opinions a partir de la construcció del seu discurs. 

En televisió, però, no existeix una comprensió mútua ni un intercanvi d’opinions en el cas 

dels telenotícies, atès que només hi ha comprensió del periodista cap a l’audiència i no a 

l’inrevés. Aleshores l’intèrpret ha d’elaborar el seu discurs per transmetre el missatge i 

vetllar per la qualitat i fluïdesa d’aquest en un únic sentit, però aportant també solucions 

que creïn la bona comprensió de l’audiència lidiant amb les diferències culturals i sobretot 

lingüístiques.  

 

3. LA INTERPRETACIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ  

La interpretació dins els mitjans de comunicació sorgeix de la necessitat de fer que diferents 

col·lectius que parlen llengües diferents tinguin la informació a l’abast. Aquesta 

interpretació acostuma a ser simultània, a caua de la immediatesa de la informació, i pot ser 

que es transmeti per diferents vies o en diferents combinacions de llengües. Normalment 

els serveis d’interpretació de LO en mitjans de comunicació se solen contractar per a 

entrevistes o compareixences en directe, on un dels interlocutors parla una llengua que no 

                                                           
9 Wadensjö, C. (1998). Interpreting as Interaction. London/New York: Longman. 

10 Wadensjö, C. (2002). The double role of a dialogue interpreter. Dins Pöchhacker, F., Shlesinger, M. The 

Interpreting Studies reader. 355-370. London/New York: Routledge. 
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és la pròpia de la cadena de televisió o de ràdio. En el gènere de les entrevistes, l’intèrpret 

pot ser que hagi de treballar cap a dues direccions: de la llengua estrangera del convidat cap 

a la llengua pròpia de la cadena de televisió o ràdio quan el convidat intervingui, i d’aquesta 

llengua a la llengua del convidat quan l’entrevistador o alguna altra persona es dirigeixi al 

convidat en la llengua pròpia de la cadena. És per això que l’intèrpret de LO treballa amb 

unes característiques diferents que l’intèrpret de LS, ja que l’intèrpret de LO en cap 

moment és visible per als espectadors i necessita unes habilitats cognitives en certa manera 

diferents, atès que ha de saber canviar d’una llengua a l’altra quan és precís en directe. 

Aquest canvi en la direccionalitat de la interpretació no passa quan es retransmeten 

conferències en directe de polítics estrangers, per exemple, perquè es tracta d’un monòleg 

en una única llengua. 

Però la interpretació en els mitjans de comunicació també té unes característiques pròpies 

que la fan diferent d’altres àmbits. Com explica Mariachiara Russo (1995)11, hi ha unes 

variables a les quals s’enfronta l’intèrpret que treballa en televisió que afecten la qualitat de 

la interpretació. El model que proposa Russo (1995) cobreix aspectes tècnics, de situació i 

emocionals: els aspectes tècnics tenen a veure amb les instal·lacions i la qualitat tant del so 

com de la imatge; els de situació estan relacionats amb la tipologia de l’esdeveniment que 

s’ha d’interpretar, la preparació i la cooperació de l’equip; i per últim els emocionals són els 

referits a l’estrès i a la situació personal de l’intèrpret en el moment de la interpretació.    

Atès que la interpretació en els mitjans de comunicació té unes característiques pròpies i 

uns factors específics als quals se sotmet l’intèrpret, Kurz (1997)12 defensa la interpretació 

en els mitjans de comunicació, i sobretot en televisió, com un nou perfil professional dins 

l’àmbit de la interpretació perquè es necessiten qualitats diferents que en una conferència. 

Kurz (1997) també explica que aquesta és una professió que està en auge i que cada vegada 

més la televisió aposta per l’accessibilitat. Per tant, la formació específica en interpretació 

televisiva anirà creixent en els propers anys.  

                                                           
11 Russo, M. (1997) Media Interpreting: challenges and constrains of a semiotic practice. Dins Y. Gambier, D. 

Gile, Taylor (eds.), Conference Interpreting: Current Trends in Research. Proceedings of the International Conference on 

Interpreting: What do we Know and How? Turku, Amsterdam: John Benjamins. 

12 Kurz, I. (1997) Getting the message across: simultaneous interpreting for the media. Dins M. Snell-Hornby, 

Z. Jettmarová, K. Kaindl (eds.), Translation as Intercultural Communication (195-205) Amsterdam/Philadelphia: 

John Benjamins, 
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Per tal de recolzar la idea de la interpretació televisiva com a nou perfil professional, cal 

veure en primer lloc què és la interpretació professional. Segons Gile (1995)13 la 

interpretació professional és “un servei que compleix una funció comunicativa, dut a terme 

en un entorn professional amb un objectiu professional que es restringeix a l’entorn on es 

duu a terme l’activitat”. D’acord amb Wehrmeyer (2013)14, si s’analitza la definició anterior 

a través de les característiques de la interpretació televisiva podem veure que hi ha una 

relació en els aspectes anomenats: 

La interpretació televisiva és una activitat que es duu a terme amb l’objectiu de comunicar 

un missatge, en la qual l’intèrpret construeix un discurs paral·lel per tal de transmetre la 

informació. Si l’intèrpret és considerat com un participant actiu, aquest actua com a 

mediador interlingüe ja que crea un missatge en la llengua meta a partir de la llengua 

d’origen. Aquest missatge es transmet a una audiència que té diferents nivells educatius i 

lingüístics, per tant l’intèrpret ha de produir el missatge de manera que sigui comprensible 

per a la majoria de l’audiència. Aquest tipus d’interpretació també es duu a terme en un 

entorn professional, que inclou els participants: els periodistes i convidats que intervenen 

en la situació i l’audiència del missatge en LO o en LS. També inclou l’entorn pròpiament 

dit, és a dir, tots els factors que impedeixen o faciliten la tasca de l’intèrpret, des de factors 

tècnics a factors socials com el tipus d’interpretació. Per acabar de completar la justificació, 

cal comentar que per anomenar-se interpretació professional, el servei que s’ofereix ha de 

ser professional tenint en compte que l’intèrpret ha de proporcionar un producte de 

qualitat amb una presa de decisions de qualitat regides pels coneixements, l’experiència i el 

codi ètic: element molt important en la professió per establir els requisits que ha de 

respectar el professional. La interpretació de llengua de signes a la televisió compleix també 

totes les característiques esmentades, tot i que amb petites ampliacions que seran tractades 

més endavant. 

Amb la justificació anterior es pot veure que la interpretació televisiva, tant en LO com en 

LS, compleix totes les característiques establertes per tal que una interpretació sigui 

professional. Així doncs, tal com afirma Bros-Brann (1994)15 “s’ha de ser una mena molt 

                                                           
13 Gile, D. (1995). Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

14 Wehrmeyer, J. (2013). A critical investigation of deaf comprehension of signed TV news interpretation. (Tesi doctoral).   

15 Bross-Brann, E. (1994). Interpreting live on television: Some examples taken from French television. La Coruña: UIMP.  
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especial de persona per ser intèrpret de conferències, però (...) encara s’ha de ser una mena 

de persona més específica per treballar a la televisió”.  

 

3.1. La interpretació de llengua de signes catalana en els mitjans de comunicació  

La interpretació de LS sorgeix de la demanda de les persones sordes usuàries de la llengua 

de signes per accedir a la informació i poder-se comunicar amb el seu entorn sense barreres 

lingüístiques. Aquesta pràctica va trigar anys a regularitzar-se i professionalitzar-se amb la 

creació d’associacions, federacions, empreses i un codi ètic aprovat l’any 199416 pel qual es 

regeixen els ILS. Aquest codi fa referència a aspectes que ha de respectar l’ILS en tot 

moment quan desenvolupa la tasca interpretativa. Aquests aspectes són la neutralitat, la 

imparcialitat i la professionalitat entre d’altres, que possibiliten que la interpretació sigui de 

qualitat. Per tant, en televisió també s’ha de respectar aquest codi ètic i sobretot s’ha de 

mostrar neutralitat a l’hora de narrar les notícies, aspecte que els periodistes també tenen en 

compte. 

No va ser fins l’any 2010 que es va publicar al BOE la llei 17/2010 del 3 de juny en la qual 

“es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la 

comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues”.  

Aquest és un fet molt important per a la LSC, ja que els seus usuaris passaran a gaudir 

d’uns drets que abans no gaudien i significa un canvi en aspectes legals tant comunitaris 

com individuals. Però com es pot observar, aquesta llei es va publicar fa relativament poc i 

les garanties que estipula encara no s’han acabat d’establir. Tot i així, arran d’aquesta llei 

algunes cadenes de televisió espanyoles van començar a incorporar interpretació de LS en 

alguns dels seus programes, com ara els telenotícies. Primerament la interpretació només 

s’oferia en sumaris d’informatius o resums de les notícies més importants del dia. 

Actualment ja hi ha cadenes que ofereixen aquest tipus d’interpretació en tot el telenotícies 

complet, com per exemple TV3 dins el seu canal 3/24, que ofereix aquest servei durant tot 

el telenotícies vespre però no en el telenotícies migdia.  

La interpretació de LS a la televisió també té unes característiques específiques i a la vegada 

compartides amb la interpretació oral en aquest àmbit. La interpretació de LS també és un 

servei que compleix una funció comunicativa per tal que les persones sordes usuàries de la 

                                                           
16 Veure annex 
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llengua de signes tinguin accés a la informació. De la mateixa manera que la interpretació 

de llengües orals es duu a terme en un entorn professional amb un objectiu professional, la 

interpretació de LS també. Encara que pel que fa a l’entorn professional, en el cas de la 

interpretació de LS cal fer algunes objeccions atès que les necessitats tècniques de 

l’intèrpret de LS i el de LO difereixen en alguns aspectes. Les necessitats de so són les 

mateixes, però l’intèrpret de LS ha de dur un vestuari específic que sigui d’un sol color i que 

contrasti amb el color de la seva pell i del fons de la seva imatge; aquests colors han de 

facilitar la comunicació i la comprensió per part d l’usuari. La ubicació i la mida de la 

finestra per la qual es veu l’intèrpret són aspectes importants també per a la comprensió del 

missatge. Tots aquests aspectes tècnics diferenciadors i propis de l’àmbit de la interpretació 

de LS en la televisió s’estan estudiant actualment dins el projecte HBB4ALL. La televisió 

accessible, dut a terme per Marta Bosch-Baliarda, Olga Soler, Pilar Orero i Núria Redon.  

L’audiència a la qual es dirigeix l’ILS és diferent a l’anomenada en l’apartat anterior, atès 

que els usuaris sords de la LSC que configuren aquesta audiència tenen un coneixement 

desigual d’aquesta llengua i dels recursos expressius, així com també de la LO i les 

expressions i terminologia pròpia de l’àmbit del qual es parla. Per aquests motius, l’intèrpret 

ha d’utilitzar un registre diferent al que utilitza l’orador al qual interpreta i sovint fer 

omissions o ampliacions lingüístiques intencionals pensant que ha d’arribar a la major part 

de l’audiència. Amb l’objectiu d’una transmissió del missatge que contingui fluïdesa, 

sincronització, adequació a la cultura, gramàtica i terminologia correcta, alguns usuaris 

sords de LS prefereixen que l’intèrpret sigui un CODA (Child Of Deaf Adults), és a dir una 

persona oïdora que ha nascut en un entorn de persones sordes, ja que justifiquen que té 

més coneixement de les llengües i cultures que s’estan emprant en la interpretació perquè 

les ha adquirit des de petit. Però el cert és que tot i que es prefereixi aquest perfil 

d’intèrpret, a més a més aquesta persona ha de demostrar bones tècniques i estratègies 

interpretatives, a part d’una bona elaboració del discurs, que no s’adquireixen només per 

ser CODA, sinó que en alguns casos aquestes capacitats són millors en persones oïdores 

que són intèrprets de LS. Tot i les diferències vistes, els paràmetres utilitzats en ambdues 

interpretacions són comuns, i per tant podem parlar d’interpretació televisiva com a 

interpretació professional en ambdós casos.  

Sovint, en interpretació televisiva als telenotícies l’ILS disposa d’un teleprompter amb el text 

de les notícies que va produint el presentador. Aquest fet fa que la classificació d’aquest 

tipus d’interpretació com a simultània es pugui posar en dubte, ja que la majoria de vegades 
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l’intèrpret pot visualitzar dades que encara no s’han dit i pot emprar alguna tècnica per fer 

que aquesta informació aparegui abans en LS amb l’objectiu d’oferir un missatge de 

qualitat. Així doncs, es pot arribar a pensar que aquesta interpretació està a cavall entre la 

interpretació simultània i la consecutiva. Posteriorment, després de l’anàlisi que es realitzarà 

en aquest treball es podrà veure si aquesta és una modalitat d’interpretació que s’acosta més 

a la interpretació simultània o a la consecutiva.  

Segons De los Santos (2001) a Espanya la figura de l’intèrpret a la televisió no està gaire 

estesa. En altres països, com ara el Regne Unit, aquesta figura està més present i durant 

més hores que a Espanya. La interpretació de LS se sol contractar per a informatius, 

documentals, programes d’entrevistes on aparegui algun usuari sord de LS i programes que 

produeix la Comunitat Sorda. És per aquest motiu que cal tenir present que la Comunitat 

Sorda té altres canals per accedir a la informació d’actualitat que també utilitzen, a part dels 

telenotícies. Aquests altres canals aquí a Catalunya utilitzen la LSC i són webs, blogs, 

contingut multimèdia i premsa. Alguns exemples són la Webvisual, el Sordpress i el 

Difusord, a més a més de blogs d’usuaris sords dins la Comunitat que tracten temes 

d’actualitat des del seu punt de vista, com és el cas del “vlog d’en Pepet”. Aquests mitjans 

són limitats però “tenen una funció cohesionadora i referencial-informativa” (Serrat, 

2011)17 dins la Comunitat Sorda. Tanmateix aquests mitjans suposen una certa 

normalització per a la LSC, ja que aquesta llengua es veu afectada en alguns casos per la 

manca de signes en temes actuals i difonen signes per aquestes noves realitats que s’acaben 

infiltrant entre els usuaris de la LSC.  

 

4. PREPARACIÓ DE L’ILS 

A causa de les especificitats de la interpretació televisiva en LS, l’intèrpret requereix d’una 

preparació que en alguns casos difereix de la preparació d’un intèrpret de LO. Aquesta 

preparació ha d’incloure un coneixement profund de l’actualitat i de la terminologia 

específica que es fa servir en cada secció del telenotícies, ja sigui política, d’esports o de 

meteorologia.  És per això que l’intèrpret ha d’estar en contacte, en aquest cas, amb la 

Comunitat Sorda. Atès que la LSC és una llengua amb algunes mancances terminològiques 

                                                           
17 Serrat, J. (2011). La percepció que tenen les persones Sordes signants de l’actualitat periodística (2005-2009): Exploració 

comparativa entre els estudiants de la Gallaudet University (EUA) i la Comunitat Sorda catalana. (Tesi Doctoral). 
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pels temes d’actualitat i les denominacions es van creant a mesura que van existint aquestes 

realitats, l’intèrpret ha de triar una de les solucions proposades per la Comunitat, a través de 

la Webvisual per exemple, o bé proposar una solució a través del dactilològic, és a dir la 

representació manual de les lletres de l’alfabet que componen una paraula. Tot i que la 

dactilologia és un recurs no aconsellable en televisió, ja que la pantalla de l’intèrpret és 

petita i segons De los Santos (2001) la pressió del temps en aquests serveis és molt alta. 

Aquests dos factors fan que la intel·ligibilitat de la dactilologia es vegi afectada.  

Sovint, l’ILS disposa d’un prompter on veu el text de les notícies durant la interpretació, és a 

dir el mateix text que veu i diu el presentador en qüestió. Aquest aspecte és beneficiós per a 

l’ILS, ja que provoca que disposi de la informació que ha d’interpretar durant més temps 

del que la informació és dita pel presentador, de manera que durant la fase de preparació 

l’ILS només hagi de posar atenció a la comprensió del tema i la terminologia. D’aquesta 

manera l’ILS també pot veure noms de persones i llocs per poder-ne fer la dactilologia si és 

necessària així com xifres o informació rellevant que potser s’ha de reestructurar. Tot i els 

múltiples avantatges que pot oferir aquesta tecnologia, l’ILS d’acord amb De los Santos 

(2001) també ha de vigilar per tal que l’estructura del text escrit no influeixi en la producció 

de la LSC. 

Per poder dur a terme aquest tipus d’interpretació l’ILS ha d’utilitzar diferents estratègies, 

com ara la memòria o la selecció d’informació del missatge a través de les quals oferirà 

diferents solucions mitjançant decisions com l’omissió o la transposició entre d’altres.  

 

4.1. Entrevista amb Rosa Cantos 

Per tal de conèixer la rutina de preparació d’un ILS s’ha realitzat una entrevista18 a la 

intèrpret que apareix en els fragments analitzats per aquest treball. Rosa Cantos és intèrpret 

de llengua de signes i entre d’altres tasques interpreta els TN vespre al canal 3/24. A través 

de l’entrevista s’ha aprofundit en els coneixements sobre la tasca interpretativa en aquest 

sector, la preparació que requereixen les notícies esportives sobretot i els dubtes més 

freqüents. L’entrevista consta d’una segona part que tracta les tècniques d’interpretació i les 

raons per les quals s’utilitzen. Amb l’objectiu de conèixer quin és el perfil d’ILS que 

requereix la interpretació televisiva, Rosa Cantos ha explicat tant la seva trajectòria dins 

                                                           
18 Veure annex 
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l’àmbit de la interpretació a la televisió com la rutina diària i el procés per a la preparació i 

resolució de problemes.  

Rosa Cantos Estel fa cinc anys que treballa al canal de televisió català 3/24 realitzant 

interpretacions de les notícies d’actualitat en directe. Abans ja havia realitzat interpretació 

televisiva a Televisió 25 i a Televisió Esplugues. Aquest bagatge ha permès que pugui 

exercir millor la feina en una cadena de més àmplia difusió, ja que té més experiència tant 

en interpretació de LS en altres àmbits com en televisió i pot prendre decisions de manera 

més àgil. Un altre fet a considerar és que Rosa Cantos és CODA, és a dir filla de pares 

sords, i per tant té la LSC com a llengua materna, el que fa que pugui pensar més fàcilment 

en solucions als problemes interpretatius. Traduir o interpretar cap a la llengua materna és 

sempre més fàcil i agraït per l’intèrpret. El fet de tenir contacte amb la Comunitat Sorda fa 

que pugui estar al corrent dels neologismes que van sorgint en la LSC, un fet important per 

a la difusió de la informació i la disminució de l’ús de la dactilologia. 

La rutina de preparació concreta del TN vespre del canal 3/24 per part de Rosa Cantos 

consta d’una posada a punt estètica, i una part de preparació personal on l’ILS pot 

consultar l’escaleta de l’informatiu i parar atenció en aquelles notícies més complicades, 

sobretot les esportives, ja que en aquest cas són un tema més desconegut per l’ILS en 

qüestió i tracten terminologia concreta on també apareixen molts noms propis. Els dubtes 

més tècnics, de lèxic o comprensió es resolen per mitjà d’internet per part de l’ILS i els 

dubtes terminològics, com s’ha explicat, a partir del contacte amb la Comunitat Sorda. Un 

aspecte important a tractar durant la preparació i la interpretació és el nivell de comprensió 

i de diversitat lèxica de l’audiència. L’ILS ha de pensar que no pot elevar ni baixar 

excessivament el registre, segons l’entrevistada sempre que es pugui afegir alguna explicació 

d’algun terme o expressió per tal d’arribar a més persones és preferible fer-ho. 

La preparació fora de plató consta del seguiment de l’actualitat a través de qualsevol mitjà 

de comunicació i de l’actualització del vocabulari a través del seguiment dels mitjans de 

comunicació de la Comunitat Sorda o mitjançant la consulta directe a alguns usuaris. Abans 

i durant l’execució de la professió en aquest àmbit, segons ens ha explicat Rosa Cantos, és 

important l’actualització a través de cursos i formació continuada.  
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5. LA INTERPRETACIÓ DE LES NOTÍCIES ESPORTIVES 

Les notícies esportives són una secció ben delimitada dins els telenotícies. Sovint ocupen 

una franja prou àmplia com perquè se’ls hi doni una certa importància, ja que per a la 

societat espanyola és un àmbit important atès que hi ha una cultura esportiva notòria.  

Des de fa entre 2 i 3 anys s’està oferint la interpretació a la LSC de la integritat del 

telenotícies vespre del 3/24, i per tant els usuaris sords de LSC poden rebre la informació 

esportiva mitjançant aquest canal informatiu. Segons la tesi duta a terme per Jordi Serrat 

entre els anys 2005 i 2009, quan als butlletins informatius de Televisió de Catalunya els 

mancava la interpretació a la LSC, els usuaris sords de LSC s’informaven dels 

esdeveniments esportius a través de la premsa o bé  a través de la televisió subtitulada. 

Amb la incorporació de la figura de l’intèrpret haurà canviat aquesta percepció? 

Per tal que la feina de l’intèrpret sigui efectiva en aquest àmbit cal que l’ILS domini 

mínimament el tema del qual s’està informant, a més de dominar també la terminologia i els 

classificadors (que són d’ús habitual en aquesta tipologia de notícies). A través de 

l’entrevista a Rosa Cantos s’ha posat de manifest que l’ILS ha d’estar ben informat de 

l’actualitat esportiva, com ara els canvis en els equips futbolístics, ja que per a cada nou 

jugador s’ha de crear un nou signe. Un cas curiós explicat per la pròpia ILS és el de Luís 

Suárez, actual jugador del Futbol Club Barcelona, al qual la Comunitat Sorda li ha atorgat 

un signe despectiu, el de mossegada, a causa d’un comportament no respectuós que va tenir 

contra un altre jugador abans d’arribar al Barça. L’adequació d’aquest signe en un mitja de 

comunicació d’alta difusió és discutible, i per tant l’ILS va decidir no utilitzar-lo. Així 

doncs, des del punt de vista interpretatiu la dificultat interpretativa de les notícies esportives 

recau principalment en la terminologia específica, els neologismes i els classificadors. L’ILS 

haurà de fer la tria d’una tècnica o una altra per aportar solucions als problemes citats i 

vetllar per la qualitat informativa. A causa de la complexitat de l’àmbit i del tipus de notícies 

pot ser que un ILS CODA com Rosa Cantos, la intèrpret entrevistada, pugui tenir més 

facilitat per interpretar aquesta tipologia de notícies.  

 

5.1. Entrevista a Santiago Frigola 

Per tal de conèixer l’opinió de la interpretació que s’ofereix en televisió, i sobretot si la 

informació arriba bé als usuaris sords de LSC, s’ha realitzat una entrevista a Santiago 
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Frigola, persona sorda usuària de la LSC, professor i investigador de la mateixa.19 En 

l’entrevista, Santiago ha manifestat que no tots els sords s’informen de les notícies 

esportives a través de la televisió. Qui mira els telenotícies, segons l’entrevistat, són la gent 

gran. Però normalment les persones sordes prefereixen internet o la premsa esportiva. El 

que és cert és que per tal de consultar aquestes fonts han de tenir un cert nivell de 

lectoescriptura. Com ja s’ha comentat en altres apartats del treball, el nivell i el registre de 

LSC que s’ofereix per televisió no el tenen la majoria dels usuaris sords i tot i que el 

missatge s’entengui de vegades alguns usuaris prefereixen els subtítols per motius diversos, 

però la raó majoritària és perquè no s’entén la LSC que s’ofereix, per la seva rapidesa o per 

altres motius.  Sovint aquest fet fa que l’ILS vulgui adaptar conceptes per tal d’arribar a una 

audiència més extensa, però Santiago Frigola defensa que si es produeixen moltes 

adaptacions o explicacions al final s’atura la creació terminològica en LSC, atès que en LO 

també hi ha termes que no s’entenen però que amb el temps es van expandint. En relació 

amb la creació terminològica, l’entrevistat manifesta la necessitat de la creació d’un centre 

de consulta per tal de normalitzar la llengua i que en els mitjans de comunicació es difongui 

el mateix signe per a noves realitats; d’aquesta manera s’evitarien casos com el de l’Evola, 

on cada mitjà oferia un signe diferent.  

Pel que fa a la figura de l’ILS a la televisió,  Santiago Frigola creu que en un futur s’anirà 

expandint, ja que en altres països com Anglaterra disposen d’ILS en nombrosos programes, 

però a més, alguns d’aquests intèrprets són sords. La figura de l’ILS sord es fa servir per a 

programes ja enregistrats, atès que l’ILS es pot preparar el discurs i la seva expressió serà 

millor que la d’un ILS convencional perquè no tindrà influència de la LO i farà servir els 

recursos de la llengua de manera natural. L’entrevistat expressa que aquesta figura és 

important i que seria bo que entrés en funcionament en el nostre país, però també entén 

que per als programes en directe com els telenotícies s’ha de contractar un ILS oïdor. No 

sempre un ILS CODA serà la millor opció, ja que com argumenta Santiago pot ser que un 

CODA estigui molt influenciat pels hàbits de signar de la seva família i difongui maneres de 

signar no del tot correctes encara que l’expressió sigui perfecte.  

Dins les notícies esportives l’entrevistat defensa que s’han d’utilitzar molts recursos com els 

classificadors, les senyalitzacions i l’ús de l’espai per tal d’estalviar temps i omissions, ja que 

s’ha d’aprofitar la presència d’imatges per acompanyar la interpretació.  

 

                                                           
19 Veure annex 
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6. TÈCNIQUES SELECCIONADES PER A L’ANÀLISI DE LA 

INTERPRETACIÓ 

Si es dóna per descomptat, com s’explica en el primer dels apartats, que l’intèrpret 

desenvolupa dos rols comunicatius: el d’emissor i el de receptor, es fan visibles certes 

dificultats a l’hora de dur a terme la tasca interpretativa. Segons Chesterman (2000)20 

l’intèrpret s’enfronta a tres tipus de dificultats:  

 Dificultats de significat si no es coneix el significat d’alguna paraula o expressió de 

la llengua d’origen. 

 Dificultats d’elecció quan no existeix una decisió clara sobre quin és el millor 

significat. 

 Dificultats d’objectiu en el cas que l’intèrpret no identifiqui la intenció del missatge. 

Tanmateix, també existeixen altres dificultats a l’hora de realitzar la tasca interpretativa, i 

més específicament en el cas de la interpretació de llengua de signes que aquesta 

classificació no contempla. Però abans d’aprofundir en aquestes dificultats cal fer una 

distinció entre les estratègies i les tècniques d’interpretació. Des del punt de vista d’aquest 

estudi es consideren tècniques d’interpretació aquells processos que presenten solucions 

que s’adopten respecte a les dificultats d’interpretació i que afecten a unitats menors del 

discurs. En canvi, les estratègies es relacionen amb els mecanismes emprats pels traductors 

o intèrprets durant el procés traductor o interpretatiu per tal d’arribar a la tècnica que es 

creu més apropiada i oferir una solució. Aquesta reflexió concorda amb l’objecte d’anàlisi 

del treball atès que s’estudien unitats menors del discurs per extraure’n les tècniques 

emprades, és a dir, les solucions que es presenten per resoldre les dificultats. Per tal d’oferir 

una solució a aquests problemes l’intèrpret ha de posseir recursos comunicatius i ha de 

desenvolupar determinades estratègies lingüístiques i discursives capaces de proporcionar al 

professional una solució immediata en el cas de la interpretació simultània. 

De los Santos (2001) sosté que les tècniques d’interpretació engloben el conjunt de 

recursos, habilitats i capacitats necessàries per al desenvolupament de la tasca interpretativa. 

Per tal de poder dur a terme aquestes tècniques afirma que, l’atenció i la concentració són 

elements fonamentals durant el procés, però que la memòria juga un paper essencial per tal 

de poder realitzar la tasca d’escoltar i traduir a la vegada. És molt important que el 

                                                           
20 Chesterman, A. (2000). Memetics and translation strategies. Sinapsi, 5, 1-17. 
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professional mantingui entrenada i exercitada la memòria per activar l’agilitat mental i la 

fluïdesa verbal. També és possible que l’intèrpret hagi d’esperar una informació dins el 

discurs per poder reformular una frase en l’ordre correcte en LSC. El fet d’esperar és una 

estratègia que s’empra per tal d’arribar a la tècnica: reformular l’oració. Així mateix, pot 

ocórrer que l’intèrpret cregui que una informació no és rellevant per a l’audiència o que 

porti molt de temps de demora i decideixi fer-ne una síntesi. Existeixen infinitat de factors 

que condicionen i dificulten la interpretació i que l’intèrpret necessita resoldre.  

Així doncs, tota decisió presa durant el procés interpretatiu implica l’aplicació d’una tècnica 

d’interpretació o una altra en funció de la dificultat del discurs en un moment determinat. 

Però les tècniques seleccionades per l’intèrpret produeixen en tot moment un missatge 

coherent i comprensible per a l’audiència?  

Per tal de conèixer quines tècniques s’apliquen en la interpretació de llengua de signes s’han 

seleccionat un seguit de tècniques que s’han analitzat dins les gravacions que són objecte 

d’estudi d’aquest treball. A continuació es definiran les tècniques seleccionades i es 

presentarà l’anàlisi dels fragments del discurs on apareixen. S’han seleccionat les tècniques 

que es mostren a continuació perquè per a l’objecte d’estudi són les més repetitives i 

representatives. L’anàlisi es presenta de la següent manera: en primer lloc es mostra la 

transcripció del discurs del presentador; en segon lloc es mostra la transcripció de la 

interpretació a la LSC en forma de glosses, que és el sistema pel qual es transcriu la llengua 

de signes per tal que sigui llegible i en el qual es tradueix cada signe en una sola paraula 

equivalent en català, indicant si s’escau el moviment del verb o la repetició del signe; en 

darrer lloc es mostra la traducció de la glossa per tal que la interpretació sigui comprensible 

per a tots els lectors. 

Cal matisar que les glosses es poden fer servir com a referència, però que no es poden 

substituir per la definició del signe.  

 

6.1. Transposició 

6.1.1. Definició i reflexió 

La transposició es considera una tècnica en la qual la solució presentada és el canvi de 

categoria gramatical de la llengua d’origen a la llengua meta. Aquest canvi sol ser una 

decisió presa conscientment per l’intèrpret, ja que el canvi de categoria gramatical 
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normalment és produeix per afavorir el discurs en la llengua meta i construir estructures 

més genuïnes en aquesta llengua. No obstant això, també és possible que l’intèrpret 

decideixi fer una transposició perquè el temps de demora és gran i pren aquesta decisió per 

tal de guanyar temps.  

Cal explicar que l’ordre neutre d’una oració en LSC i català és diferent. En català 

normalment fem les construccions a partir de Subjecte – Verb – Objecte, en canvi en LSC 

l’estructura neutre és Subjecte – Objecte – Verb, tot i que es poden produir variacions. De 

fet, sovint la LSC per introduir una informació recorre a la pregunta retòrica que situa el 

relatiu interrogatiu al final de l’oració.  

 

5.1.2. Anàlisi 

Transcripció LO Transcripció LSC Traducció  

Els 2 gols de Luís Suárez 

van quedar curts, l’uruguaià 

ja en suma 4 en 4 partits de 

Champions; va ser un dels 

noms propis de la nit, 

l’altre? Leo Messi. 

 

IX-TOTS-DOS AUTOR 

SUAREZ SEMBLA POC 

FALTA-MES+++. 

PERQUÈ ABANS-ARA JA 

4 TOCA CHAMPIONS. 

IX3 FAMÓS SUAREZ 

MILLOR TAMBÉ MESSI. 

Semblava que Suarez hagués de 

marcar més de dos gols, ja que 

últimament en marca 4 a 

Champions. Suárez va ser molt 

vistós, però també ho va ser 

Messi. 

 

El rival dels blaugrana 

sortirà del Reus Voltrega 

que juga aquest vespre per 

Esport3.cat.  

FINAL CONTRA BARÇA 

QUI? REUS V-O-L-T-R-E-

G-A. TOCA ARA 

ESPORT 3 PUNT C-A-T. 

El rival de la final contra el 

Barça serà el Reus o el Voltrega 

que juguen a esport3.cat. 

I qui ha sorprès no ha estat 

ni Rossi ni Lorenzo sinó 

Aleix Espargaró, tercer amb 

la Suzuki.  

SOPRESA R-O-S-S-I O L-

O-R-Z-O NO ALTRE E-S-

P-A-R-G-A-R-O. 

No ha sorprès ni Rossi ni 

Lorenzo sinó Espargaró. 

 

L’etapa reina de La Volta ha 

deixat encara moltes 

incògnites sobre qui pot ser 

VOLTA CICLISME 

REINA IGUAL CLAR 

GUANYAR QUI NO-

A l’etapa reina de la volta 

ciclista encara no es veu clar qui 



19 

 

el vencedor final de la 

prova.  

SABER. guanyarà. 

 

El belga, però, només té 21 

segons d’avantatge sobre 

Porte i poc més respecte a 

altres rivals, entre ells 

Contador. Per tant encara 

tot està per jugar.  

BELGICA CASI 21 

SEGONS ALTRE P-O-T 

ALTRES CONTADOR 

CASI IGUAL MOLTS 

GUANYAR QUI NO-

SABER. 

El belga té gairebé 21 segons 

sobre Porte i altres com 

Contador. Hi ha molta igualtat i 

no se sap qui guanyarà. 

 

 

6.2. Ampliació lingüística 

6.2.1. Definició i reflexió 

L’ampliació lingüística és una tècnica en la qual la solució que es presenta és un missatge 

més llarg que l’original, atès que segons Molina (2006) s’afegeixen elements lingüístics al 

text o discurs meta que no hi són en el discurs original. Aquesta tècnica se sol utilitzar per 

tal d’evitar ambigüitats en el discurs en llengua meta, ja que és possible que calgui explicar 

alguna noció que no és coneguda en la cultura meta. Segons Hurtado (2001) també és 

normal recórrer a aquesta tècnica per cobrir una llacuna o per suplir una deficiència 

sintàctica. Un recurs que és habitual utilitzar és la paràfrasi, és a dir l’explicació d’algun 

terme o noció un cop s’hagi dit, però l’ús de la paràfrasi no implica afegir una informació, 

sinó clarificar-la, i per tant no s’ha de confondre amb l’ampliació lingüística. Aquesta 

tècnica s’oposa a la compressió lingüística que s’explicarà més endavant.  

 

6.2.2. Anàlisi 

Transcripció LO Transcripció LSC Traducció  

Tanta superioritat no va 

tenir prou reflex al 

marcador, massa 

oportunitats perdudes en 

una eliminatòria. L’1 a 2 va 

IX3 BO BARÇA PERÒ 

CANVI GOLS POCS 

ALGUN GOL ALGUN 

GOL ESTRANY. 1 2 

SEMBLA FALTA-MES++ 

El Barça va jugar molt bé però 

estranyament va marcar pocs gols. 

L’1 a 2 va ser poc.  
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quedar curt.  

 

 

I també a aquesta hora en 

joc al Palau i per Esport3 el 

Barça Alba de Berlín, al 

descans guanyen els 

blaugranes per 40 a 32.  

 

TAMBÉ ARA TEMPS 

PALAU PROPI 

BARCELONA A-L-B-A 

BERLÍN ES GUNYAR 

PROVISIONAL 40 32 

DESCANS DESPRÉS 

CONTINUAR. 

 

També a aquesta hora al Palau 

juga el Barça contra l’Alba de 

Berlín guanya el Barça 40 a 32 

al descans, després hi ha una 

altra part.  

 

Demà no s’esperen 

complicacions 

meteorològiques.  

 

DEMÀ PENSAR 

PROBLEMES TEMPS 

NO-HAVER BÉ 

RESULTAT ES.  

Demà no hi hauran problemes 

meteorològics i el resultat serà bo. 

 

6.3. Compressió lingüística 

6.3.1. Definició i reflexió 

La compressió lingüística segons Hurtado (2001) és una tècnica per la qual es sintetitzen els 

elements lingüístics del missatge que s’utilitza sobretot en interpretació simultània. Pot 

donar peu a confondre’s amb l’omissió, però la compressió no omet el missatge sinó que el 

transmet però amb menys nombre d’elements lingüístics, no es considera que hi hagi una 

supressió del missatge.  

Els motius pels quals es decideix fer ús d’aquesta tècnica poden ser diversos. És possible 

que el temps de demora que porta l’intèrpret del discurs original al discurs meta sigui gran i, 

per tant, decideixi fer una compressió per explicar una idea abans d’ometre aquesta 

informació, però també pot ser que l’intèrpret prengui la decisió de sintetitzar el missatge 

perquè no és important en la cultura meta o hi ha detalls innecessaris, sense els quals el 

missatge es comprèn igualment. 
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6.3.2. Anàlisi 

Transcripció LO Transcripció LSC Traducció  

Un a dos: un resultat 

excel·lent que tothom 

hauria firmat abans de 

començar, però un resultat 

poc satisfactori al final dels 

90 minuts.  

1 2 RESULTAT ES FELIÇ 

PERÒ RESULTAT A-

GUST NO FINAL 90 

MINUTS. 

 

L’1 a 2 és un resultat feliç però 

no del tot just al final dels 90 

minuts. 

Els 2 gols de Luís Suárez 

van quedar curts, l’uruguaià 

ja en suma 4 en 4 partits de 

Champions; va ser un dels 

noms propis de la nit, 

l’altre? Leo Messi. 

 

IX-TOTS-DOS AUTOR 

SUAREZ SEMBLA POC 

FALTA-MES+++. 

PERQUÈ ABANS-ARA JA 

4 TOCA CHAMPIONS. 

IX3 FAMÓS SUAREZ 

MILLOR TAMBÉ MESSI. 

Semblava que Suarez hagués de 

marcar més de dos gols, ja que 

últimament en marca 4 a 

Champions. Suárez va ser molt 

vistós, però també ho va ser Leo 

Messi. 

 

Leo Messi, amb llibertat 

total de moviments va fer 

una exhibició repartint 

passades a tort i a dret. 

Individualitats brillants i joc 

col·lectiu brillant.  

MESSI LLIBERTAT 

PASSADES+++ BO+++ 

PASSADES+++ BO 

MOVIMENT PERFECTE 

ES IDIVIDUAL JOC 

PERFECTE GRUP JOC 

PERFECTE. 

Messi que tenia llibertat per fer 

passades bones i moure’s. 

Individualment i en grup el joc va 

ser perfecte.  

 

Tanta superioritat no va 

tenir prou reflex al 

marcador, massa 

oportunitats perdudes en 

una eliminatòria. L’1 a 2 va 

quedar curt.  

IX3 BO BARÇA PERÒ 

CANVI GOLS POCS 

ALGUN GOL ALGUN 

GOL ESTRANY. 1 2 

SEMBLA FALTA-MES++. 

El Barça va jugar molt bé però 

estranyament va marcar pocs gols. 

L’1 a 2 va ser poc.  

 

En el primer partit de la 

jornada l’Atlètic Barceloneta 

ha derrotat sense excessiva 

PRIMER TOCA 

BARCELONETA 1-

VENÇER-3 FÀCIL 

El Barceloneta va vèncer 

fàcilment al mediterrani en el 

primer partit. Va guanyar per 
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dificultat el Mediterrani, els 

mariners han guanyat per 16 

a 9.  

MEDITERRANI ES. 

GRUP BARCELONETA 

GUANYAR 16 9 ES. 

16 a 9.  

 

I amb aquest gol tan matiner 

que veuran al segon set de 

partit el Barça d’hoquei 

patins ha obert la seva 

victòria en els quarts de final 

de la copa del rei contra 

l’Alcoi. 

VEURE MATI HORA 

GOL CL.canvi-de-camp 

BARÇA HOQUEI 

PATINS GUANYAR 

QUARTS FINAL COPA 

REI CONTRA A-L-C-O-I.  

Amb el gol que veuen tan aviat 

en la segona part el Barça 

d’hoquei patins va guanyar als 

quarts de final de la copa del rei 

contra l’Alcoi.  

 

El de Granollers ha fet 

servir gomes toves, però 

igualment ha estat un bon 

resultat. Ha superat 

Lorenzo, Clarson, Petrucci i 

Dovizioso, aquest últim 

amb una Ducati que 

prometia més.  

RODES TOU RESULTAT 

CL.superar L-O-Z-O 

CL.superar+++ BASTANT 

ÚLTIM FILA D-U-C-A-T-

I. 

 

Portava rodes toves que han 

donat bon resultat, ha superat ha 

Lorenzo i a altres tres. L’últim 

portava una Ducati. 

 

A moto2 el campió Tito 

Rabat ha estat tercer, darrere 

Zarco i l’anglès Sam Lowes 

que ha escrombrat els rivals 

en les dues sessions i ha 

rebaixat el record del circuit.  

CAMPIO ES MOTO 2 T-I-

T-O R-A-B-AT TAMBÉ 

ALTRE 2 CL.superar +++ 

IGUAL VEURE MILLOR. 

 

El camipó de moto2 Tito Rabat 

ha estat superat per altres dos.  

 

Borja Martín i Marco 

Bezzecchi han caigut quan 

ha començat a ploure sobre 

el desèrtic circuit qatarià.  

TAMBÉ ALTRE ++ 

TOCA MOTO TOCA 

PLUJA CL.caure. 

 

Altres dos quan ha començat ha 

ploure han caigut de la moto. 

 

Aquesta tarda a La Molina 

victòria del nord-americà 

Tejay van Garderen i mallot 

TOCA AQUESTA 

TARDA MOLINA ES 

GUANYAR AMERICÀ G-

Aquesta tarda a La Molina ha 

guanyat l’americà Garderen i 
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de lila pel belga Bart De 

Clercq. 

A-R-D-E-R-E-N TAMBÉ 

UN VESTUARI GROC C-

L-E-R-C-Q ES. 

Clercq ha guanyat el mallot groc. 

 

Els favorits han deixat 

enrere al Coll de la Creueta 

el fins avui líder, el francès 

Pierre Roland, però no en 

canvi el belga Bart De 

Clercq, un altre dels 

corredors escapats en la 

jornada de dilluns.  

PERQUÈ CL.superar+++ 

RECORREGUT NO-

SABER CANVI BELGICA 

IX-3 C-L-E-R-C-Q 

CL.superar ES. 

 

Perquè hi ha diversos 

avançaments. En canvi el belga 

Clercq ha anat avançant 

posicions.  

 

En la pujada final a la 

Molina s’ha acabat 

l’escapada del dia 

protagonitzada per Thomas 

Danielson i Riccardo Zoidl i 

han començat els atacs en 

els grup dels favorits.  

LLAVORS PUJADA FINS 

LA MOLINA ES TOCA 

AVUI PROTAGONISTA 

D-A-N-I-E-L-S-O-N 

ALTRE TAMBÉ ES 

IGUAL CL.superar+++. 

 

A la pujada fins La Molina els 

protagonistes han estat Danielson 

i un altre que han avançat 

posicions.  

 

El més fort ha estat el nord-

americà Tejay van Garderen 

descartat de la general per 

una caiguda en l’etapa 

d’ahir, mentre que Alberto 

Contador ha atacat quan 

faltaven 2 km, en principi ha 

deixat de roda als rivals però 

Richie Porte l’ha pogut 

sobrepassar.  

. 

 

FORT AMERICA IX-3 G-

A-R-D-E-R-E-N ES 

IGUAL GENERAL 

GUANYAR DIFÍCIL 

PERQUÈ AHIR CL.caure 

CONTADOR CASI 2 KM 

CL.atrapar BASTANT 

PERO ALTRE R-I-C-H-I-

E CL.superar. 

 

L’americà Gerderen ha sigut fort 

però ahir en l’etapa general ho va 

tenir difícil perquè va caure. 

Quan faltaven gairebé 2 km 

Contador va atacar però Richie 

l’ha avançat. 
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6.4. Modulació 

6.4.1. Definició i reflexió 

La modulació està considerada una tècnica que comprèn diverses variacions que 

consisteixen en un canvi del punt de vista de la informació. Aquesta variació pot ser lèxica 

o estructural i opera sobre el pensament. Segons Molina (2006) podem distingir diferents 

tipus, com ara: concret per abstracte, causa per efecte, medi per resultat, part per conjunt o 

canvi geogràfic entre d’altres.  

Aquesta tècnica no s’ha de confondre amb la transposició, ja que en la modulació no es 

produeix un canvi sintàctic únicament sinó un canvi de punt de vista a l’hora d’expressar el 

missatge, en el qual la informació no canvia però si que ho fa la manera de transmetre-la. 

Els motius pels quals l’intèrpret decideix fer ús d’aquesta tècnica poden ser similars a la 

transposició, atès que és possible que el missatge es transmeti millor al col·lectiu d’arribada 

des d’un punt de vista diferent. Sovint en llengua de signes l’intèrpret ha d’adquirir el paper 

d’un dels participants dins la situació que s’està comunicant, l’anomenat rol, per tal 

d’expressar el missatge millor. És per aquest motiu pel qual el professional pot adoptar un 

punt de vista diferent a l’hora de transmetre aquesta informació. Encara que, és possible 

que simplement l’intèrpret expressi millor una idea reestructurant-la en el seu pensament i 

expressant-la de manera diferent que en el discurs d’origen sense perdre informació. 

També cal incloure com a modulació, les paràfrasis, és a dir les possibles explicacions de 

termes, que no afegeixen informació sinó que l’expliquen des d’un altre punt de vista per tal 

que l’audiència la pugui entendre. 

 

6.4.2. Anàlisi 

Transcripció LO Transcripció LSC Traducció  

Tot i això, la victòria va 

deixar sensacions una mica 

agredolces. És així, Maria?  

PERO VICTORIA SI+ 

AMBIENT POSITIU 

NEGATIU.  

 

Tot i haver guanyat hi havia 

sensacions tant positives com 

negatives. 

 

Va ser la taca negra d’un 

partit en què el Barça va 

1 TACA IGUAL 

PERFECTE 1 APAREIX 

Es una taca, és a dir que quan 
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mostrar la seva millor 

versió. 

ERRADA. 

 

tot va bé apareix una errada.  

 

Amb una pressió asfixiant 

sobre la sortida de pilota del 

City que obligava els 

anglesos a rifar un i altre 

cop la pilota, i amb un joc 

de toc més propi d’èpoques 

passades que no pas de la 

filosofia Luís Enrique.  

 

INDEX SEMBLA 

OFEGAR MÉS NO-

HAVER MÉS 

ANGLATERRA 

INTENTAR++ FRACÀS 

PROU. IGUAL JOC 

BONIC SEMBLA COM 

PASSAT QUE ARA 

RELACIÓ LUÍS 

ENRIQUE SEMBLA-NO. 

El Barça no notava pressió i 

tot i que el Manchester ho 

va intentar, va fracassar. El 

joc semblava el d’èpoques 

passades, no guardava 

relació amb l’estil actual de 

Luís Enrique.  

 

El Barça va ser menys 

tocador i més directe, i per 

moments va convertir la 

gespa del Etihad Stadium en 

una catifa ideal per fer un 

gran rondo.  

JOC UNA-MICA SEMBLA 

COM PERFECTE PER 

PASSADES GOLS 

PERFECTE. 

El joc va ser perfecte per crear 

passades i gols.  

 

En aquesta jugada 51 

passades i 2 minuts i 11 

segons amb els jugadors del 

City d’espectadors. 

VEIEU PASSADES 51 

TOCA 1 1 MINUTS 1 1 

SEGONS ES.  

Com es veu hi van haver 51 

passades en 11 minuts i 11 

segons.  

Leo Messi, amb llibertat 

total de moviments va fer 

una exhibició repartint 

passades a tort i a dret. 

Individualitats brillants i joc 

col·lectiu brillant.  

 

 

MESSI LLIBERTAT 

PASSADES+++ BO+++ 

PASSADES+++ BO 

MOVIMENT PERFECTE 

ES IDIVIDUAL JOC 

PERFECTE GRUP JOC 

PERFECTE.  

Messi que tenia llibertat per fer 

passades bones i moure’s. 

Individualment i en grup el joc va 

ser perfecte.  
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Ja ha quedat definida la 

primera semifinal de la copa 

del rei de waterpolo, la 

jugaran el primer i el segon 

classificats de la lliga de 

divisió d’honor: el Terrassa i 

el Barceloneta.  

JA ES IGUAL PRIMERA 

SEMIFINAL COPA REI 

WATERPOLO. PRIMER 

SEGON VA COPA VOL 

DIR TERRASSA 

BARCELONETA ES. 

Ja s’ha establert la primera 

semifinal de la copa del rei de 

waterpolo. El primer i el segon 

classificat jugaran la copa, és a 

dir, el Terrassa i el Barceloneta. 

 

En el primer partit de la 

jornada l’Atlètic Barceloneta 

ha derrotat sense excessiva 

dificultat el Mediterrani, els 

mariners han guanyat per 16 

a 9.  

PRIMER TOCA 

BARCELONETA 1-

VENÇER-3 FÀCIL 

MEDITERRANI ES. 

GRUP BARCELONETA 

GUANYAR 16 9 ES. 

El Barceloneta va vèncer 

fàcilment al mediterrani en el 

primer partit. Va guanyar per 

16 a 9.  

 

El campionat ha donat el 

tret de sortida aquest vespre 

a Qatar amb el campió Marc 

Márquez com al més ràpid 

en motoGP.  

CAMPIÓ OBRE NIT Q-A-

T-A-R CAMPIO 

MARQUEZ NÚMERO 1 

MOTO G-P ES. 

El campionat ha començat 

aquesta nit a Qatar amb el 

campió Márquez que és el més 

ràpid en motoGP.   

Primer dia de classe per als 

25 pilots de motoGP, amb 

24 d’ells molt atents a 

l’evolució de Marc Márquez.  

PRIMERA-VEGADA DIA 

PER GRUP ANY-

AQUEST IX-3 G-P 24 

MIRAR QUÈ PASSA 

MARQUEZ. 

Primer dia pel grup d’aquest any 

de motoGP, 24 d’ells estan 

pendents de Márquez.  

 

El campió del món ha fet 

volar la seva moto al circuit 

de Losail, ha marcat el 

millor temps i ha mostrat 

tot el potencial d’Honda, 

que ha millorat la moto 

respecte a la temporada 

passada.  

IX-3 CAMPIÓ MÓN 

RÀPID CL.superar TOCA 

CIRCUIT MILLOR 

TEMPS ES RAPID BO H-

O-N-D-A SUPERAR 

MILLOR ANY AQUEST 

MOTO QUE ANY 

PASSAT ES. 

El campió del món ha anat molt 

ràpid al circuit, ha fet el millor 

temps i Honda ha millorat la 

moto respecte a l’any passat. 
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Els favorits han deixat 

enrere al Coll de la Creueta 

el fins avui líder, el francès 

Pierre Roland, però no en 

canvi el belga Bart De 

Clercq, un altre dels 

corredors escapats en la 

jornada de dilluns.  

PERQUÈ CL.superar+++ 

RECORREGUT NO-

SABER CANVI BELGICA 

IX-3 C-L-E-R-C-Q 

CL.superar ES. 

 

Perquè hi ha diversos 

avançaments. En canvi el belga 

Clercq ha anat avançant 

posicions.  

 

En la pujada final a la 

Molina s’ha acabat 

l’escapada del dia 

protagonitzada per Thomas 

Danielson i Riccardo Zoidl i 

han començat els atacs en 

els grup dels favorits.  

LLAVORS PUJADA FINS 

LA MOLINA ES TOCA 

AVUI PROTAGONISTA 

D-A-N-I-E-L-S-O-N 

ALTRE TAMBÉ ES 

IGUAL CL.superar+++. 

 

A la pujada fins La Molina els 

protagonistes han estat Danielson 

i un altre que han avançat 

posicions.  

 

El més fort ha estat el nord-

americà Tejay van Garderen 

descartat de la general per 

una caiguda en l’etapa 

d’ahir, mentre que Alberto 

Contador ha atacat quan 

faltaven 2 km, en principi ha 

deixat de roda als rivals però 

Richie Porte l’ha pogut 

sobrepassar.  

FORT AMERICA IX-3 G-

A-R-D-E-R-E-N ES 

IGUAL GENERAL 

GUANYAR DIFÍCIL 

PERQUÈ AHIR CL.caure 

CONTADOR CASI 2 KM 

CL.atrapar BASTANT 

PERO ALTRE R-I-C-H-I-

E CL.superar. 

L’americà Gerderen ha sigut fort 

però ahir en l’etapa general ho va 

tenir difícil perquè va caure. 

Quan faltaven gairebé 2 km 

Contador va atacar però Richie 

l’ha avançat. 

 

Demà primera defensa del 

liderat en l’etapa que acabarà 

a Valls. Arcadi Alibes, tv3, 

La Molina. 

 

DEMÀ UNA-ALTRA-

VEGADA ALTRE ETAPA 

OBJECTIU ACABAR 

AQUI V-A-L-L-S 

 

Demà es celebrarà una altra 

etapa que acabarà a Valls. 
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6.5. Omissió 

6.5.1. Definició i reflexió 

Delisle (1993)21 defineix l’omissió com la supressió injustificada d’elements presents en el 

text original. Tanmateix, Cokely (1992) inclou l’omissió dins l’estudi que realitza sobre els 

errors més habituals en interpretació. Així doncs, s’entén que tots dos autors classifiquen 

l’omissió com a error i no pas com a tècnica dins el procés interpretatiu.  

Però l’omissió també està considerada, com ara per Wadensjö (1998), com una estratègia en 

la qual l’intèrpret utilitza el seu coneixement lingüístic i cultural dels participants i les 

comunitats, juntament amb el coneixement de les normes que regeixen la comunicació en 

situacions diferents per tal d’aconseguir que la seva tasca sigui exitosa. D’aquesta definició 

en podem extreure que l’omissió és en tot moment voluntària, per tal de facilitar la situació 

comunicativa, però també pot ser involuntària a causa d’una falta de comprensió o 

d’escolta del discurs. 

Livingston et al. (1994)22 a través d’una anàlisi de la qualitat dels intèrprets en l’àmbit 

universitari sostenen que l’omissió no provoca una pèrdua de la comprensió del missatge 

en tots els casos i afirmen que l’omissió es pot aplicar conscientment com a estratègia 

lingüística ja que pot ser que l’intèrpret no trobi un equivalent i decideixi ometre aquella 

informació, o bé que amb el seu coneixement sobre l’audiència, l’intèrpret decideixi ometre 

aquella informació perquè no serà significativa per a l’audiència. 

Així doncs, Napier (2002) presenta la següent taxonomia basant-se en el nivell de 

consciència amb el qual s’utilitza l’omissió com a estratègia en interpretació: 

 Omissions conscients estratègiques: Aquelles omissions que l’intèrpret realitza de 

manera conscient en benefici de l’efectivitat de la interpretació. Aquesta decisió es 

produeix a partir dels coneixements lingüístics i culturals del propi intèrpret.  

                                                           
21 Delisle, J. (1993). La traduction raisonnée: Manuel d’initiation à la traduction professionnelle de l’anglais vers le français. 
Ottawa: Editions de l’Université d’Ottawa. 
 
22 Livingston, S., Singer, B., Abramson, T. (1994). Effectiveness compared: ASL interpretation versus 

transliteration. Sign Language Studies, 82, 1-54.  
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 Omissions conscients intencionades: Es produeixen quan l’intèrpret no ha comprès 

un terme o concepte, o bé quan no troba un equivalent adequat del terme en el 

moment. Tot i que l’intèrpret és conscient d’aquesta omissió hi ha una pèrdua 

d’informació rellevant.  

 Omissions conscients no intencionades: L’intèrpret és conscient de l’omissió però 

la realitza de manera no intencionada, ja que escolta el terme i l’arxiva per 

recuperar-lo més tard com a conseqüència de la constant entrada d’inputs, però no 

s’acaba efectuant mai l’explicitació del terme.  

 Omissions conscients receptives: L’intèrpret realitza l’omissió de manera conscient 

perquè no pot desxifrar el missatge, ja sigui per problemes de so o de visibilitat. 

 Omissions inconscients: Es realitzen de manera inconscient per part de l’intèrpret, 

ja que aquest no es recorda d’emetre la informació. Suposa una pèrdua 

d’informació significativa. 

 

6.5.2. Anàlisi 

Transcripció LO Transcripció LSC Traducció  

Tot i això, la victòria va 

deixar sensacions una mica 

agredolces. És així, Maria? 

PERO VICTORIA SI+ 

SENSACIÓ POSITIU 

NEGATIU. 

Tot i haver guanyat hi havia 

sensacions tant positives com 

negatives. 

De fet Leo Messi en aquesta 

segona meitat va fallar un 

penal en l'última acció del 

partit.  

PERQUÈ MESSI FALLA 

TEMA PENAL. 

Ja que Messi ha fallat un penal. 

Ell era sens dubte el més 

molest per la seva errada, 

però això no eclipsa ni els 

dos gols de Luís Suárez ni el 

bon resultat de cara a la 

tornada al Camp Nou.  

ELL MOLEST+++ 

ERRADA PERQUÈ 

PERO MATEIX 2 

SUAREZ BO I 

RESULTAT BO. 

 

Ell estava molt molest per 

l’errada però els dos gols de 

Suarez han sigut bons i el 

resultat final també.  

 

Acabava de perdre 

l’oportunitat de sentenciar 

l’eliminatòria fallant el seu 

PERQUÈ A-PUNT GOL 

CANVI FRACÀS 

MOLEST TERCER 

Perquè havia fallat el tercer penal 

de la temporada. 
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tercer penal de la 

temporada.  

PENAL TEMPORADA. 

 

El Barça va ser menys 

tocador i més directe, i per 

moments va convertir la 

gespa del Etihad Stadium en 

una catifa ideal per fer un 

gran rondo.  

JOC UNA-MICA SEMBLA 

COM PERFECTE PER 

PASSADES GOLS 

PERFECTE. 

 

El joc va ser perfecte per crear 

passades i gols.  

 

En aquesta jugada 51 

passades i 2 minuts i 11 

segons amb els jugadors del 

City d’espectadors. 

VEIEU PASSADES 51 

TOCA 1 1 MINUTS 1 1 

SEGONS ES.  

 

Com es veu hi van haver 51 

passades en 11 minuts i 11 

segons.  

 

Els 2 gols de Luís Suárez 

van quedar curts, l’uruguaià 

ja en suma 4 en 4 partits de 

Champions; va ser un dels 

noms propis de la nit, 

l’altre? Leo Messi. 

IX-TOTS-DOS AUTOR 

SUAREZ SEMBLA POC 

FALTA-MES+++. 

PERQUÈ ABANS-ARA JA 

4 TOCA CHAMPIONS. 

IX3 FAMÓS SUAREZ 

MILLOR TAMBÉ MESSI. 

Semblava que Suarez hagués de 

marcar més de dos gols, ja que 

últimament en marca 4 a 

Champions. Suárez va ser molt 

vistós, però també ho va ser 

Messi. 

Ja ha quedat definida la 

primera semifinal de la copa 

del rei de waterpolo, la 

jugaran el primer i el segon 

classificats de la lliga de 

divisió d’honor: el Terrassa i 

el Barceloneta.  

JA ES IGUAL PRIMERA 

SEMIFINAL COPA REI 

WATERPOLO. PRIMER 

SEGON VA COPA VOL 

DIR TERRASSA 

BARCELONETA ES.  

 

Ja s’ha establert la primera 

semifinal de la copa del rei de 

waterpolo. El primer i el segon 

classificat jugaran la copa, és a 

dir, el Terrassa i el Barceloneta. 

 

El Terrassa s’ha endut el 

derbi vallesà contra el 

Sabadell en un duel molt 

intens. Els de Dani Nard 

s’han acabat imposant per 6 

TERRASSA IX-3 

CONTRA SABADELL 1-

VENÇER-3 CL.partit 

MOLT FINAL N-A-R-D 

EQUIP TERRASSA 

El Terrassa ha guanyat el 

Sabadell en un partit difícil, 

l’equip de Nard, el Terrassa, ha 

guanyat per 6 a 9. 
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a 9.  GUANYAR 6 9. 
 

Semblava que seria un partit 

plàcid per als de Ricard 

Muñoz que avui anaven 

vestits de taronja però 

finalment el triomf ha estat 

ajustat per 3 gols a 2.  

SEMBLA IGUAL FÀCIL 

FELIÇ VÈNCER 

VESTUARI TARONJA 

FINAL SI IGUALTAT 

JUST 3 2 DÉU-NI-DO. 

Semblava que seria fàcil guanyar 

per els que anaven vestits de 

taronja però al final ha estat molt 

igualat per 3 a 2.  

Estarem pendents d’aquesta 

vuitena jornada de 

l’Eurolliga, gràcies Maria.  

ESPERAR VUITENS 

EUROLLIGA. 

 

Estarem pendents dels vuitens de 

l’Eurolliga 

 

I els que ja han debutat són 

els pilots catalans que 

aquesta temporada lluitaran 

en les tres categories del 

mundial de motos.  

TOCA JA ES 

COMENÇAR PILOTS 

CARÀCTER 

CATALUNYA TOCA 3 

CATEGORIA++ MON 

MOTO. 

Els pilots catalans ja han 

començat en les tres categories 

mundials de moto. 

 

Primer dia de classe per als 

25 pilots de motoGP, amb 

24 d’ells molt atents a 

l’evolució de Marc Márquez.  

 

PRIMERA-VEGADA DIA 

PER GRUP ANY-

AQUEST IX-3 G-P 24 

MIRAR QUÈ PASSA 

MARQUEZ. 

Primer dia pel grup d’aquest any 

de motoGP, 24 d’ells estan 

pendents de Márquez.  

 

El campió del món ha fet 

volar la seva moto al circuit 

de Losail, ha marcat el 

millor temps i ha mostrat 

tot el potencial d’Honda, 

que ha millorat la moto 

respecte a la temporada 

passada. 

IX-3 CAMPIÓ MÓN 

RÀPID CL.superar TOCA 

CIRCUIT MILLOR 

TEMPS ES RAPID BO H-

O-N-D-A SUPERAR 

MILLOR ANY AQUEST 

MOTO QUE ANY 

PASSAT ES. 

El campió del món ha anat molt 

ràpid al circuit, ha fet el millor 

temps i Honda ha millorat la 

moto respecte a l’any passat  

 

El de Granollers ha fet RODES TOU RESULTAT Portava rodes toves que han 
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servir gomes toves, però 

igualment ha estat un bon 

resultat. Ha superat 

Lorenzo, Clarson, Petrucci i 

Dovizioso, aquest últim 

amb una Ducati que 

prometia més.  

CL.superar L-O-Z-O 

CL.superar+++ BASTANT 

ÚLTIM FILA D-U-C-A-T-I  

 

donat bon resultat, ha superat ha 

Lorenzo i a altres tres. L’últim 

portava una Ducati. 

 

Pol Espargaró 11è i 

Vinyales 17è han estat força 

discrets.  

E-S-P-A-R-G-A-R-O 

GERMA SEGON P-O-L 

CL.enrere ES. 

El germà petit d’Espargaró, Pol 

ha quedat enrere.  

 

A moto2 el campió Tito 

Rabat ha estat tercer, darrere 

Zarco i l’anglès Sam Lowes 

que ha escrombrat els rivals 

en les dues sessions i ha 

rebaixat el record del circuit.  

CAMPIO ES MOTO 2 T-I-

T-O R-A-B-AT TAMBÉ 

ALTRE 2 CL.superar +++ 

IGUAL VEURE MILLOR. 

El camipó de moto2 Tito Rabat 

ha estat superat per altres dos.  

 

I a moto3 millor temps per 

Oliveira, amb Isaac Vinyales 

quart.  

MOTO 3 MILLOR 

TEMPS PRIMER O-L-I-V-

E-I-R-A ES. 

El millor temps de moto3 ha 

estat per Oliveira.  

 

Borja Martín i Marco 

Bezzecchi han caigut quan 

ha començat a ploure sobre 

el desèrtic circuit qatarià.  

 

TAMBÉ ALTRE ++ 

TOCA MOTO TOCA 

PLUJA CL.caure. 

 

Altres dos quan ha començat ha 

ploure han caigut de la moto. 

 

Avui a la volta l’etapa reina 

no ha estat tant determinant 

com s’esperava, ha quedat 

tot força obert de cara a les 

tres últimes etapes.  

TOCA VOLTA CICLISME 

ES IGUAL NO-SABER 

IGUAL CL.sueperar NO-

HAVER BO NO. 

 

Avui a la volta ciclista hi ha 

hagut incertesa no hi ha hagut 

cap avançament bo. 

 

Els favorits han deixat PERQUÈ CL.superar+++ Perquè hi ha diversos 
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enrere al Coll de la Creueta 

el fins avui líder, el francès 

Pierre Roland, però no en 

canvi el belga Bart De 

Clercq, un altre dels 

corredors escapats en la 

jornada de dilluns.  

 

RECORREGUT NO-

SABER CANVI BELGICA 

IX-3 C-L-E-R-C-Q 

CL.superar ES 

 

avançaments. En canvi el belga 

Clercq ha anat avançant 

posicions.  

 

En la pujada final a la 

Molina s’ha acabat 

l’escapada del dia 

protagonitzada per Thomas 

Danielson i Riccardo Zoidl i 

han començat els atacs en 

els grup dels favorits.  

 

LLAVORS PUJADA FINS 

LA MOLINA ES TOCA 

AVUI PROTAGONISTA 

D-A-N-I-E-L-S-O-N 

ALTRE TAMBÉ ES 

IGUAL CL.superar+++. 

 

A la pujada fins La Molina els 

protagonistes han estat Danielson 

i un altre que han avançat 

posicions.  

 

Van Garderen ha guanyat en 

3 segons sobre Porte i 8 

respecte a Contador, però 

no han agafat prou 

avantatge per evitar que el 

belga Bart De Clercq pogués 

pujar al podi per rebre el 

mallot de líder de la volta. 

 

G-A-R-D-E-R-E-N 

CL.superar TAMBÉ PERÒ 

REALMENT 

AVANTATGE 

SUFICIENT NO ALTRE 

BELGICA TAMBÉ 

GUANYAR VESTUARI 

GROC ES. 

 

Garderen els ha superat però no 

han agafat avantatge suficient 

perquè el belga Clercq guanyés el 

mallot de groc.  

 

Demà primera defensa del 

liderat en l’etapa que acabarà 

a Valls. Arcadi Alibes, tv3, 

La Molina. 

DEMÀ UNA-ALTRA-

VEGADA ALTRE ETAPA 

OBJECTIU ACABAR 

AQUI V-A-L-L-S. 

Demà es celebrarà una altra 

etapa que acabarà a Valls.  
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6.6. Anticipació 

6.6.1. Definició i reflexió 

Una de les estratègies lingüístiques-textuals més estudiada en interpretació simultània és 

l’anticipació. Aquesta estratègia és definida a través de Setton (1999)23 com “la producció 

del constituent d’una oració abans que el constituent aparegui en l’input de la llengua font”. 

Segons Lederer (2002)24 podem distingir entre l’anticipació lingüística, basada en la 

predicció de paraules, i l’anticipació extra-lingüística, basada en l’expectació del significat.  

En el cas de la interpretació cap a la LS es poden produir els dos tipus d’anticipació. No 

obstant això, en l’àmbit dels mitjans de comunicació l’anticipació que es produeix 

normalment no s’adiu a les anteriorment citades, ja que l’intèrpret disposa d’un teleprompter 

propi. Aquesta característica pròpia de l’àmbit provoca un canvi en la rebuda d’informació 

de l’intèrpret perquè normalment tindrà dos canals d’entrada de la informació: l’auditiu, és a 

dir  en aquest cas el que està dient en directe el presentador de l’informatiu i els altres 

periodistes o entrevistats; i el visual, el teleprompter on hi surt transcrit el que s’està dient en 

directe. 

Aquesta característica pot jugar a favor de la interpretació, ja que l’intèrpret pot veure xifres 

o noms escrits i no ha de perdre temps en memoritzar-ho. També pot visualitzar 

l’estructura de la frase i reestructurar-la en l’ordre corresponent de la LSC, per tal de no fer 

una interpretació bimodal (en LS però amb estructura sintàctica de la LO corresponent). 

Aquesta informació facilita que l’intèrpret pugui anticipar informació per diversos motius: 

reestructuració de la frase o falta de temps entre d’altres. Tots aquests factors enriqueixen la 

interpretació i la comprensió de l’usuari, però l’intèrpret fa ús d’aquesta tècnica en ocasions 

puntuals.  

En aquest context també hi entra en joc el factor sorpresa. Pot ser que entrin notícies 

d’última hora que els redactors no tinguin transcrites o que les connexions en directe o 

entrevistes tampoc estiguin transcrites, de manera que l’intèrpret ha d’interpretar només 

cenyint-se a l’input auditiu que serà el que prevaldrà respecte al visual en tot moment, ja 

que no es poden preveure aquests factors. Quan es donin les situacions excepcionals 

                                                           
23 Setton, R. (1999). Simultaneous Interpreting: A Cognitive-Pragmatic Analysis. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

24 Lederer, M. (2002). Simultaneous Interpreting: Independence of variables in the interpreting process, 

interpreting models and interpreting strategies. Dins Pöcchhacker, F., Shlesinger, M. (eds.). The Interpreting 

Studies reader 131-140. London/New York: Routledge. 
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anomenades anteriorment en aquest àmbit l’intèrpret podrà fer ús de l’anticipació 

convencional que s’ha definit a l’inici de l’apartat.  

 

6.6.2. Anàlisi 

En els fragments analitzats no s’ha trobat cap anticipació. 

 

6.7. Classificadors 

6.7.1. Definició i reflexió 

Els classificadors són un recurs morfològic propi de les llengües de signes, tot i que també 

en trobem en algunes llengües orals. Segons Ribera (2007)25 “Una construcció amb 

classificador consisteix en la unió d’un morfema arrel verbal a un morfema classificador 

que fa que el verb adquireixi una altre dimensió semàntica”. Sovint aquesta estructura 

s’acaba lexicalitzant i forma un nou signe. Segons Mosella (2012)26 un cop s’ha introduït el 

classificador amb el signe lèxic corresponent, aquest classificador hi fa referència de manera 

autònoma. 

Tant la Quer, J. et al. (2005) com Sandler i Lillo-Martin (2006)27 proposen una classificació 

de tres tipus de classificadors que es presenta a continuació seguint la Gramàtica bàsica de 

LSC: 

 Els classificadors semàntics: substitueixen un element que s’ha presentat per un 

signe lèxic anteriorment. S’utilitzen per expressar moviment o ubicació d’objectes 

en l’espai. 

 Els classificadors descriptius: descriuen les qualitats físiques de les realitats a les 

quals es refereixen. 

 Els classificadors de manipulació i instrumentals: presenten com es manipula 

l’objecte al qual fan referència incorporant les característiques d’aquest en la 

configuració que adopta la mà.  

                                                           
25 Ribera, E. (2007). Projecte de base de dades lexicográfica per a la LSC (llengua de signes catalana) (Tesi doctoral). 
 
26 Mosella, M. (2012). Les construccions relatives en llengua de signes catalana (LSC) (Tesi doctoral). 
 
27 Sandler, W., Lillo-Martin, D. (2006). Sign Language and Linguistic Universals. Cambridge. 

 



36 

 

En l’anàlisi realitzada en les gravacions dels informatius s’han pogut trobar classificadors 

que es fan servir de manera constant, sobretot en algunes notícies més que en altres. El 

debat que l’ús d’aquest recurs planteja és si l’intèrpret  decideix fer-los servir com a recurs 

estilístic de la llengua o com a tècnica d’interpretació; aquesta qüestió es resoldrà més 

endavant, un cop s’hagin analitzat els classificadors trobat. Els tipus de classificadors que 

s’utilitzen es presenten a continuació. 

 

6.7.2. Anàlisi 

Transcripció LO Transcripció LSC Traducció  

Sí, potser perquè el Barça en 

la primera meitat va 

desplegar un joc brillant i en 

canvi, en la segona, no va 

saber rematar la feina.  

PERQUÈ BARÇA 

PRIMERA MEITAT JOC 

BO+++ DESPRÉS 

CL.canvi-de-camp 

SEMBLA BÉ+ NO. 

Perquè el Barça a la primera 

meitat ha jugat molt bé però a la 

segona sembla que no ho ha fet 

tant bé. 

 

El Terrassa s’ha endut el 

derbi vallesà contra el 

Sabadell en un duel molt 

intens. Els de Dani Nard 

s’han acabat imposant per 6 

a 9.  

TERRASSA IX-3 

CONTRA SABADELL 1-

VENÇER-3 CL.partit 

MOLT FINAL N-A-R-D 

EQUIP TERRASSA 

GUANYAR 6 9. 

El Terrassa ha guanyat el 

Sabadell en un partit difícil, 

l’equip de Nard, el Terrassa, ha 

guanyat per 6 a 9. 

 

I amb aquest gol tan matiner 

que veuran al segon set de 

partit el Barça d’hoquei 

patins ha obert la seva 

victòria en els quarts de final 

de la copa del rei contra 

l’Alcoi. 

VEURE MATI HORA 

GOL CL.canvi-de-camp 

BARÇA HOQUEI 

PATINS GUANYAR 

QUARTS FINAL COPA 

REI CONTRA A-L-C-O-I.  

Amb el gol que veuen tan aviat 

en la segona part el Barça 

d’hoquei patins va guanyar als 

quarts de final de la copa del rei 

contra l’Alcoi. 

 

El campió del món ha fet 

volar la seva moto al circuit 

de Losail, ha marcat el 

millor temps i ha mostrat 

IX-3 CAMPIÓ MÓN 

RÀPID CL.superar TOCA 

CIRCUIT MILLOR 

TEMPS ES RAPID BO H-

El campió del món ha anat molt 

ràpid al circuit, ha fet el millor 

temps i Honda ha millorat la 
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tot el potencial d’Honda, 

que ha millorat la moto 

respecte a la temporada 

passada.  

O-N-D-A SUPERAR 

MILLOR ANY AQUEST 

MOTO QUE ANY 

PASSAT ES. 

moto respecte a l’any passat. 

A Marc l’ha seguit el seu 

company Dani Pedrosa, a 

molt poca distància, a 

mil·lèsimes, i a un ritme 

constant.  

CL.darrera P-E-D-R-O-S-A 

CASI APROP BASTANT 

APROP BASTANT. 

El seguia Pedrosa bastant aprop. 

 

El de Granollers ha fet 

servir gomes toves, però 

igualment ha estat un bon 

resultat. Ha superat 

Lorenzo, Clarson, Petrucci i 

Dovizioso, aquest últim 

amb una Ducati que 

prometia més.  

RODES TOU RESULTAT 

CL.superar L-O-Z-O 

CL.superar+++ BASTANT 

ÚLTIM FILA D-U-C-A-T-

I. 

 

Portava rodes toves que han 

donat bon resultat, ha superat ha 

Lorenzo i a altres tres. L’últim 

portava una Ducati. 

 

Pol Espargaró 11è i Vinyales 

17è han estat força discrets.  

E-S-P-A-R-G-A-R-O 

GERMA SEGON P-O-L 

CL.enrere ES. 

El germà petit d’Espargaró, Pol 

ha quedat enrere.  

 

A moto2 el campió Tito 

Rabat ha estat tercer, darrere 

Zarco i l’anglès Sam Lowes 

que ha escrombrat els rivals 

en les dues sessions i ha 

rebaixat el record del circuit.  

CAMPIO ES MOTO 2 T-I-

T-O R-A-B-AT TAMBÉ 

ALTRE 2 CL.superer +++ 

IGUAL VEURE MILLOR. 

 

El camipó de moto2 Tito Rabat 

ha estat superat per altres dos. 

 

Borja Martín i Marco 

Bezzecchi han caigut quan 

ha començat a ploure sobre 

el desèrtic circuit qatarià.  

TAMBÉ ALTRE ++ 

TOCA MOTO TOCA 

PLUJA CL.caure. 

 

Altres dos quan ha començat ha 

ploure han caigut de la moto. 
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Avui a la volta l’etapa reina 

no ha estat tant determinant 

com s’esperava, ha quedat 

tot força obert de cara a les 

tres últimes etapes.  

TOCA VOLTA CICLISME 

ES IGUAL NO-SABER 

IGUAL CL.sueperar NO-

HAVER BO NO. 

 

Avui a la volta ciclista hi ha 

hagut incertesa no hi ha hagut 

cap avançament bo. 

 

Els favorits han deixat 

enrere al Coll de la Creueta 

el fins avui líder, el francès 

Pierre Roland, però no en 

canvi el belga Bart De 

Clercq, un altre dels 

corredors escapats en la 

jornada de dilluns.  

PERQUÈ CL.superar+++ 

RECORREGUT NO-

SABER CANVI BELGICA 

IX-3 C-L-E-R-C-Q 

CL.superar ES. 

 

Perquè hi ha diversos 

avançaments. En canvi el belga 

Clercq ha anat avançant 

posicions.  

 

En la pujada final a la 

Molina s’ha acabat 

l’escapada del dia 

protagonitzada per Thomas 

Danielson i Riccardo Zoidl i 

han començat els atacs en 

els grup dels favorits.  

LLAVORS PUJADA FINS 

LA MOLINA ES TOCA 

AVUI PROTAGONISTA 

D-A-N-I-E-L-S-O-N 

ALTRE TAMBÉ ES 

IGUAL CL.superar+++. 

 

A la pujada fins La Molina els 

protagonistes han estat Danielson 

i un altre que han avançat 

posicions. 

El més fort ha estat el nord-

americà Tejay van Garderen 

descartat de la general per 

una caiguda en l’etapa 

d’ahir, mentre que Alberto 

Contador ha atacat quan 

faltaven 2 km, en principi ha 

deixat de roda als rivals però 

Richie Porte l’ha pogut 

sobrepassar.  

FORT AMERICA IX-3 G-

A-R-D-E-R-E-N ES 

IGUAL GENERAL 

GUANYAR DIFÍCIL 

PERQUÈ AHIR CL.caure 

CONTADOR CASI 2 KM 

CL.atrapar BASTANT 

PERO ALTRE R-I-C-H-I-

E CL.superar. 

 

L’americà Gerderen ha sigut fort 

però ahir en l’etapa general ho va 

tenir difícil perquè va caure. 

Quan faltaven gairebé 2 km 

Contador va atacar però Richie 

l’ha avançat. 
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Van Garderen ha guanyat en 

3 segons sobre Porte i 8 

respecte a Contador, però 

no han agafat prou 

avantatge per evitar que el 

belga Bart De Clercq pogués 

pujar al podi per rebre el 

mallot de líder de la volta. 

G-A-R-D-E-R-E-N 

CL.superar TAMBÉ PERÒ 

REALMENT 

AVANTATGE 

SUFICIENT NO ALTRE 

BELGICA TAMBÉ 

GUANYAR VESTUARI 

GROC ES. 

Garderen els ha superat però no 

han agafat avantatge suficient 

perquè el belga Clercq guanyés el 

mallot de groc.  

 

 

7. CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI 

En base a l’anàlisi dels fragments analitzats del TN vespre del canal 3/24 s’ha observat que 

les tècniques seleccionades són normalment en benefici de l’audiència. A través de l’anàlisi 

realitzada i de l’entrevista amb Rosa Cantos, l’ILS dels fragments estudiats, s’ha pogut 

donar resposta al per què de les tècniques empleades en l’àmbit televisiu.  

Pel que fa a les transposicions, analitzades en primer lloc, s’ha pogut observar que són 

escasses i que la majoria són canvis d’una estructura enunciativa en català per una pregunta 

retòrica en LSC, recurs molt utilitzat per presentar la informació en aquesta llengua. També 

es pot veure que en alguna ocasió s’ha canviat una estructura interrogativa del català per 

una estructura enunciativa en LSC. Aquests canvis sintàctics normalment són en benefici 

de la naturalitat en l’expressió de la informació en LSC. Un exemple del primer canvi 

sintàctic comentat és el següent: 

Exemple 1: El rival dels blaugrana sortirà FINAL CONTRA BARÇA QUI? 

En relació amb les ampliacions lingüístiques també s’ha observat que se’n fan molt poques, 

ja que la ILS no té temps per ampliar la informació. Normalment les ampliacions 

lingüístiques observades corresponen a aclariments o informació que no es verbalitza en 

LO però que està implícita. Un exemple d’ampliació on es verbalitza una informació 

implícita és el següent: 

Exemple 2: Demà no s’esperen complicacions meteorològiques. DEMÀ PENSAR 

PROBLEMES TEMPS NO-HAVER BÉ RESULTAT ES. (Demà no hi hauran problemes meteorològics i 

el resultat serà bo.) 
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Les compressions lingüístiques observades en els fragments tenen una presència notable, 

atès que la velocitat de parla de la presentadora és molt alta i la informació està molt 

comprimida la ILS ha d’optar per agafar allò que resumeixi la càrrega informativa. La 

principal dificultat, a part de la velocitat de parla, segons explica la ILS, és la quantitat de 

noms i expressions molt orals que apareixen en les notícies esportives. De manera general 

es pot fer èmfasi en la compressió que fa la ILS dels noms propis, ja que opta per expressar 

només el cognom o directament expressar-los com a persones. Fer servir la dactilologia 

amplia el temps de demora i és poc aconsellable. A més, també opta per canviar frases 

redundants per un antònim de més fàcil interpretació com en el cas següent: 

Exemple 3: sense excessiva dificultat  FÀCIL 

Una altra tècnica que acostuma a fer servir de manera repetitiva la ILS dels fragments 

analitzats és la modulació. Segons explica Rosa Cantos a l’entrevista, l’ús d’aquesta tècnica 

s’explica principalment per dos motius. El primer és perquè l’audiència de la interpretació al 

TN vespre té nivells de l’ús de la LS molt diferents i per tant sempre que el temps i les 

seves possibilitats li ho permeten s’estima més elaborar una construcció més explicativa o 

més senzilla a l’abast d’una part de l’audiència més extensa. Un exemple és canviar 

l’expressió en LO “els mariners” per “GRUP BARCELONETA” en LSC, ja que resulta 

més entenedor. El segon és perquè adapta expressions més orals a la LS de manera més 

entenedora, com ara “ha donat el tret de sortida” per “ha començat”.  

Les omissions són la tècnica que més s’ha fet notar en l’anàlisi dels fragments, atès que el 

temps és un factor molt important en l’àmbit dels telenotícies i resulta molt difícil 

interpretar-ho tot. Però segons la distinció feta per Napier (2002) i l’anàlisi efectuada s’han 

observat diferents tipus d’omissions. Segons ha explicat la ILS hi ha omissions pactades a 

l’hora de la interpretació com ara les referències entre els periodistes. També s’observen 

omissions que solen situar-se a l’inici o al final de frase, que mostren diferents situacions. 

Pot ser que la ILS portés massa demora i no pogués interpretar aquella informació però 

que l’hagués rebut, que no l’hagués entès, que l’hagués oblidat o bé que hagués donat 

prioritat a la imatge o a la informació que apareixia en aquell moment. En algunes ocasions 

aquestes omissions condueixen a una pèrdua d’informació. Com és el cas del següent 

exemple: 

Exemple 4: I a moto3 millor temps per Oliveira, amb Isaac Vinyales quart.  MOTO 3 MILLOR 

TEMPS PRIMER O-L-I-V-E-I-R-A ES (El millor temps de moto3 ha estat per Oliveira.)  



41 

 

Tanmateix, també s’han observat omissions de noms propis tant de persones com de llocs. 

Aquestes omissions s’expliquen per la ILS per la falta de temps, per l’aparició en imatges de 

la realitat, que fa que amb una simple senyalització se solucioni el problema interpretatiu, o 

bé perquè el nom és complicat de realitzar amb la dactilologia i abans de fer-lo de manera 

errònia prefereix no fer-lo. Cal afegir que a més s’han descobert omissions d’informació 

que podria semblar redundant, com en l’exemple següent: 

Exemple 5: Avui a la volta l’etapa reina no ha estat tant determinant com s’esperava, ha quedat tot 

força obert de cara a les tres últimes etapes.  TOCA VOLTA CICLISME ES IGUAL NO-

SABER IGUAL CL.sueperar NO-HAVER BO NO. (Avui a la volta ciclista hi ha hagut incertesa no hi ha 

hagut cap avançament bo.) 

Però fins a quin punt la informació és redundant? Respecte a aquest punt Santiago Frigola, 

com a usuari sord de la LSC comenta en la seva entrevista que cap informació és 

innecessària, que per a ell la interpretació ideal és sense cap omissió, tot i que pot entendre 

que per falta de temps, en aquest àmbit, la ILS decideixi fer servir estratègies com ara 

assenyalar la imatge o que no pugui arribar a interpretar-ho tot. Però que en el moment que 

s’omet alguna informació es perden referències per als usuaris sords de la LSC que en 

aquell moment són els receptors de la interpretació.  

En els fragments analitzats tampoc s’ha trobat cap anticipació, una altra de les tècniques 

seleccionades per a l’anàlisi, ja que segons ha explicat la ILS no és un recurs que li agradi 

emprar tot i que en contades ocasions ho ha fet en benefici de la informació i de 

l’estructura de la LSC.  

Pel que fa als classificadors se’n troben molts en les notícies esportives, atès que es fa servir 

de manera notable l’espai i es repeteixen realitats a les quals es fa referència a través de 

classificadors semàntics. La ILS comenta en l’entrevista que per a ella són un recurs 

expressiu de la LS que l’ajuda a guanyar temps i a millorar la qualitat de la interpretació, 

però que els empra de manera natural ja que no ha de recórrer a aquests de manera 

estratègica. Santiago Frigola en la seva entrevista també comenta que són un recurs de la LS 

molt útil sobretot en l’àmbit esportiu, atès que ajuden a l’expressió, la comprensió i la 

supressió d’omissions.  
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8. CONCLUSIONS 

Per tal d’entendre millor la figura de l’intèrpret televisiu s’ha analitzat quines són les seves 

característiques i s’ha arribat a la conclusió que en un futur seria possible considerar aquesta 

vessant de la interpretació de llengua de signes com una nova tipologia professional, atès 

que l’ILS necessita una formació específica per poder treballar amb les implicacions 

tècniques com ara el teleprompter i l’adequació a l’espai d’interpretació. L’ILS també ha de 

lidiar amb la velocitat del discurs i procurar que el missatge arribi a l’audiència.  

En relació amb aquest aspecte, en el treball s’han plantejat diferents qüestions, la primera és 

la mediació, de la qual Wadenjsö (1998) en diu que l’intèrpret té la tasca de traduir i 

coordinar, és a dir de mediar en la fluïdesa de la conversa a més de traduir. Però en el cas 

dels telenotícies l’ILS només interpreta en una direcció, també vetlla per la fluïdesa del 

discurs però no pot assegurar una comprensió mútua, ja que no rep cap mena de feedback en 

el moment ni hi ha rèpliques per part de l’audiència perquè no és una conversa. Per tant, si 

hi hagués algun tipus de mediació seria mínima, entenent que la tasca interpretativa ja 

inclou lidiar amb diferències no només lingüístiques sinó culturals i oferint solucions 

pertinents a aquestes problemàtiques, clarificant. En aquest sentit es podria obrir una altra 

línia de recerca que tractés el rol de l’ILS a la televisió únicament, atès que aquesta situació 

comunicativa té unes particularitats.  

La segona qüestió que se’n desprèn és l’adaptació o explicació que en algun moment l’ILS 

pot fer amb la intenció que se l’entengui. Aquesta decisió és vista de manera diferent per 

l’ILS i per l’usuari sord. A través de les entrevistes a Rosa Cantos i a Santiago Frigola, s’ha 

observat que segons l’ILS aquesta opció és preferible sempre que hi hagi temps, ja que la 

tasca de l’intèrpret és que la informació arribi a l’audiència. Tot i que per a l’usuari aquesta 

opció no és preferible, atès que en alguns casos la justificació és que s’està donant un tracte 

diferent a la LSC i d’aquesta manera s’està frenant la creació de neologismes. Però no es 

pot extrapolar aquesta observació a tots els usuaris sords d’aquesta llengua, ja que hi ha 

nivells educatius diferents entre ells. El treball tracta la interpretació de llengua de signes, i 

per tant la transmissió del missatge al col·lectiu sord usuari de la LSC, aleshores el punt de 

vista adoptat és el de la comunicació. Si per tal de fer aquesta comunicació viable s’ha de 

recórrer a l’explicació d’un terme aquesta pot estar justificada, ja que la tasca de l’intèrpret 

és fer arribar la informació.  

Una vegada s’ha dut a terme l’anàlisi de la interpretació televisiva dels fragments analitzats 

s’ha pogut observar quina és la tendència a l’hora de realitzar aquesta tipologia 
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d’interpretació: que arribi la màxima informació amb la menor demora en relació al discurs 

i a les imatges, fent servir estructures i recursos expressius propis de la LSC. És per aquest 

motiu que en algunes ocasions s’han trobat modulacions per tal de fer una interpretació 

més clarificadora. Pel que fa a la tècnica més utilitzada s’ha pogut veure que és l’omissió. 

Aquestes decisions d’una banda possibiliten que la informació arribi i s’entengui, però 

d’altra banda també creen polèmica entre els usuaris sords de la llengua de signes. A través 

de les entrevistes s’ha observat que moltes de les omissions són justificades o pactades però 

que d’altres es produeixen per problemes de temps. Aquests resultats no sorprenen, ja que 

la velocitat del discurs fa que tot i que l’ILS utilitzi tècniques per reduir les omissions, com 

els classificadors, l’ús de l’espai o assenyalar, mai es pot arribar a interpretar la totalitat del 

missatge durant tota la interpretació, ja que també és de llarga durada. També cal tenir en 

compte que la interpretació analitzada es produeix del català a la LSC. El català és una 

llengua molt ràpida discursivament parlant, que sovint produeix assimilacions entre 

paraules que fan que el temps que l’orador empra en produir una paraula sigui encara més 

curt. Aquest és un dels altres motius pel qual les omissions són més presents en l’anàlisi 

efectuada que no pas altres recursos. Tot i així, les tècniques que empra l’ILS ajuden a 

transmetre el missatge i són en benefici de la comprensió de l’audiència i de la qualitat del 

missatge, i per tant en cada moment l’ILS pren la decisió de manera professional afavorint 

la bona transmissió, atès que el nivell lingüístic de cada persona sorda és diferent perquè no 

és una llengua normalitzada. 

En aquest sentit, l’usuari sord entrevistat proposa la creació d’un centre de consulta de la 

LSC per tal de normalitzar-la, on els professionals i usuaris puguin consultar quins són els 

signes per a realitats noves. Aquesta proposta és molt necessària per a la LSC perquè la 

dotaria d’un estatus del qual ara mateix no gaudeix i facilitaria la feina dels intèrprets, que 

tenen poques opcions de consulta per a aquests problemes. Així doncs també permetria 

que els mitjans d’àmplia difusió (com la Webvisual, blogs o el TN) poguessin difondre un 

model de llengua estàndard per anomenar les noves realitats, de manera que la llengua 

s’anés enriquint i hi hagués una millor intercomprensió entre els usuaris. Aquesta és una 

altra línia de recerca enfocada en l’àmbit lingüístic més que en l’àmbit interpretatiu que 

s’està tractant dins el Projecte pilot de corpus de la llengua de signes catalana, l’objectiu del qual és 

oferir un recull de la varietat de signes que hi ha actualment de la LSC i posar-los a 

disposició per a consultes d’usuaris i possibles ampliacions per a la recerca teòrica, i per a la 

creació de diccionaris i bases de dades més actualitzats. L’Institut d’Estudis Catalans és 
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l’organisme que regula aquesta llengua però és essencial emprendre més projectes i tasques 

normalitzadores perquè sobretot els intèrprets i els usuaris en puguin fer un ús correcte. 

Altres llengües de signes tampoc disposen d’un centre d’aquestes característiques, però 

disposen de corpus en línia per poder realitzar consultes. També disposen d’un servei d’ILS 

a la televisió de més hores i més variat. Per tant, en un futur la figura de l’ILS televisiu 

s’hauria d’expandir en el nostre país amb l’objectiu d’oferir una informació accessible i de 

qualitat per a tothom. L’increment de la figura de l’ILS també ajudaria a difondre la LSC 

entre els usuaris sords o oïdors. Tot i que no és l’objecte d’estudi d’aquest treball és 

interessant conèixer que la viabilitat de la interpretació de llengua de signes a la televisió des 

de perspectives tècniques és una línia de recerca que actualment també s’està treballant dins 

el projecte HBB4ALL. La televisió accessible, dut a terme per Marta Bosch-Baliarda, Olga 

Soler, Pilar Orero i Núria Redon.  

Finalment, cal esmentar que aquest treball m’ha aportat un coneixement més profund 

sobre la interpretació de llengua de signes que complementa els meus estudis universitaris, 

de manera que he pogut aplicar tot el coneixement teòric adquirit prèviament de manera 

bàsica en l’anàlisi de les gravacions. El fet de saber detectar aquestes tècniques ha 

incrementat el meu nivell de consciència a l’hora d’aplicar una tècnica determinada en un 

context problemàtic i la seva adequació. Però el fet de conèixer quines necessitats suposa la 

interpretació simultània en televisió, m’ha fet veure que encara hi ha un llarg camí per 

recórrer en aquest àmbit que per molts és desconegut i innecessari, però per altres és 

necessari i millorable. La LSC és una llengua que no està normalitzada i que per tant suposa 

més problemes lèxics a l’hora d’interpretar-la. Tot i així, els resultats obtinguts no han estat 

una sorpresa i s’ha fet evident, un cop més, que la interpretació no pot ser mai una còpia de 

la realitat, sinó que els intèrprets han d’aprendre a formular el seu discurs de manera que es 

transmeti el mateix que transmet l’original. Per fer-ho cal conèixer la llengua i potenciar les 

estratègies i les tècniques. A través d’aquest estudi he pogut aprofundir en el coneixement 

d’aquests aspectes que espero que m’aportin un coneixement pràctic per al meu futur com 

a ILS.  
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10. ANNEX 

10.1. Codi ètic de l’ILS 

CODIGO DEONTOLÓGICO DE LOS INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS 

DEL ESTADO ESPAÑOL  

INTRODUCCIÓN   

El presente Código Deontológico elaborado y aprobado por FILSE (Federación Española 

de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes) y sus asociaciones miembros, 

marca la correcta línea de actuación para los/as intérpretes de lengua de signos y los/as 

guías-intérpretes que desarrollan su labor en el Estado Español. Se considera intérprete de 

lengua de signos y/o guía-intérprete todo/a aquel/la profesional en posesión de la 

acreditación correspondiente obtenida a través de la formación reglada o de las 

asociaciones de intérpretes y guías-intérpretes y/o de las entidades del movimiento 

asociativo de personas sordas y sordociegas o cualificación profesional. Es de obligado 

cumplimiento para todos/as los/as profesionales que ejerzan esta profesión en el estado 

español. El Régimen Interno que regula las posibles infracciones al Código Deontológico, 

se aplicará asimismo a este colectivo de profesionales.  

CÓDIGO DEONTOLÓGICO   

El/La ILS/GI actuará siempre de forma profesional y asumirá su responsabilidad como 

tal. Así, durante el ejercicio de su labor:  

- Mantendrá en todo momento una actitud imparcial y con su actuación y 

comportamiento, reflejará la neutralidad que corresponde a su tarea, evitando 

procederes que presupongan custodia, consejo o control. Por la misma razón, no 

asumirá funciones que no sean las derivadas de la profesión y asegurará la distancia 

profesional precisa. Los intérpretes deberán mantener una presencia personal 

neutra y aceptable para cada situación y que no permita extraer ningún tipo de 

connotaciones.   

- Respetará absolutamente el carácter confidencial de su actividad. Este principio 

podrá quebrantarse en caso de ser requerido como testigo o imputado/a de unos 

hechos en una situación judicial.   
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- Interpretará la totalidad de lo expresado de manera que el resultado se ciña 

fielmente al mensaje original.  

- Realizará su trabajo favoreciendo una comunicación lo más completa posible y se 

adaptará en cada caso a las habilidades comunicativas de los/as preceptores/as 

usuarios/as.   

- Será consciente de sus capacidades profesionales y, por lo tanto, declinará aquellos 

servicios que considere estén fuera de las mismas. En el caso de no poder renunciar 

a prestar el servicio, informará previamente a los/as usuarios/as y/o a la parte 

contratante de dicha situación.   

- Considerará la ética establecida y la propia de la profesión, por lo que: mantendrá 

una actitud flexible en las situaciones de interpretación y guía interpretación - 

respetará la dignidad de los/as usuarios/as y asegurará la suya propia; evitará su 

beneficio y/o aprovechamiento personal y no expresará sus méritos personales y/o 

académicos; podrá negarse a prestar un servicio si su escala de valores personales 

así lo dicta.   

A) Su formación será continua, permanente y actualizada. En el contexto de la realización 

de un servicio de interpretación, el profesional deberá:     

- Informar de las condiciones que precisa para su adecuada realización, así como de 

la profesión en general, si fuera necesario.   

- Regirse por las tarifas establecidas, informando previamente de éstas a  la parte 

contratante y evitará entrar en competencia desleal con otros/as profesionales.   

- Procurar, en la medida de lo posible, un/una sustituto/a en el caso de justificada 

imposibilidad para realizarlo.   

- Preparar adecuadamente el mismo.   

- Reservar un tiempo razonable para su ejecución.   

- Observar las normas de puntualidad. Y tendrá derecho a conocer la identidad de 

sus compañeros/as, y la de los/as usuarios/as en el caso de que fuera posible. 

- Velará por la honorabilidad y el prestigio de la profesión, manteniendo siempre una 

actitud crítica, respetuosa, solidaria, y con sus colegas.  

El presente código deontológico está regulado de forma práctica por su correspondiente 

Régimen Interno.  
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10.2. Entrevista a Rosa Cantos 

- Nom i cognoms: Rosa Cantos Estel 

- Edat: 40 

- Professió: Intèrpret de LS 

- Experiència com a intèrpret: 

Vaig començar a la FESOCA des del 1996. Bueno, des del 1996 fins ara que estic treballant 

d’intèrpret. He treballat a FESOCA molt anys, no et sabria dir els anys exactament perquè 

hauria de mirar el meu currículum i veure-ho. A la FESOCA molt anys d’intèrpret, vaig 

començar com a intèrpret de serveis ordinaris i els últims anys vaig treballar exclusivament 

per la presidenta, en àmbit polític: reunions institucionals, consellers... Paral·lelament he 

treballat a la universitat a la carrera d’arquitectura a la UB. Perdo, abans vaig treballar com a 

intèrpret a la universitat de l’escola industrial a la carrera d’enginyeria industrial. 

Seguidament a la UB, és que va ser casi paral·lel, i després l’última carrera que vaig fer va 

ser a la Univseritat de La Salle, Aquitectura. 

Després a FESOCA, clar a FESOCA he fet serveis ordinaris, he treballat amb la presidents, 

he fet mítings, he fet conferències, seminaris... si t’explico tot no acabaríem. També a 

jutgats. No m’he especialitzat en res en concret, he fet de tot. També he fet molt de l’àmbit 

eclesiàstic: enterraments, casaments, batejos, comunions... tot això ho he treballat 

moltíssim. Personalment crec que és de les feines que entre d’altres intèrprets he treballat 

més. També he treballat d’intèrpret en mítings aquí a Barcelona i fora a Saragossa. He 

treballat a Asocide i actualment treballo a Asocidecat on porto des del 2006 fins ara. Aquí 

la meva responsabilitat, la meva tasca ha sigut de guia-intèrpret tots aquests anys però a 

més a més de coordinadora dels serveis de guies-intèrprets i a més a més de secretaria de la 

entitat.  

Després tot això ho he alternat amb la tasca de professora. He treballat al cicle formatiu de 

grau superior de Santa Teresa de Jesús, aquí tenia una feina estable d’uns tres anys, el que 

passa és que va tancar l’escola  però tenia una feina estable amb la Delfina. Després vaig fer 

una substitució al CEIR al cicle de grau superior. I també he treballat fent una substitució al 

IES Consell de Cent. I actualment a la UPF. Això és el genèric, perquè clar, són 20 anys de 

feina. 

Primera part 

Perquè estàs treballant fent la interpretació dels telenotícies? 
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Fa 5 anys, al 2010, em va trucar la que és la meva cap, que és la Eva Reguera, que és la 

propietària de l’empresa Delta Signes i m’ofereix aquesta feina. Va ser al desembre del 

2010. M’ofereix aquesta feina, perquè tenia una treballadora que per qüestions que no 

pertoquen van prescindir de la seva tasca i em va proposar entrar a treballar. En el seu 

moment feia 5 minuts, no era ni un TN, era un petit resum de 5 minuts al 3/24 a les 18h de 

la tarda. Vam començar així i van passar jo et diria uns 3 anys, i des de fa 2 anys vam 

començar i va haver-hi aquesta oportunitat. Des de TV3, que es va posar d’acord amb 

l’Eva, va haver-hi aquesta oportunitat de treballar per les nits al TN, en principi 5 minuts i 

ampliar-ho. Aleshores el meu torn fixe és de nit, al TN del 3/24. I puntualment quan hi ha 

vacances o quan la companya està de baixa laboral, l’he substituït als Matins de TV3.  

M’ho ofereixen o provo i... Jo ja havia treballat abans a televisió. Primer a Televisió 25, que 

és de L’Hospitalet, vaig estar 2 anys. Després vaig estar 6 mesos treballant per Televisió 

Esplugues. Les dues entitats a través de la FESOCA. I després TV3, vull dir que ja tenia 

experiència. 

Quina diferència has vist? 

Moltíssimes! Estem parlant de televisions més petites a televisions comarcals, a nivell de 

comunitat autònoma. A Televisió 25 bé, però era molt petita i la rigorositat, per posar-te un 

exemple em maquillava una noia de pràctiques, et pots imaginat com sortia a la pantalla 

cada dia. A Televisió Esplugués el maquillatge i el vestuari era meu. No hi havia ni 

preparació prèvia, era una tertúlia de durava 1 hora. Clar TV3 és un altre nivell: 

maquilladora, perruquera, t’ho fan tot.  

Les notícies esportives suposen més dificultat que les altres per a tu a l’hora 

d’interpretar? 

Sí, bastanta més. Primera perquè tampoc hi ha tot el lèxic, o no hi ha suficients signes jo 

diria, perquè aquestes notícies estan composades sobretot de classificadors. Que puc estar 

contenta dins el que és, perquè no tothom pot dir “puc interpretar una notícia d’esports” 

perquè és complicat. Perquè en aquest cas la presentadora va híper ràpida i és molt difícil 

seguir-la, i perquè a més a més a mi l’àmbit esportiu ja de per sí no és una cosa que 

m’apassioni, més aviat el contrari. Se de l’esport a partir que començo a treballar a TV3, jo 

abans no sabia res. Això implica demanar informació, demanar ajut, fer cursos, fer coses 

per poder-te formar i entendre millor el context que s’està interpretant.  
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Quina és la teva rutina per preparar aquest tipus de notícies? De quant temps 

disposes? 

A part de la meva formació, m’he d’informar diàriament, veure el TN o altres notícies, o 

veure el 3/24 durant el dia, estar informada una mica. Però això en general, tant d’esports 

com d’altres notícies. Però en els esports en concret sí, sempre hi ha canvis de jugadors. 

Aquest any el nou canvi és el Suárez. I aleshores clar, he de preguntar si té signe o no. 

Doncs l’altre dia ho estava preguntant precisament i em deien que no, perquè havia sortit 

un signe que era de mossegar però em deien que no era maco, que no era adient. Aleshores 

al final es va quedar Suárez amb dactilològic. Que hi ha gent que et dirà “no, no és que és el 

de mossegar” i l’altre et dirà “no, no és que no és massa adient per la televisió”. És com el 

Tito Vilanova, que el Tito és aquest signe i et diuen “ah , doncs aquest tampoc és massa 

dient!”, vull dir... tampoc hi ha un diccionari que estableix una manera uniforme perquè 

tothom faci el mateix signe. 

Com ho preguntes? 

Jo tinc la sort que com que tinc amics sords vaig preguntant, miro també bastant la 

Webvisual per veure si ha sortit algun signe. De vegades no sempre és coincident perquè 

per exemple, l’Evola mateix, a la Webvisual posaven un signe i aquí la Delfina i el Santi en 

feien un altre. Aleshores vaig decidir agafar el de la Delfina i el Santi. És una mica aleatori 

perquè si no ho pacten entre ells... 

Quan arribes allà quina és la teva rutina? 

Jo arribo una hora abans que comenci el TN, a les 20h. Vaig a maquillatge i a perruqueria i 

surto a les 20:30. Vaig a plató on estan els realitzadors i els tècnics, tinc un ordinador a la 

meva disposició, entro a un programa i veig l’escaleta. Faig una lectura de totes les notícies, 

una lectura no profunda. Jo vaig mirant, mirant, mirant, si veig que és un tema més 

complex m’hi fixo més. Amb els esports intento, dic intento perquè no sempre ho 

aconsegueixo, mirar-ho més a fons, perquè per mi és més complex, personalment per mi, 

potser un altre et diria que no. 

Quin tipus de dubtes són els que et sorgeixen més durant la preparació? Com els 

resols? 
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Doncs alguna paraula més tècnica, perquè també els periodistes busquen sinònims que a 

vegades jo considero que la gent de peu de carrer a priori potser no entenem, potser amb el 

context si. Aleshores ho busco per internet.  

Estàs en contacte amb els periodistes que redacten les notícies? 

Jo me’ls trobo els periodistes a maquillatge, em trobo al Pellicer i em trobo a tots però no 

els hi pregunto. Alguna vegada... Abans per exemple hi havia la Marta Bosch que li sortia 

d’ella de venir i dir-me escolta que avui sortiran un munt de noms i t’aviso perquè 

segurament hauràs de fer molt dactilològic. Però en termes generals jo no demano perquè 

jo ja em busco la informació quan hi ha alguna cosa que no entenc busco a Google, vull 

dir, ja em busco les meves eines per buscar la informació.  

Segona part 

Pel que fa a les omissions en la secció d’esports: decideixes fer-les seguint algun 

criteri? 

Realment m’hauria de mirar les omissions que he fet, però si hi ha omissions és per una de 

dos: primer de tot, jo tinc un prompter i aleshores clar, jo els noms que siguin estrangers 

anglesos francesos o el que sigui, si els puc mirar faig el dactilològic. Però si no els puc 

mirar abans de fer-ho malament no el dic. I a vegades és per això però a vegades és també 

perquè no tinc temps, vull dir... parteixo de la base que és això eh, però m’hauria de mirar 

el vídeo per veure per què en aquell moment vaig ometre o no vaig ometre. 

Són omissions generals, més aviat preguntes o intervencions entre periodistes. 

Ah, sí, això de “és així Maria”, i les interaccions ho omitim perquè considerem que d’alguna 

manera maregem massa la perdiu, vull dir que anem per feina, interpretem el que 

considerem nosaltres que és important i prioritzem en aquest cas la informació esportiva 

que no pas quan es dóna pas a un company. I a més a més, quan vegis les notícies, quan de 

vegades diu el Pallicer “dono pas a la Maria que esta de corresponsal...” això no ho diem. 

Però és una cosa que vam acordar les intèrprets. Una un dia va començar a no fer-ho i vam 

acordar no fer-ho, si no és que és una cosa molt específica. No ho sé, de vegades quan 

contacten amb la Raquel Sanz que està a Estats Units, potser a vegades si que ho dic. Però 

normalment és que n’hi ha tants de corresponsals... que al final per no marejar a la gent... 

És que és massa poc temps, massa interpretar, i al final has de prioritzar. També omitim els 
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finals de la notícia on diuen el nom del periodista perquè és  acordat, no és perquè no ens 

doni temps sinó perquè és una qüestió acordada ja.  

Quan ometo alguna part de la informació és perquè no em dona temps o perquè considero 

que vindrà una altra part de la notícia i li he de donar prioritat. Perquè si m’allargo molt 

amb una interpretació l’altra me la menjo i aleshores la gent també perd el context, perquè 

surt el Messi i aleshores després surt el Piqué, per dir-te algo, i aleshores intento que no 

passi. 

Pots veure-ho? 

Jo tinc una pantalla de televisió, tinc un monitor a mà esquerra però no puc veure-ho, 

perquè si mirés ja no estaria mirant a càmera. I a més pensa que tinc el prompter, tinc la 

càmera i tinc el monitor, és que és impossible. És en directe, no és gravat, no tens opció. I 

quan tu veus l’escaleta tampoc veus les imatges. 

Però segurament hi ha alguna omissió que de vegades i hi ha números o coses que dius 

“mira és que aquesta xifra és impossible, no arribo”, o no me’n recordo perquè he deixat 

massa temps de demora i després no me’n he recordat. En termes generals jo penso que la 

informació arriba.  

Aquí per exemple omets un dels ciclistes 

Sí, és que el tema de les bicicletes no és precisament el meu fort. Potser porto una mica 

millor el futbol, però la resta... 

A part també quan ho explica va rapidíssim. 

Les anticipacions se solen fer per guanyar temps o reestructurar millor la 

informació en alguns casos. Quan decideixes fer-les o per què no en fas? 

No, però jo t’explico. A veure és que a mi no m’agrada gaire anticipar-me eh. 

És que no n’he trobat cap, ja t’ho dic ara. 

Ah, no? Doncs alguna vegada ho he fet, però potser en alguna altra ocasió que tu no has 

vist. Però si ho faig és perquè jo estic veient el prompter i comença amb una notícia que la 

manera d’estructurar, si començo des del principi no em quedaria ben estructurat en 

llengua de signes, i aleshores com ja estic veient el final, ho canvio. M’explico? Agafo el tros 

del final. Al final explico el mateix. Ara no sabria dir-te una notícia però, és molt bla bla bla 
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bla bla i busco la persona important, el lloc... i a partir d’aquí ho readreço poso la data, però 

intento no anticipar-me és veritat. Però alguna vegada ho he fet, molt puntualment. 

Penses que el teleprompter t’ajuda a l’hora d’interpretar, o que va en detriment de la 

qualitat de la interpretació? Et guies més per el que diuen els presentadors o per el 

que surt escrit al teleprompter? 

M’ajuda molt, al principi els primers mesos em costava moltíssim, no estava acostumada 

perquè ni a Televisió 25 ni a Televisió Esplugues ho tenia, no estava acostumada. Però a dia 

d’avui ho necessito. També és veritat que alguna vegada quan ha anat decalat, que no ha 

anat a l’hora el TN, també és en directe però sense prompter. I he de fer-ho igualment i ho 

faig, però m’ajuda moltíssim. 

Utilitzes classificadors sovint en les notícies esportives? Ho fas perquè creus que 

únicament és un recurs estilístic de la llengua de signes o també per estalviar 

temps? 

N’utilitzo molts. A mi els classificadors em surten naturals, penso que ajuda moltíssim per 

entendre millor les coses però em surt natural, probablement perquè la meva llengua 

materna és la llengua de signes, partint d’això està clar. Potser això t’ho hauria de dir una 

persona que no tingués pares sords, però jo és que clar... però a mi em surt com a recurs de 

la llengua, natural. 

Quan i per què decideixes fer una ampliació lingüística i quan una compressió? 

Quan decideixo fer una explicació del terme, una paràfrasis és perquè considero que 

s’entén molt millor, com en el cas de “va ser la taca negra del partit”, perquè considero que 

una taca negra molta gent no ho entendria. Clar, hem de partir de la base, i això també és 

molt important que ho tinguis en compte, que el TN està adreçat a gent que té més 

capacitat i gent que en té menys, diguem-ho així. Aleshores jo he de fer un punt intermig, jo 

no puc adaptar moltíssim, perquè no, i tampoc puc anar a les altes esferes perquè molta 

gent es perdria la informació. Però dins les meves possibilitats i el meu temps, si jo tinc 

temps per fer-ho m’agrada molt moltíssim adaptar. A més jo penso “si a mi m’agrada 

entendre-ho vull que la gent m’entengui”. No ho sé, de vegades penso, que potser és una 

tonteria però penso “ma mare m’estarà entenent?” Doncs vull que m’entengui saps? 

Aleshores és una manera de pensar ma mare com dir... jo sé que en el fons la Delfina no 

caldria tanta adaptació però desgraciadament no tothom té el nivell de la Delfina, 
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aleshores... ho intento, que no sempre s’aconsegueix, però si puc adaptar-ho millor. Estic 

dient el mateix però ho deixo una mica més matxacat. És la intenció, no sempre 

s’aconsegueix.  

Moltes gràcies. 

 

10.3. Entrevista a Santiago Frigola [pista 1] 

- Nom i cognoms: Santiago Frigola Segimon 

- Edat: Tinc 49 anys però d’aquí poc en faré 50, així que pots escriure el que vulguis. 

- Professió: Professor de LSC i investigador 

Com vas aprendre la LSC?  

La vaig aprendre des que vaig néixer. Els meus pares i els meus germans també són sords i 

des que vaig néixer ens comuniquem en LSC, no sé el moment exacte, sinó que la vaig 

adquirir com a llengua materna, de manera natural.  

Tota la teva família és sorda, doncs? 

Sí, tota la família.  

Quin és el teu nivell d’expressió i comprensió general? 

Penso que tinc un bon nivell. 

Saps expressar-te en diferents registres i entendre’ls? 

També 

Com t’informes de les notícies esportives normalment, a través de la premsa, de la 

televisió o d’internet? 

Quan era jove m’informava diàriament a través de la premsa, però des que va aparèixer 

internet acostumo a consultar bastant les pàgines web perquè disposo d’internet. La 

televisió la veig poc, però últimament miro la televisió amb els subtítols i també m’informo 

d’aquesta manera.  

Quan veus retransmissions en directe d’esdeveniments esportius on no hi ha 

intèrpret els veus amb subtítols o prefereixes sense? 
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A mi m’agrada més amb subtítols, però hi ha algunes persones a les quals no els agrada. Jo 

algun cop també els trec però perquè tapen la imatge i això ja és un problema tècnic de la 

televisió. Però en algunes cadenes ho fan bé. A Telecinco em sembla, ara me n’he oblidat 

de quina cadena és, els posen a dalt de la pantalla i és millor perquè la pilota sempre està a 

baix i també veig bé els gols. Però si els posen a baix alguns cops els trec, depèn. Però 

alguns cops necessito aquesta informació dels subtítols, perquè si em sorgeix algun dubte o 

si ha passat alguna cosa els subtítols m’ajuden a saber-ho. També em proporciona l’opinió 

dels periodistes si hi ha algun debat sobre si pensen que jugant bé o malament, de si es 

produeix algun canvi o l’opinió sobre l’àrbitre. Si m’interessa l’opinió del locutor els 

consulto.  

Veus a diari el telenotícies vespre interpretats a la LSC?  

Últimament no els veig perquè tinc un horari molt dolent, si tinc algun dia lliure se’m 

oblida per falta de costum. Si tinc el dia lliure i no faig res quan arriba la nit penso “ostres 

que hi havia les notícies interpretades!” m’entens? La meva rutina de treball no m’ho 

permet.  

Coneixes persones sordes usuàries de la LSC que les veuen? 

Sí, conec moltes persones però la majoria d’aquestes són gent gran. La gent jove no les 

acostuma a veure perquè surten fora, però la gent gran si perquè es queden a casa i 

aprofiten per veure la televisió.  

Quin penses que és el nivell de les persones que veuen el TN vespre? 

El nivell no correspon al que ofereixen al telenotícies, perquè el telenotícies té una manera 

d’explicar la informació ordenada i això les persones sordes si que ho entenen, però no 

s’expressen de la mateixa manera. Ja que l’escola no els ha ensenyat aquesta variació de 

registre i el nivell per tant és diferent.  

Penses que les persones sordes comparen la informació esportiva amb la premsa, 

internet o televisió? 

És a dir d’on en treuen la informació? 

És a dir si la comparen. Si la informació del diari és igual a la d’internet o és 

diferent, per exemple.  
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A mi personalment depenent de quin tipus d’informació es tracti m’agrada més mirar un 

mitjà o un altre. Per exemple fa poc hi va haver el comiat del Xavi i jo vaig voler-lo veure 

per la televisió perquè volia veure les imatges, com estava amb la seva família, els fills... En 

canvi per internet la informació és escassa, curta i em cansa. El diari el puc llegir 

tranquil·lament. D’internet només miro els títols de les notícies i potser l’endemà em 

compro el diari i em llegeixo les notícies més detingudament, em prenc el meu temps 

mentre esmorzo, i normalment acostumo a llegir més les notícies al diari.  

Abans m’has explicat que les persones que veuen la televisió entenen la informació, 

però penses que l’entenen bé o de manera entretallada.  

Quines persones? 

Les persones sordes. 

Jo penso que no l’entenen del tot bé. Perquè a TV3 per exemple els subtítols són en català i 

algunes persones sordes catalanes escriuen en castellà, no en català. Tenen problemes per 

entendre el català, moltes vegades si el nivell de castellà ja és baix el de català encara més.  

D’acord. En el meu treball el què he fet ha estat recollir gravacions del telenotícies i 

analitzar-les per veure quines tècniques d’interpretació s’utilitzen. He vist que la 

majoria són omissions, però no només omissions on hi falti informació i prou sinó 

com a recolzament a la interpretació per tal de comunicar millor a les persones 

sordes. Què en penses? 

Per què penses que es realitzen omissions? 

Pel que he vist la majoria es produeixen perquè no hi ha temps, també he vist que 

en algunes ocasions el nom del lloc o la persona no cal dir-lo perquè apareix en la 

imatge just al costat i l’audiència el pot relacionar. També es produeixen omissions 

quan algun periodista demana informació a un altre. No cal aquesta informació 

perquè l’intèrpret considera que no és important per a la comunicació.  

Que es produeixin omissions perquè hi ha informació que no és necessària no hauria de 

ser, que sigui informació menys important i es decideixi ometre-la ja és una altra cosa, 

aleshores hi estic d’acord. Si s’exclou la informació perquè no és necessària per què les 

persones oïdores la diuen i l’escolten? Les persones oïdores diuen que no és necessària que 

és redundant però l’escolten per alguna raó, si és menys important m’és igual però ells hi 
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tenen accés i a les persones sordes se’ns nega aquesta informació. Per a mi no hi haurien 

d’haver omissions, però puc entendre que no doni temps. També penso que l’intèrpret pot 

buscar maneres per tal d’intentar que l’expressió en LS sigui diferent i salvar omissions. Per 

exemple l’ús dels classificadors, fer servir més l’espai, assenyalar si surt la imatge. Buscar 

estratègies per tal de reduir les omissions.  

Aquesta tècnica que acabes d’anomenar també es pot fer servir per estalviar la 

dactilologia, ja que la pantalla de l’ILS és petita i sovint no es veu bé la dactilologia.  

Exacte, es poden buscar estratègies per reduir les omissions: ús dels classificadors, de 

l’espai o assenyalar.  

Penses que l’ILS a la televisió ha d’adaptar vocabulari o expressions de la LO? 

Aquest és un tema complicat. Hi ha molt desacord. Si s’estan fent adaptacions 

constantment la LS seguirà igual sempre i la LO s’anirà enriquint perquè el dia a dia fa que 

es creïn noves expressions, no es pot anar adaptant tot sempre. Quan es crea una paraula 

nova en LO no tots els oïdors la coneixen, a mesura que el temps passa s’estén i es va 

coneixent, pel context. En LS s’ha de fer igual, s’ha de crear un nou signe, i no passa res. 

Sovint per por que no s’entengui aquest signe s’adapta la realitat anomenada. Com per 

exemple amb el signe PEDAGOGIA, no s’ha d’explicar el significat de la paraula. Si en LO 

apareix una paraula de nivell elevat en LS també ha de ser de registre alt, si no s’entén amb 

el temps s’anirà entenent. Moltes vegades els intèrprets adapten amb l’objectiu que se’ls 

entengui, i no ha de ser així, m’entens? 

Sí, jo com a persona oïdora sovint quan veig la televisió hi ha paraules que no 

entenc també. 

És clar! Doncs a la LS no, tenen l’obsessió de prioritzar si s’entén. 

Dins l’àmbit esportiu hi ha expressions pròpies de la LO que són complicades 

d’interpretar, i sovint els intèrprets el que fan és deixar l’expressió igual i afegir-hi 

l’explicació o fer una paràfrasis. Però després augmenta el temps de demora, 

penses que està bé fer-ho? 

Jo entenc que fan dues coses, o dir l’expressió en LO o dir-la directament en LS. 

Bé, la fan igual que en LO més l’explicació. 
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I per què? 

Jo penso que amb l’objectiu constant de fer-se entendre.  

Doncs si. Però després porten molta demora i perden informació. És un tema molt 

complicat. 

Sí, ja ho he vist en les gravacions, que les imatges van seguint i no pot haver-hi 

tanta demora. 

Personalment i també en relació a la Comunitat Sorda creus que es prefereix que 

aquesta tipologia de la interpretació la dugui a terme un CODA? Perquè jo en el 

treball he analitzat la interpretació, la preparació del vocabulari també i l’ús dels 

classificadors entre d’altres. Perquè una persona CODA adquireix la LS des de 

petita i no ha de pensar en els recursos. Per exemple la Rosa Cantos m’ha explicat 

que ella fa servir els classificadors de manera natural, però jo o una altra persona 

que no sigui CODA ha de pensar si és adient fer servir un classificador per 

exemple. Aleshores penses que a la televisió és més adient un intèrpret que sigui 

CODA? 

Penso que hi ha una desigualtat, sí. Però els CODA tampoc són perfectes, sovint tenen 

problemes perquè des de petits han tingut contacte amb la manera de signar de la seva 

família i és molt difícil corregir-los. Mentre es van creant noves formes dins la comunitat 

sorda ells segueixen sempre amb el mateix. Alguns CODA intenten sortir del nucli familiar 

i tenir amics sords per anar adquirint noves formes i nou vocabulari.  

Per exemple en algunes famílies fan ús d’una LS o uns signes únics de casa i si després 

interpreten a la televisió no poden fer servir aquests signes. Sovint els poden fer servir i la 

televisió és un mitjà de difusió i el difonen. No pot ser que un signe domèstic es fagi servir 

per a tota la població quan s’interpreta. En canvi els que no són CODA són més neutrals, 

però en general m’agrada més un CODA és veritat.  

Però no tenen per què ser millors, no? 

Exacte, depèn. Hi ha alguns que tenen una manera de signar estranya o oralitzen molt 

perquè de petit els seus pares també li ho feien i es comunicaven a través del bimodal i 

després potser ja no es pot corregir perquè ho ha adquirit de petit i ho té molt incorporat. 

En canvi, una persona que no ha tingut contacte amb la LS és com si estigués per estrenar, 
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no té cap concepte previ, és verge, i els professors i el contacte amb persones sordes el fan 

adquirir coneixements diferents i es va construint de manera correcta. Però li falta alguna 

cosa. Depèn.  

Pel que fa a la terminologia, quan apareix algun terme nou la Comunitat Sorda ja 

de crear un signe que fins ara no existia. Com va passar amb l’Evola, que es va 

crear un signe, però fins aleshores l’ILS l’havia de buscar i no sabia on, no podia fer 

dactilologia constantment. Penses que falta més difusió en aquest aspecte, a la 

Webvisual o en altres plataformes? 

Sí que falta més difusió. També s’hauria de crear un centre consultor on els professionals 

com els intèrprets, la Webvisual o usuaris sords poguessin consultar els signes per a noves 

realitats. Un centre o qualsevol altre institució poderosa per poder determinar el signe per 

Evola per exemple, on un cop es posessin d’acord en difonguessin els nous signes, que 

servis com a referència. Ara no hi ha res d’això, cadascú fa el que vol. 

És clar, ara a la Webvisual es fa un signe i a un altre lloc un altre i l’intèrpret dubta. 

És important que es creï perquè la televisió difon un signe i té una responsabilitat.  

La Webvisual per exemple, les notícies s’emeten al mateix temps que TV3 i surten signes 

diferents en cadascun. Perquè tenen realitats immediates a les que han de posar un signe i 

n’ofereixen un. Si poguessin consultar-ho a un centre, aquest els hi donaria la mateixa 

resposta i farien servir el mateix signe.  

Per últim, creus que en un futur a la televisió s’incrementarà la interpretació?  

Sí, crec que en un futur n’hi haurà més. Ara ja hi ha cadenes com La Sexta que incorporen 

interpretació en pel·lícules, a Telecinco en un programa del Marca també hi posen intèrpret 

de LSE. Van apareixent més intèrprets a la televisió. Jo recolzo la figura de l’intèrpret però 

també m’agradaria que hi haguessin persones sordes que retransmitissin la informació 

directament, és a dir, em programes gravats on una persona sorda els pogues consultar i 

preparar i després interpretar. Si és en directe millor una persona oïdora, sinó una de sorda, 

perquè la LS és més pura, no hi ha influència de l’oral, però és difícil. En països com Estats 

Units, ai no! Anglaterra, a la BBC hi ha sords que hi treballen com a intèrprets. 5 sords! No 

sé quin horari fan però hi treballen en documentals i altres gèneres. Tenen un prompter on 

els hi apareix el text que ells mateixos deuen haver canviat a glosses, no ho sé. Van signant i 

ho fan molt bé.  
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La Rosa també té prompter però també escolta el que diuen els presentadors i això 

provoca que vagi a cavall entre els dos inputs.  

És clar, i pot ser que hi hagi estructures una mica bimodals però les persones sordes que 

treballen d’això s’expressen naturalment.  

Penses que aquesta situació millorarà? A algunes persones pot ser que no els hi 

agradi la figura de l’intèrpret a la televisió i prefereixin els subtítols. 

Hi ha persones que prefereixen els subtítols perquè no entenen la llengua de signes, perquè 

els hi falta formació o perquè honestament no totes les persones sordes tenen un bon nivell 

de LS. Hi ha persones que han crescut com a oralistes i després han après a signar però 

poc, i clar a la televisió la Rosa signa molt ràpid, es perden i prefereixen els subtítols. Però a 

mi, personalment m’agrada més l’ILS. De vegades si que miro els subtítols perquè per 

exemple si apareix el nom d’un poble i en LSC es fa només el signe, miro també el nom 

escrit però em guio per la LSC. Els faig servir de recolzament.  

Moltes gràcies. 

 

10.4. Transcripcions completes  

11.4.1. Notícia futbol [pista 2] 

El Barça ha tornat de Manchester amb un bon resultat de cara al partit de tornada de 

vuitens de la Champions.  

BARÇA TORNA JA ANGLATERRA RESULTAT BO PER DESPRÉS TORNADA 

VUITENS CHAMPIONS  

El Barça ja ha tornat d’Anglaterra amb un bon resultat per la tornada de vuitens de la Champions.  

 

Tot i això, la victòria va deixar sensacions una mica agredolces. És així, Maria?  

PERO VICTORIA SI+ SENSACIÓ POSITIU NEGATIU  

Tot i haver guanyat hi havia sensacions tant positives com negatives. 
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Sí, potser perquè el Barça en la primera meitat va desplegar un joc brillant i en canvi, en la 

segona, no va saber rematar la feina.  

PERQUÈ BARÇA PRIMERA MEITAT JOC BO+++ DESPRÉS CL.canvi-de-camp 

SEMBLA BÉ+ NO 

Perquè el Barça a la primera meitat ha jugat molt bé però a la segona sembla que no ho ha fet tant bé. 

 

De fet Leo Messi en aquesta segona meitat va fallar un penal en l'última acció del partit.  

PERQUÈ MESSI FALLA TEMA PENAL.  

Ja que Messi ha fallat un penal. 

 

Ell era sens dubte el més molest per la seva errada, però això no eclipsa ni els dos gols de 

Luís Suárez ni el bon resultat de cara a la tornada al Camp Nou.  

ELL MOLEST+++ ERRADA PERQUÈ PERO MATEIX 2 SUAREZ BO I 

RESULTAT BO. 

Ell estava molt molest per l’errada però els dos gols de Suárez han sigut bons i el resultat final també.  

 

Un a dos: un resultat excel·lent que tothom hauria firmat abans de començar, però un 

resultat poc satisfactori al final dels 90 minuts.  

1 2 RESULTAT ES FELIÇ PERÒ RESULTAT A-GUST NO FINAL 90 MINUTS  

L’1 a 2 és un resultat feliç però no del tot just al final dels 90 minuts.  

 

Seriós i contrariat, Messi abandonava la gespa.  

PERQUÈ IX3 MESSI SERIO ENFADAT MARXA  

Ja que Messi marxava seriós i enfadat.  
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Acabava de perdre l’oportunitat de sentenciar l’eliminatòria fallant el seu tercer penal de la 

temporada.  

PERQUÈ A-PUNT GOL CANVI FRACÀS MOLEST TERCER PENAL 

TEMPORADA 

Perquè havia fallat el tercer penal de la temporada. 

 

Va ser la taca negra d’un partit en què el Barça va mostrar la seva millor versió. 

1 TACA IGUAL PERFECTE 1 APAREIX ERRADA  

Es una taca, és a dir que quan tot va bé apareix una errada.  

 

Amb una pressió asfixiant sobre la sortida de pilota del City que obligava els anglesos a rifar 

un i altre cop la pilota, i amb un joc de toc més propi d’èpoques passades que no pas de la 

filosofia Luís Enrique.  

INDEX SEMBLA OFEGAR MÉS NO-HAVER MÉS ANGLATERRA INTENTAR++ 

FRACÀS PROU. IGUAL JOC BONIC SEMBLA COM PASSAT QUE ARA RELACIÓ 

LUÍS ENRIQUE SEMBLA-NO. 

El Barça no notava pressió i tot i que el Manchester ho va intentar, va fracassar. El joc 

semblava el d’èpoques passades, no guardava relació amb l’estil actual de Luís Enrique.  

 

El Barça va ser menys tocador i més directe, i per moments va convertir la gespa del Etihad 

Stadium en una catifa ideal per fer un gran rondo.  

JOC UNA-MICA SEMBLA COM PERFECTE PER PASSADES GOLS PERFECTE 

El joc va ser perfecte per crear passades i gols.  

 

En aquesta jugada 51 passades i 2 minuts i 11 segons amb els jugadors del City 

d’espectadors. 
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VEIEU PASSADES 51 TOCA 1 1 MINUTS 1 1 SEGONS ES.  

Com es veu hi van haver 51 passades en 11 minuts i 11 segons.  

 

Els 2 gols de Luís Suárez van quedar curts, l’uruguaià ja en suma 4 en 4 partits de 

Champions; va ser un dels noms propis de la nit, l’altre?  

IX-TOTS-DOS AUTOR SUAREZ SEMBLA POC FALTA-MES+++. PERQUÈ 

ABANS-ARA JA 4 TOCA CHAMPIONS. IX3 FAMÓS SUAREZ MILLOR TAMBÉ 

Semblava que Suarez hagués de marcar més de dos gols, ja que últimament en marca 4 a Champions. 

Suárez va ser molt vistós, però encara ho va ser més  

 

Leo Messi, amb llibertat total de moviments va fer una exhibició repartint passades a tort i 

a dret. Individualitats brillants i joc col·lectiu brillant.  

MESSI LLIBERTAT PASSADES+++ BO+++ PASSADES+++ BO MOVIMENT 

PERFECTE ES IDIVIDUAL JOC PERFECTE GRUP JOC PERFECTE  

Messi que tenia llibertat per fer passades bones i moure’s. Individualment i en grup el joc va ser perfecte.  

 

Tanta superioritat no va tenir prou reflex al marcador, massa oportunitats perdudes en una 

eliminatòria. L’1 a 2 va quedar curt.  

IX3 BO BARÇA PERÒ CANVI GOLS POCS ALGUN GOL ALGUN GOL 

ESTRANY. 1 2 SEMBLA FALTA-MES++ 

El Barça va jugar molt bé però estranyament va marcar pocs gols. L’1 a 2 va ser poc.  

 

11.4.2. Notícia waterpolo i hoquei [pista 3] 

Ja ha quedat definida la primera semifinal de la copa del rei de waterpolo, la jugaran el 

primer i el segon classificats de la lliga de divisió d’honor: el Terrassa i el Barceloneta.  
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JA ES IGUAL PRIMERA SEMIFINAL COPA REI WATERPOLO. PRIMER SEGON 

VA COPA VOL DIR TERRASSA BARCELONETA ES.  

Ja s’ha establert la primera semifinal de la copa del rei de waterpolo. El primer i el segon classificat jugaran 

la copa, és a dir, el Terrassa i el Barceloneta. 

 

El Terrassa s’ha endut el derbi vallesà contra el Sabadell en un duel molt intens. Els de 

Dani Nard s’han acabat imposant per 6 a 9.  

TERRASSA IX-3 CONTRA SABADELL 1-VENÇER-3 CL.partit MOLT FINAL N-A-

R-D EQUIP TERRASSA GUANYAR 6 9. 

El Terrassa ha guanyat el Sabadell en un partit difícil, l’equip de Nard, el Terrassa, ha guanyat per 6 a 

9. 

 

En el primer partit de la jornada l’Atlètic Barceloneta ha derrotat sense excessiva dificultat 

el Mediterrani, els mariners han guanyat per 16 a 9.  

PRIMER TOCA BARCELONETA 1-VENÇER-3 FÀCIL MEDITERRANI ES. GRUP 

BARCELONETA GUANYAR 16 9 ES. 

El Barceloneta va vèncer fàcilment al mediterrani en el primer partit. Va guanyar per 16 a 9.  

 

El Mataró és un altre dels semifinalistes i espera rival del Canoe Barcelona que juga a 

aquesta hora.  

MATARÓ ALTRE SEMIFINAL CONTRA C-A-N-O-E BARCELONA. ARA TOCA 

PARTIT 

El Mataró és un altre semifinalista que jugarà contra el Canoe o el Barcelona que juguen ara.  

 

I amb aquest gol tan matiner que veuran al segon set de partit el Barça d’hoquei patins ha 

obert la seva victòria en els quarts de final de la copa del rei contra l’Alcoi. 
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VEURE MATI HORA GOL CL.canvi-de-camp BARÇA HOQUEI PATINS 

GUANYAR QUARTS FINAL COPA REI CONTRA A-L-C-O-I.  

Amb el gol que veuen tan aviat en la segona part el Barça d’hoquei patins va guanyar als quarts de final de 

la copa del rei contra l’Alcoi.  

 

Semblava que seria un partit plàcid per als de Ricard Muñoz que avui anaven vestits de 

taronja però finalment el triomf ha estat ajustat per 3 gols a 2.  

SEMBLA IGUAL FÀCIL FELIÇ VÈNCER VESTUARI TARONJA FINAL SI 

IGUALTAT JUST 3 2 DÉU-NI-DO 

Semblava que seria fàcil guanyar per els que anaven vestits de taronja però al final ha estat molt igualat per 

3 a 2.   

 

El rival dels blaugrana sortirà del Reus Voltrega que juga aquest vespre per Esport3.cat.  

FINAL CONTRA BARÇA QUI? REUS V-O-L-T-R-E-G-A. TOCA ARA ESPORT 3 

PUNT C-A-T. 

El rival de la final contra el Barça serà el Reus o el Voltrega que juguen a esport3.cat 

 

I també a aquesta hora en joc al Palau i per Esport3 el Barça Alba de Berlín, al descans 

guanyen els blaugranes per 40 a 32.  

TAMBÉ ARA TEMPS PALAU PROPI BARCELONA A-L-B-A BERLÍN ES GUNYAR 

PROVISIONAL 40 32 DESCANS DESPRÉS CONTINUAR  

També a aquesta hora al Palau juga el Barça contra l’Alba de Berlín guanya el Barça 40 a 32 al descans, 

després hi ha una altra part.  

 

Estarem pendents d’aquesta vuitena jornada de l’Eurolliga, gràcies Maria.  

ESPERAR VUITENS EUROLLIGA. 
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Estarem pendents dels vuitens de l’Eurolliga. 

 

10.4.3. Notícia motos [pista 4] 

I els que ja han debutat són els pilots catalans que aquesta temporada lluitaran en les tres 

categories del mundial de motos.  

TOCA JA ES COMENÇAR PILOTS CARÀCTER CATALUNYA TOCA 3 

CATEGORIA++ MON MOTO  

Els pilots catalans ja han començat en les tres categories mundials de moto  

 

El campionat ha donat el tret de sortida aquest vespre a Qatar amb el campió Marc 

Márquez com al més ràpid en motoGP.  

CAMPIÓ OBRE NIT Q-A-T-A-R CAMPIO MARQUEZ NÚMERO 1 MOTO G-P ES 

El campionat ha començat aquesta nit a Qatar amb el campió Márquez que és el més ràpid en motoGP.   

 

Primer dia de classe per als 25 pilots de motoGP, amb 24 d’ells molt atents a l’evolució de 

Marc Márquez.  

PRIMERA-VEGADA DIA PER GRUP ANY-AQUEST IX-3 G-P 24 MIRAR QUÈ 

PASSA MARQUEZ 

Primer dia pel grup d’aquest any de motoGP, 24 d’ells estan pendents de Márquez.  

 

El campió del món ha fet volar la seva moto al circuit de Losail, ha marcat el millor temps i 

ha mostrat tot el potencial d’Honda, que ha millorat la moto respecte a la temporada 

passada.  

IX-3 CAMPIÓ MÓN RÀPID CL.superar TOCA CIRCUIT MILLOR TEMPS ES 

RAPID BO H-O-N-D-A SUPERAR MILLOR ANY AQUEST MOTO QUE ANY 

PASSAT ES  
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El campió del món ha anat molt ràpid al circuit, ha fet el millor temps i Honda ha millorat la moto 

respecte a l’any passat  

 

A Marc l’ha seguit el seu company Dani Pedrosa, a molt poca distància, a mil·lèsimes, i a 

un ritme constant.  

CL.darrera P-E-D-R-O-S-A CASI APROP BASTANT APROP BASTANT  

El seguia Pedrosa bastant aprop 

  

I qui ha sorprès no ha estat ni Rossi ni Lorenzo sinó Aleix Espargaró, tercer amb la Suzuki.  

SOPRESA R-O-S-S-I O L-O-R-Z-O NO ALTRE E-S-P-A-R-G-A-R-O  

No ha sorprès ni Rossi ni Lorenzo sinó Espargaró 

 

El de Granollers ha fet servir gomes toves, però igualment ha estat un bon resultat. Ha 

superat Lorenzo, Clarson, Petrucci i Dovizioso, aquest últim amb una Ducati que prometia 

més.  

RODES TOU RESULTAT CL.superar L-O-Z-O CL.superar+++ BASTANT ÚLTIM 

FILA D-U-C-A-T-I  

Portava rodes toves que han donat bon resultat, ha superat ha Lorenzo i a altres tres. L’últim portava una 

Ducati. 

 

Pol Espargaró 11è i Vinyales 17è han estat força discrets.  

E-S-P-A-R-G-A-R-O GERMA SEGON P-O-L CL.enrere ES. 

El germà petit d’Espargaró, Pol ha quedat enrere.  

A moto2 el campió Tito Rabat ha estat tercer, darrere Zarco i l’anglès Sam Lowes que ha 

escrombrat els rivals en les dues sessions i ha rebaixat el record del circuit.  
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CAMPIO ES MOTO 2 T-I-T-O R-A-B-AT TAMBÉ ALTRE 2 CL.superer +++ IGUAL 

VEURE MILLOR 

El camipó de moto2 Tito Rabat ha estat superat per altres dos.  

 

I a moto3 millor temps per Oliveira, amb Isaac Vinyales quart.  

MOTO 3 MILLOR TEMPS PRIMER O-L-I-V-E-I-R-A ES  

El millor temps de moto3 ha estat per Oliveira.  

 

Borja Martín i Marco Bezzecchi han caigut quan ha començat a ploure sobre el desèrtic 

circuit qatarià.  

TAMBÉ ALTRE ++ TOCA MOTO TOCA PLUJA CL.caure  

Altres dos quan ha començat ha ploure han caigut de la moto. 

 

Demà no s’esperen complicacions meteorològiques.  

DEMÀ PENSAR PROBLEMES TEMPS NO-HAVER BÉ RESULTAT ES.  

Demà no hi hauran problemes meteorològics i el resultat serà bo.  

 

10.4.4. Notícia ciclisme [pista 5] 

Avui a la volta l’etapa reina no ha estat tant determinant com s’esperava, ha quedat tot 

força obert de cara a les tres últimes etapes.  

TOCA VOLTA CICLISME ES IGUAL NO-SABER IGUAL CL.superar NO-HAVER 

BO NO. 

Avui a la volta ciclista hi ha hagut incertesa no hi ha hagut cap avançament bo. 
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Aquesta tarda a La Molina victòria del nord-americà Tejay van Garderen i mallot de lila pel 

belga Bart De Clercq. 

TOCA AQUESTA TARDA MOLINA ES GUANYAR AMERICÀ G-A-R-D-E-R-E-N 

TAMBÉ UN VESTUARI GROC C-L-E-R-C-Q ES 

Aquesta tarda a La Molina ha guanyat l’americà Garderen i Clercq ha guanyat el mallot groc. 

 

L’etapa reina de La Volta ha deixat encara moltes incògnites sobre qui pot ser el vencedor 

final de la prova.  

VOLTA CICLISME REINA IGUAL CLAR GUANYAR QUI NO-SABER  

A l’etapa reina de la volta ciclista encara no es veu clar qui guanyarà. 

 

Els favorits han deixat enrere al Coll de la Creueta el fins avui líder, el francès Pierre 

Roland, però no en canvi el belga Bart De Clercq, un altre dels corredors escapats en la 

jornada de dilluns.  

PERQUÈ CL.superar+++ RECORREGUT NO-SABER CANVI BELGICA IX-3 C-L-

E-R-C-Q XL.superar ES 

Perquè hi ha diversos avançaments. En canvi el belga Clercq ha anat avançant posicions.  

 

En la pujada final a la Molina s’ha acabat l’escapada del dia protagonitzada per Thomas 

Danielson i Riccardo Zoidl i han començat els atacs en els grup dels favorits.  

LLAVORS PUJADA FINS LA MOLINA ES TOCA AVUI PROTAGONISTA D-A-N-

I-E-L-S-O-N ALTRE TAMBÉ ES IGUAL CL.superar+++ 

A la pujada fins La Molina els protagonistes han estat Danielson i un altre que han avançat posicions.  

 

El més fort ha estat el nord-americà Tejay van Garderen descartat de la general per una 

caiguda en l’etapa d’ahir, mentre que Alberto Contador ha atacat quan faltaven 2 km, en 

principi ha deixat de roda als rivals però Richie Porte l’ha pogut sobrepassar.  
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FORT AMERICA IX-3 G-A-R-D-E-R-E-N ES IGUAL GENERAL GUANYAR 

DIFÍCIL PERQUÈ AHIR CL.caure CONTADOR CASI 2 KM CL.atrapar BASTANT 

PERO ALTRE R-I-C-H-I-E CL.superar 

L’americà Gerderen ha sigut fort però ahir en l’etapa general ho va tenir difícil perquè va caure. Quan 

faltaven gairebé 2 km Contador va atacar però Richie l’ha avançat. 

 

Van Garderen ha guanyat en 3 segons sobre Porte i 8 respecte a Contador, però no han 

agafat prou avantatge per evitar que el belga Bart De Clercq pogués pujar al podi per rebre 

el mallot de líder de la volta. 

G-A-R-D-E-R-E-N CL.superar TAMBÉ PERÒ REALMENT AVANTATGE 

SUFICIENT NO ALTRE BELGICA TAMBÉ GUANYAR VESTUARI GROC ES 

Garderen els ha superat però no han agafat avantatge suficient perquè el belga Clercq guanyés el mallot de 

groc.  

 

El belga, però, només té 21 segons d’avantatge sobre Porte i poc més respecte a altres 

rivals, entre ells Contador. Per tant encara tot està per jugar.  

BELGICA CASI 21 SEGONS ALTRE P-O-T ALTRES CONTADOR CASI IGUAL 

MOLTS GUANYAR QUI NO-SABER. 

El belga té gairebé 21 segons sobre Porte i altres com Contador. Hi ha molta igualtat i no se sap qui 

guanyarà. 

 

Demà primera defensa del liderat en l’etapa que acabarà a Valls. Arcadi Alibes, tv3, La 

Molina. 

DEMÀ UNA-ALTRA-VEGADA ALTRE ETAPA OBJECTIU ACABAR AQUI V-A-L-

L-S 

Demà es celebrarà una altra etapa que acabarà a Valls.  
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10.5. CD amb els fragments analitzats i les entrevistes 

 

 

 


