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So you drive on to the frontier of writing 

Where it happens again. 

— Seamus Heaney, ‘From the Frontier of Writing’ (The Haw Lantern, 1987) 

 

 

Així doncs, em sembla millor, si a vós també us ho sembla, que traduïm els llibres que 

sigui més necessari que tothom conegui, i que els traduïm a una llengua que tothom 

pugui entendre.  

— Alfred el Gran, rei de Wessex, “Pròleg” a la Regula Pastoralis d’Orosi (s. IX) 

 

 

Much have I travelled in the realms of gold, 

   And many goodly states and kingdoms seen; 

   Round many western islands have I been 

Which bards in fealty to Apollo hold. 

Oft of one wide expanse had I been told 

   That deep-browed Homer ruled as his demesne; 

   Yet did I never breathe its pure serene 

Till I heard Chapman speak out loud and bold: 

Then felt I like some watcher of the skies 

   When a new planet swims into his ken; 

Or like stout Cortez, when with eagle eyes 

   He stared at the Pacific—and all his men 

Looked at each other with a wild surmise— 

   Silent, upon a peak in Darien. 

— John Keats, ‘On First Looking into Chapman’s Homer’ (1816) 
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PRESENTACIÓ 

Adreçat especialment a professors, estudiants i professionals de la traducció i la 

interpretació, de filologia, de gramàtica comparada, de serveis lingüístics i, en general, de les 

ciències del llenguatge, aquest manual exposa amb un estil clar, amè i rigorós els aspectes 

implicats en la traducció: lingüístics (gramaticals i discursius), lèxics, estilístics, culturals i 

pragmàtics, professionals, etc. 

El Manual de traducció anglès-català tracta els conceptes teòrics i metodològics de 

manera exhaustiva (resumits sovint en quadres), amb nombrosos exemples il·lustratius i 

mostres de textos reals pertanyents a camps diversos: ciència, tècnica, economia, dret, 

publicitat, premsa, cinema, cançó, novel·la, poesia, etc. Inclou, d’altra banda, blocs d’exercicis 

pràctics amb el corresponent solucionari al final de cada capítol, amb l’objectiu de consolidar i 

desenvolupar els conceptes exposats. 

 

 

Existeix l’opinió que l’única cosa que cal per dedicar-se a l’ofici de traductor és 

dominar les dues llengües implicades, sobretot la llengua de partida. Aquesta creença 

parteix de l’observació que la major part de les persones bilingües o multilingües són 

capaces d’expressar un mateix missatge en la llengua que els convingui segons la 

situació. Però alhora tots hem experimentat, en aprendre un idioma estranger, la 

distància que pot arribar a existir entre les diferents maneres d’expressar idees i de 

representar la realitat que ens envolta, diversitat que queda reflectida en el lèxic i en la 

gramàtica de cada llengua, així com en les convencions que conformen els diferents 

tipus de discurs. Traduir és intentar salvar aquesta distància, i no sempre és un acte 

automàtic garantit pel domini excel·lent dels idiomes.  

Els experts consideren que un bon traductor té una sèrie de competències: el 

coneixement de la llengua i de la cultura de partida i d’arribada, la capacitat d’aplicar 

estratègies de resolució de problemes, la memòria i la creativitat, el coneixement de 

l’entorn professional i la capacitat de transferència d’un missatge d’una llengua a una 

altra (vegeu Hurtado Albir 1996: 34). Aquest manual pretén ajudar el traductor en 

formació i el professional a desenvolupar algunes d’aquestes competències, tot 

proporcionant-li les habilitats i els coneixements relacionats amb la transferència del 

missatge i els recursos de què disposa.  

La traducció s’ha definit com una activitat de presa de decisions. Moltes obres 

didàctiques la presenten com un procés dividit en fases: la comprensió o recerca del 
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sentit del text original, la reexpressió d’aquest sentit en la llengua d’arribada, i una fase 

intermèdia on caben diverses activitats. Per a algunes escoles, aquest estadi intermedi 

passa per un procés de segmentació del text original en unitats més petites (frases, 

sintagmes, paraules, sons) i de recerca d’unitats de l’altra llengua amb les quals es pugui 

bastir un text amb el mateix sentit. Per a d’altres, es tracta de construir una representació 

conceptual del contingut, lliure de les restriccions formals imposades per la llengua 

original, que serveixi de base per a la producció d’un nou text en una altra llengua. Sigui 

com sigui, aquest procés sovint requereix la consulta de fonts de documentació (en 

especial a la primera fase i a la tercera), i la seva execució es realitza en un entorn cada 

vegada més marcat pels ajuts que ofereix la tecnologia. 

Un punt de vista complementari és el que ens presenta la traducció com a 

producte, és a dir, un text traduït és un text que resulta d’un encàrrec de traducció que 

algú ha fet a una altra persona, a ell mateix, o a una màquina. Aquest encàrrec té uns 

propòsits per complir, un destinatari que pertany a una societat i a una cultura 

determinades, i uns condicionaments externs però no pas negligibles, com ara el temps 

de què es disposa per a realitzar-lo, l’ajut facilitat (fonts de documentació, eines 

informàtiques, etc.), i la motivació i el reconeixement social de qui farà la traducció. El 

traductor sempre intenta satisfer les expectatives de qui fa l’encàrrec, sigui un client 

(quan ens hi dediquem professionalment), sigui un amic (que ens demana que li fem la 

traducció), sigui un professor (quan estudiem en una facultat de Traducció). Aquesta 

perspectiva dona sentit a la definició de traducció com a activitat en què s’han de 

prendre decisions; és per això que aprendre a traduir és aprendre a decidir.  

En aquest manual considerem que l’objecte de la traducció és el text, entenent 

per text la manifestació tant escrita com oral d’un fragment de discurs situat en un 

context que té uns propòsits comunicatius. La traducció es mou entre dos pols 

complementaris. Per una banda, la resposta a la pregunta “Per què l’autor original va 

escollir unes paraules i no unes altres?” ens ajuda a donar sentit al text i a restringir les 

possibilitats de traducció. Per altra banda, reconeixem que la funció del text traduït en la 

cultura receptora i el fet d’anar adreçat a un destinatari pesen tant (o més) que la forma i 

el sentit del text original; per tant, el traductor utilitzarà unes determinades opcions 

lèxiques, gramaticals i estilístiques tenint en compte tots dos pols.  

Aquesta visió complementària ens permet posar els fonaments metodològics de 

la pràctica de la traducció que aquest manual pretén mostrar. L’objectiu didàctic es 

manifesta en l’organització temàtica. Així, alguns conceptes que nosaltres hem 
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considerat bàsics en la metodologia de la traducció es tracten en primer lloc, com ara els 

procediments tècnics de traducció procedents de l’Estilística Comparada, que introduïm 

al primer capítol. La definició i l’exemplificació d’aquests procediments no ens 

proporcionen una veritable metodologia de la traducció, ja que no ens donen pautes 

sobre com i quan hem d’aplicar-los. Una altra qüestió prèvia és el coneixement dels 

instruments lingüístics i de documentació que avui dia es troben a l’abast del traductor. 

Tots aquests recursos, tant els lexicogràfics com els tecnològics, inclosos els programes 

de traducció assistida per ordinador i de traducció automàtica, i els criteris per 

seleccionar-los i avaluar-ne la qualitat, ocupen el capítol 2.  

Després de la presentació dels procediments de traducció i de les eines de l’ofici, 

venen els capítols pròpiament metodològics. El capítol 3 tracta les qüestions 

relacionades amb l’encàrrec i els seus components des d’una perspectiva bàsicament 

funcional, pensant en la finalitat de la traducció, els canals a través dels quals es 

transmet i el públic destinatari. El capítol 4 s’endinsa en la traducció de les diferents 

varietats lingüístiques, classificades segons la taxonomia originària del model conegut 

amb el nom d’anàlisi dels registres: varietats relatives a l’usuari i varietats funcionals o 

relatives a l’ús. El capítol 5 ofereix una panoràmica del contrast gramatical entre 

l’anglès i el català, en els vessants oracional i textual, centrada sobretot a evitar tant les 

interferències lingüístiques com la infrautilització de recursos propis del català. El 

capítol 6 està dedicat a les dificultats que planteja la traducció a nivell lèxic, tant des del 

punt de vista semàntic com des del punt de vista de les convencions que en regeixen 

l’ús a cada cultura. Els capítols 7 i 8 aborden la traducció d’alguns aspectes de l’estil; el 

capítol 7 tracta dels recursos de sentit (la metàfora i les expressions fixades), mentre que 

el capítol 8 se centra en la traducció dels recursos fònics (jocs de paraules, al·literació, 

ritme i rima). 

Aquest manual és una obra destinada principalment als cursos universitaris de 

metodologia de la traducció general (és a dir, no especialitzada): per als estudiants, pot 

servir de guia i instrument per a l’aprenentatge; i per als professors, d’eina per 

programar i impartir les seves assignatures. Creiem que aquest manual també pot ser 

útil per als traductors i intèrprets professionals de l’anglès al català, com a punt de 

referència i eina de consulta. Així mateix, pensem que l’enfocament proposat és vàlid 

per a cursos de traducció especialitzada, si bé cal, evidentment, complementar el manual 

amb descripcions dels gèneres que estan subjectes a aquest tipus de traducció. En 

redactar-lo, hem aspirat a la màxima claredat i precisió possibles fent ús d’un llenguatge 
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planer que reduís la terminologia a l’estrictament necessària. Tot i així, comptem que 

l’usuari d’aquest manual ja té uns coneixements elementals de lingüística, d’anàlisi 

literària i de traducció, i que no li seran alienes algunes nocions en les quals recolzen les 

reflexions metodològiques. A les explicacions no hi falten els exemples, no pas 

concebuts com a mers recursos d’amenitat, sinó com un ajut importantíssim per a la 

comprensió dels conceptes.  

L’objectiu didàctic d’aquest manual es reflecteix també en l’atenció dedicada als 

exercicis. Cada capítol fa unes propostes concretes d’activitats a l’entorn de la traducció 

que permeten a l’alumnat consolidar els conceptes exposats –ja sigui a classe, ja sigui 

fora de l’aula. El solucionari proporciona respostes i reflexions que en molts casos no 

són les úniques possibles, però que sí que indiquen les línies directrius que, a parer dels 

autors, haurien de guiar l’alumne en l’assoliment dels objectius de l’exercici. Una altra 

raó per a la inclusió dels exercicis i del corresponent solucionari és que, mitjançant 

l’estudi de casos pràctics, aconseguim aprofundir en qüestions que l’exposició teòrica 

del cos del capítol no ens permet desenvolupar plenament. No és casualitat, doncs, que 

exercicis i solucionari ocupin una quarta part del llibre; esperem que l’usuari  tingui en 

compte aquesta funció que els hem volgut donar i no els deixi de banda en la lectura del 

text, ja que no en són un mer apèndix sinó un element fonamental. 

Aquest manual és un projecte comú de tres professors de traducció anglès-català 

de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. 

L’enfocament, els continguts i l’organització han estat concebuts col·lectivament; la 

redacció ha estat una tasca individual, tot i que enriquida amb les aportacions dels altres 

membres de l’equip, que n’han revisat i sancionat el contingut i la forma. Compartim, 

doncs, la responsabilitat dels errors i el mèrit dels possibles encerts. L’autoria de cada 

part s’indica a continuació. Les solucions dels exercicis van a càrrec de la persona que 

els ha pensat i redactat. Els solapaments indiquen que una determinada secció o exercici 

han estat redactats conjuntament: 

Jordi Ainaud: capítol 3; capítol 4 (4.2); capítol 6. 

Anna Espunya: capítol 1; capítol 4 (4.1, 4.3 i exercici 1); capítol 5; capítol 7 

(7.1, 7.2 i exercicis 1-5 i 8); capítol 8 (8.1, 8.2 i exercicis 2-7). 

Dídac Pujol: capítol 2; capítol 4 (4.4 i exercici 2); capítol 7 (7.1, 7.3 i exercicis 

6-8); capítol 8 (8.1, 8.3, 8.4 i exercicis 1 i 7-12). 

 



1. PROCEDIMENTS DE TRADUCCIÓ 

1.1. Introducció 

L’ensenyament de la traducció és un camp d’aplicació de disciplines diverses 

que tenen en comú l’interès pel llenguatge i per les seves manifestacions textuals. Una 

de les pioneres va ser l’Estilística Comparada, disciplina desenvolupada als anys 50 i 60 

del segle XX per estudiosos de l’àmbit francocanadenc interessats en una aproximació 

lingüística a la traducció (per a una presentació exhaustiva de l’Estilística Comparada, 

vegeu Vázquez-Ayora 1977: 68-101). El fet que suscitava l’interès d’aquests estudiosos 

és el següent: quan comparem originals i traduccions difícilment trobarem fragments 

molt llargs amb estructura sintàctica idèntica i lèxic emparentat. El més habitual és que 

s’hagin produït guanys, pèrdues i desplaçaments en diferents nivells lingüístics: en la 

morfologia, en la sintaxi, en la semàntica, en l’estructura dels paràgrafs, etc. A partir de 

la sistematització d’aquests canvis, Jean-Paul Vinay i Jean Darbelnet van proposar, a 

l’obra avui ja clàssica Stylistique comparée du français et de l’anglais (1958 i edició 

revisada 1977), nou formes d’aparellament entre fragments d’un original i les 

correspondències de traducció, i les van anomenar “procediments tècnics de traducció”. 

Són les següents:  

 

(1) PROCEDIMENTS DE TRADUCCIÓ SEGONS VINAY I DARBELNET (1977) 

 a. Manlleu  

 b. Calc 

 c. Traducció paraula per paraula  

 d. Transposició  

 e.  Modulació 

 f. Equivalència  

 g. Adaptació 

 h. Amplificació 

 i. Compensació 

 

Els tres primers són considerats procediments de traducció “directa o literal” (p. 

46) (és a dir, es conserva la forma del text original) i els quatre següents, procediments 

de traducció “obliqua” (és a dir, s’altera la forma i, si convé, part del contingut semàntic 
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del text original). Finalment, per completar aquesta panoràmica sobre els procediments 

de traducció, cal que n’hi afegim dos més que apareixen en manuals de traducció 

posteriors i que en certa manera són complementaris dels dos darrers: la condensació i 

l’omissió (vegeu Vázquez-Ayora 1977 i López Guix i Wilkinson 1997).   

Els procediments de Vinay i Darbelnet (i dels autors que han seguit la seva línia) 

no són “regles per traduir”, sinó constatacions de les diferències (i semblances) que hi 

ha hagut en el traspàs d’un missatge des d’una llengua i una cultura cap a unes altres. 

Cap als anys seixanta del segle XX, alguns estudiosos, entre ells aquests dos autors, 

creien que l’aplicació d’un procediment depenia de la forma del text original, i que 

comparant les respectives gramàtiques es podrien establir els procediments més idonis 

per traduir qualsevol estructura, i per tant, qualsevol text, d’una llengua a una altra. Però 

sabem que la llengua posa a l’abast del parlant (i del traductor) un ampli ventall 

d’opcions lèxiques i sintàctiques per expressar una mateixa idea. A mesura que es va 

prendre consciència que la traducció feta per humans és un acte comunicatiu subjecte a 

la variació pròpia de l’ús del llenguatge segons el parlant i segons la situació, els 

procediments van ser qüestionats com a recursos pedagògics. Els treballs de comparació 

de traduccions realitzats des del camp dels estudis literaris també han demostrat 

l’enorme varietat de factors diferents dels gramaticals que incideix en la tria d’un 

procediment o un altre. Així doncs, la disciplina dels Estudis de Traducció s’ha anat 

allunyant dels plantejaments comparatius gramaticals i ha incorporat les idees de la 

pragmàtica, l’anàlisi del discurs, la sociolingüística, els estudis culturals i de recepció, 

etc.  

Tot i així, els procediments de Vinay i Darbelnet sobreviuen en la didàctica de la 

traducció, com podem comprovar en la majoria de manuals de traducció publicats als 

anys noranta del segle XX. L’avantatge més important de la noció de procediment és 

que permet als traductors novells agafar agilitat en la manipulació de la llengua per a la 

traducció i saber distingir i generar conscientment tota una gamma de solucions 

possibles, d’entre les quals han de seleccionar la que millor serveixi per als propòsits de 

l’encàrrec. Per aquest motiu els exposarem breument en la resta del capítol, 

acompanyats d’exemples de l’anglès i el català. Ara bé, els procediments per ells 

mateixos no ens ajuden a prendre decisions perquè cap procediment és d’antuvi millor 

que els altres. El traductor necessita uns criteris per fer la seva tria, criteris que estan 

vinculats a l’encàrrec de traducció i les seves característiques.  

Examinem-los, doncs, un per un.  
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1.2. El manlleu 

El manlleu consisteix en la incorporació al text traduït d’una paraula o expressió 

del text original i, per tant, en general pertanyent a la llengua original. Com a 

procediment de traducció sol ser fruit de la decisió conscient de deixar empremtes d’una 

llengua o cultura diferents a la d’arribada en el text traduït. Vegem-ne un exemple 

procedent d’una obra de divulgació científica (la informació entre parèntesi correspon 

als autors, l’any de publicació i la pàgina de la font de l’exemple): 

 

(2) a. In synergy two distinct forms come together to make a surprising new third one. 

Cowboys, for example, settled the American West. Some native Americans perceived 

the human-horse invaders as centaurs – two-headed, multi-limbed things. (Margulis i 

Sagan 1995: 17) 

 b. Amb la sinergia, dues formes diferents s’ajunten per formar-ne una tercera de 

sorprenent. Els “cowboys”, per exemple, van poblar l’oest d’Amèrica. Alguns nadius 

d’aquest continent consideraven que els homes-cavall eren uns centaures —éssers amb 

dos caps i molts membres— invasors. (Margulis i Sagan 1997: 20) 

 

En aquest fragment, el mot anglès cowboy ha resultat seleccionat en comptes de 

la paraula catalana ‘vaquer’, traducció proporcionada pel diccionari anglès-català 

d’Enciclopèdia Catalana. Una possible explicació és que la traductora hagi atorgat a la 

paraula anglesa una capacitat d’evocació de l’oest americà més gran que a la catalana 

(de fet, cowboy, tot i no ser normativa, apareix al Gran diccionari de la llengua 

catalana d’Enciclopèdia Catalana, això sí, amb una única accepció: “vaquer de l’oest 

americà”). En una línia semblant, els Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge de 

Televisió de Catalunya (p. 47), sensibles a les convencions dels diferents gèneres 

cinematogràfics, en aquest cas el western, donen per bones ambdues solucions. Com 

més predomini el criteri del “color local” sobre el de la selecció de mots catalans  

(admesos per la normativa), més freqüent serà el manlleu.  

A més d’un procediment de traducció, el manlleu és també una modalitat de 

neologia, una de les formes d’incorporació de noves paraules al lèxic d’una llengua 

quan aquesta les necessita, per exemple per denominar objectes o conceptes nous per a 

la societat receptora (vegeu, també, 6.8). Per això és possible trobar-ne en una traducció 

sense que hi hagi hagut cap voluntat exotitzant. Vegem-ne un exemple:  
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(3) a. The aggregate net of throbbing life, from flashing fireflies to human e-mail, is the 

developing planetary mind. (Margulis i Sagan 1995: 138) 

 b. La xarxa de vida bategant, que inclou des de les lluminoses cuques de llum fins a l’e-

mail humà, és la ment planetària en desenvolupament. (Margulis i Sagan 1997: 165) 

 

En català tenim dues opcions lèxiques per al mot e-mail: el manlleu ‘e-mail’, no 

admès en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (1995) 

però recollit al Gran diccionari de la llengua catalana, i el calc ‘correu electrònic’, que 

figura en aquest darrer diccionari. La traducció es podia haver publicat amb el calc, d’ús 

general entre la comunitat d’usuaris d’aquest sistema de comunicació, però en tot cas 

l’ús de l’anglicisme en el text no sembla respondre a una voluntat de subratllar la 

naturalesa forastera de l’invent (pel que fa als calcs, vegeu 1.3, 6.5 i 6.8). 

Un fet a tenir en compte és que els mots manllevats poden passar per diversos 

estadis fins a l’admissió o rebuig definitiu i substitució per mots catalans. Mots com big 

bang, bloody mary i feedback són anglicismes que no han estat admesos, mentre que 

‘quark’ sí. En el procés d’admissió els mots manllevats poden sofrir modificacions que 

varien des de les alteracions fonètiques i ortogràfiques mínimes per facilitar-ne 

l’assimilació al sistema fonètic de la llengua receptora fins a l’alteració lèxica i 

morfològica que converteix el manlleu en calc.  

Del primer tipus d’adaptació naturalitzadora, Riera (1998: 212-217) ens en dona 

molts exemples: ‘l’hàmster’ < hamster (on la h ja no és aspirada, com indica la forma 

apostrofada de l’article), ‘esprai’ < spray (que pren una e de reforç davant una essa 

seguida de consonant), ‘bazuca’ < bazooka, mot no admès encara però que figura al 

Gran diccionari de la llengua catalana (on la grafia catalana és una transcripció de la 

pronúncia original: u per oo i c per k), etc. El traductor n’ha de ser conscient i ha 

d’emprar les formes adaptades reconegudes (si no, desfaria el camí recorregut per 

aquests mots en la seva incorporació al català). També és responsabilitat del traductor, 

com a expert en la llengua d’arribada, d’estar al corrent dels canvis que es produeixin en 

matèria normalitzadora.  

1.3. El calc  

El calc és una expressió del text meta que conserva l’estructura o el significat 

d’una expressió del text original. Com en el cas del manlleu, el calc és una moneda de 
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dues cares: es pot veure com un procediment de traducció o com un defecte del text 

traduït, ja que força el lector meta a descodificar el text segons una gramàtica o un lèxic 

diferents. Els calcs es poden subdividir en calcs de forma (morfològics, sintàctics, 

ortotipogràfics i de puntuació) i calcs de significat (lèxics i semàntics). 

El calc morfològic és l’ús d’una unitat lèxica en llengua meta que reprodueix 

l’estructura morfològica de la llengua original. Riera (1998: 220) distingeix els calcs 

directes dels indirectes. Els primers segueixen exactament l’estructura original, mentre 

que els darrers copien la unitat lèxica però d’una forma respectuosa amb les regles de la 

llengua meta. Per exemple, la traducció del compost science fiction per ‘ciència-ficció’ 

és un calc directe, ja que es copia l’estructura modificador-nucli pròpia de la composició 

en anglès. En català hi predomina la inversa, és a dir, nucli-modificador, que donaria per 

calc indirecte les inexistents ‘ficció-ciència’ o ‘fantasia científica’. També constitueix 

un calc morfològic copiar un morfema de la llengua original, com ara emprar l’adjectiu 

‘disatenta’ per disatentive, en comptes de ‘distreta’, o ‘falaciós’ per falacious en lloc de 

l’adjectiu existent en català ‘falaç’. 

El calc sintàctic és l’ús de patrons estructurals de la llengua original que no són 

els que corresponen a la llengua meta. Molts dels aspectes tractats al capítol 5 són 

susceptibles de calcs sintàctics. A continuació us en donem un exemple, adaptat d’unes 

traduccions fetes per estudiants, seguit de la correcció del calc:  

 

(4) a. A SNIP OF THE TONGUE AND ENGLISH IS YOURS! 

  [...] In this competitive and education-obsessed society, fluent and unaccented English 

is the top goal of language study and is pursued with fervor. It is not unusual for 6-

month-old infants to be put in front of the television for as long as five hours a day to 

watch instruction videos, or for 7-year-olds to be sent out after dinner for English cram 

courses. (International Herald Tribune: 8-4-2002) 

 b. En aquesta societat competitiva i obsedida per la formació, un anglès fluid i sense 

accent és l’objectiu màxim en l’estudi dels idiomes i es persegueix amb devoció. No és 

inusual per als infants de sis mesos ser col·locats davant del televisor fins a cinc hores al 

dia per fer-los mirar vídeos educatius, o per als nens de set anys, ser enviats a realitzar 

cursos intensius d’anglès després de sopar.  

 c. En aquesta societat competitiva i obsedida per la formació, un anglès fluid i sense 

accent és l’objectiu màxim en l’estudi dels idiomes i es persegueix amb devoció. És 

força habitual per als que als infants de 6 mesos ser col·locats se’ls assegui davant del 

televisor fins a cinc hores al dia perquè mirin vídeos educatius, o per als fer anar a nens 

de 7 anys ser enviats a realitzar cursos intensius d’anglès després de sopar.  
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El calc sintàctic es troba en l’estructura anglesa [for + Subjecte + to + Verb], un 

tipus de clàusula subordinada amb un verb en infinitiu que depèn de l’oració “It is not 

unusal ...”. A la versió (4b) aquesta estructura s’ha descompost en dos sintagmes: [for + 

Subjecte], que es tradueix amb la preposició ‘per a’, i [to + Verb], que es tradueix per 

un infinitiu. En realitat, però, les construccions catalanes paral·leles a la de l’original 

solen ser clàusules en subjuntiu: “és força habitual que...”, com es mostra a (4c). A 

l’exemple (4c) trobem una altra modificació que pretén corregir un  segon calc sintàctic: 

es tracta de l’ús abusiu de la veu passiva, considerat calc de freqüència. Aquesta mena 

de calcs es tracten més avall en aquest mateix apartat.  

Per calc semàntic s’entén habitualment el calc lèxic, anomenat també 

literalisme, parany de traducció o fals amic (false friend), que consisteix en l’ús d’un 

mot de la llengua meta en una accepció inexistent en l’actualitat en aquesta llengua per 

la semblança amb una paraula del text original. Per exemple, el parell actually – 

‘actualment’ és un cas de literalisme, ja que l’adverbi anglès significa ‘en realitat’. Al 

camp de la medicina trobem el parell disorder – ‘desordre’, falsos amics, ja que el mot 

anglès significa ‘alteració’ o ‘trastorn’.  

Avui dia el traductor disposa de reculls de literalismes de l’anglès al català, per 

exemple el Diccionari de paranys de traducció anglès-català-anglès (false friends), de 

Fina Allué i Grahame J. Evans (publicat per Enciclopèdia Catalana), o bé les llistes, 

menys exhaustives però essencials per a tot traductor de l’anglès al català, sobre falsos 

amics que hi ha a l’ésAdir: les trobareu aquí i aquí. Aquesta mena de reculls són útils 

per prendre consciència del risc de calc, però mai no podran arribar a llistar de manera 

exhaustiva tots els falsos amics, pel simple fet que aquest és un fenomen dinàmic, 

diferent per a cada text. Tenint en compte que un 40% del lèxic anglès és d’origen llatí 

(sigui directament d’aquesta llengua o per via del francès), les probabilitats de trobar un 

mot català semblant a un mot anglès són altíssimes. A continuació en teniu un exemple 

ben divertit:  

 

(5) a. Humanity’s cultures are ranked from a stone age through an iron to a bronze age. Some 

argue that with the advent of computers Earth has entered a “silicon age”. (Margulis i 

Sagan 1995: 194) 

 b.  Les cultures humanes estan ordenades des de l’edat de pedra passant per l’edat del 

bronze fins a l’edat del ferro. Hi ha qui considera que, amb l’arribada dels ordinadors, la 

Terra ha entrat a l’“edat de la silicona”. (Margulis i Sagan 1997: 231) 

https://esadir.cat/
https://esadir.cat/traduccio/interferencies/angles/literalismes
https://esadir.cat/traduccio/interferencies/angles/recursoslimitatsirepetits
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L’emparellament correcte seria silicon – ‘silici’, la matèria primera dels xips que 

regeixen el funcionament dels ordinadors. El mot català ‘silicona’ correspon a l’anglès 

‘silicone’. Un calc lèxic semblant és ‘carbó’ per ‘carbon’ (‘carboni’) (per a un llistat de 

literalismes en termes especialitzats, vegeu Riera 1998: 221-224). El calc lèxic es tracta 

també a 6.5.  

A part del nivell lèxic, podem trobar també calcs semàntics de nivell oracional, 

és a dir, l’ús d’elements lingüístics de la llengua meta segons la gramàtica de la llengua 

original que dona lloc a interpretacions diferents de les preteses. Entre l’anglès i el 

català se solen produir calcs en categories amb contingut semàntic: articles, 

quantificadors, temps i aspecte verbals i negació. Vegem-ne un exemple:  

 

(6) a. South-Korean parents will spend the equivalent of a month’s salary here in English-

speaking kindergartens, and as much as 50$ in tutors. (International Herald Tribune: 8-

4-2002) 

 b.  Els pares sud-coreans es gastaran es gasten l’equivalent d’un mes de salari d’aquí en la 

mensualitat d’una escola bressol anglòfona, i fins a 50 dòlars en professors particulars. 

 

La forma will + infinitiu té diversos valors semàntics relacionats amb la 

modalitat, que corresponen a formes catalanes diferents. Dos d’aquests valors són el de 

futur, potser el més conegut pels aprenents d’anglès, i el de generalitzacions o 

tendències vàlides per al present. En aquest fragment, que segueix al de l’exemple (6), 

es parla de les mesures empreses avui en dia pels pares sud-coreans per aconseguir 

l’aprenentatge eficaç de l’anglès dels seus fills. A la traducció, l’ús de la forma de futur 

—bé per una interpretació errònia, bé per la influència del valor més estès de will— 

dona lloc a un canvi de significat i es pot considerar un calc semàntic.  

 Un altre nivell lingüístic on es produeixen calcs és el de les convencions 

gràfiques: l’ortografia i la puntuació. Els calcs ortogràfics, com el nom indica, 

consisteixen a reproduir en el text meta l’ortografia d’un mot del text original. Els 

manlleus no naturalitzats sovint introdueixen calcs ortogràfics a la llengua d’arribada. 

Per exemple, la proposta ‘pa chapati’ (que hem trobat al Cercaterm) per traduir el 

manlleu anglès d’origen indi chapa(t)ti (una varietat de pa indi), introdueix la grafia 

‘ch’ per representar el so africat [tʃ], que en català es representa ‘tx’ (com a ‘txapela’, 

‘txec’ o ‘txetxè’). De manera esporàdica, una traducció pot contenir calcs ortogràfics 
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deguts a  distraccions, com ara ‘túnnel’ en lloc de ‘túnel’. Contra aquesta mena de calcs 

ad hoc, el traductor disposa ara d’eines de revisió automàtica que li permeten controlar 

aquest aspecte de la qualitat del seu treball. Pel que fa a la puntuació, en ser una 

convenció associada a la sintaxi oracional i l’estructura del text, es tracta al capítol de 

contrastos interlingüístics (vegeu 5.6.3). Alguns aspectes d’ús de la puntuació més 

lligats a convencions pròpies de cada llengua, com ara l’ús de majúscules i minúscules, 

es tracten a 6.6, 6.7 i 6.9.  

A banda del calc entès com a ús impropi d’una paraula o estructura per 

influència del text original, alguns autors inclouen dins d’aquest fenomen l’ús correcte 

segons els patrons de la llengua meta però en una freqüència superior a l’habitual si el 

text hagués estat escrit originalment en llengua meta. A Vázquez-Ayora (1977) aquest 

fenomen rep el nom de calc de freqüència. Tant en castellà com en català, en són 

exemples: l’abús al llarg d’un text d’adverbis de manera acabats en ‘-ment’ que 

tradueixen adverbis de manera i d’actitud en -ly (Frankly, I always plan my meetings 

carefully, “Francament, sempre em preparo les reunions acuradament”), les 

construccions de gerundi (vegeu 5.3.3 i exercici 3 del capítol 5), les construccions de 

veu passiva (vegeu 5.5.4 i exercici 8 del capítol 5) i la preferència per les oracions 

curtes i simples a les complexes amb moltes subordinades (vegeu 5.6). L’ésAdir llista 

els calcs de freqüència més habituals en la traducció de l’anglès al català: es poden 

trobar aquí i aquí. 

I si pot existir un ús més freqüent també pot donar-se el cas invers, és a dir, 

l’escassa presència en textos traduïts de l’anglès de morfemes existents en llengües 

romàniques però absents de l’anglesa, com ara els diminutius (per exemple, ‘grapadet’ 

per small handful) i els despectius (‘sabatot’ per old shoe), així com formes del 

paradigma verbal com ara les perífrasis (‘acaben d’arribar’ per they have just arrived). 

Ambdós fenòmens relatius a la freqüència són característics dels textos traduïts i han 

portat alguns autors a considerar-los proves de l’existència d’una varietat lingüística 

especial de la llengua meta pròpia de la traducció: una tercera llengua.  

1.4. La traducció paraula per paraula 

La traducció paraula per paraula, el tercer procediment que enumeren Vinay i 

Darbelnet, és, de fet, una extensió del calc, amb una condició: que es respectin les 

servituds de l’idioma d’arribada. Newmark (1981: 63) prefereix la denominació 

https://esadir.cat/
https://esadir.cat/traduccio/interferencies/angles/mesanglesquecatala
https://esadir.cat/traduccio/interferencies/angles/fraseologia
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“traducció literal” i la defineix com el procediment pel qual es tradueixen els sentits 

primaris dels mots amb contingut lèxic bo i respectant les estructures sintàctiques de la 

llengua meta. La bona aplicació d’aquest procediment és més factible com més properes 

són les dues llengües (i les cultures). Vegem-ne un exemple a les frases mancades de 

context de (7): 

 

(7) a. The girls will eat apples.   

 b.  Les nenes menjaran pomes.  

 

Pel que fa al lèxic, l’anglès i el català coincideixen en tenir paraules per designar 

l’acció ‘eat / menjar’, i els participants en aquesta acció: ‘girls / nenes’ i ‘apples / 

pomes’. Podria no haver estat així si, per exemple, a Catalunya es desconegués 

l’existència de les pomes i no hi hagués cap paraula per designar-les. Aquesta 

proximitat lèxica / cultural facilita la traducció paraula per paraula. Pel que fa a la 

sintaxi, l’anglès i el català, per ser llengües indoeuropees, comparteixen alguns trets 

sintàctics i semàntics que permeten no haver de modificar substancialment l’estructura 

en passar de (7a) a (7b). El fet que els verbs ‘eat / menjar’ siguin transitius (demanen un 

complement d’objecte a més d’un subjecte), i que ambdues llengües permetin l’ordre 

[Subjecte + Verb + Objecte] fa que el pas de (7a) a (7b) no impliqui una modificació de 

l’ordre dels constituents de la frase. L’única modificació formal necessària rau en les 

marques de temps que acompanyen el verb, ja que en anglès el futur no es manifesta a la 

flexió verbal, i en català no es manifesta mitjançant un verb modal.  

Ara bé, que les semblances interlingüístiques i interculturals facin possible 

traduir paraula per paraula no implica que aquest procediment sigui sempre el més 

encertat. Hi ha molts factors, lingüístics i no lingüístics, que ho determinaran. Els 

contrastos interlingüístics de tipus gramatical tenen molt pes (vegeu capítol 5). A nivell 

oracional, el lèxic és també un factor molt influent: la correspondència entre dues 

paraules de llengües diferents no es mesura tan sols per la coincidència en la denotació i 

de la categoria gramatical (com apple i ‘poma’, nom del fruit de l’arbre Malus 

domestica), sinó també per la freqüència de cadascuna, pel nivell de formalitat, per la 

capacitat de connotació i d’evocació cultural, històrica i social, entre d’altres factors 

(per a exemples de denotació i connotació, vegeu 6.4). 

A nivell textual, la traducció paraula per paraula està limitada per les 

convencions pròpies dels gèneres i tipus textuals, arrelades en les societats que creen els 



1. Procediments de traducció 22 

textos. Un bon exemple és el de les recomanacions que empreses i institucions fan al 

públic, per als quals una traducció paraula per paraula no té garantia d’acceptabilitat a la 

societat receptora. Vegeu-ne un cas:  

 

(8) a.  Keep off the grass.  

 b.  Manteniu-vos fora de la gespa. 

 c.  No trepitgeu la gespa. 

 d.  Ajudeu-nos a tenir cura de la gespa. 

 

L’avís de (8a) es podria traduir paraula per paraula, com a (8b), però en els 

cartells dels nostres jardins públics el trobem en forma negativa (ens diuen què no hem 

de fer), com a (8c), i fins i tot podríem trobar-ne una versió de menys intensitat, com la 

de (8d), on se’ns fa una petició.  

Els tres procediments exposats fins ara —manlleu, calc i traducció paraula per 

paraula— no impliquen canvis en la forma de l’original; són, per tant, allò que Vinay i 

Darbelnet anomenen procediments de traducció “directa o literal”. Però gairebé sempre 

els objectius de la traducció obliguen a recórrer a allò que aquests autors anomenen 

traducció “obliqua” (potser perquè la traducció deixa de transcórrer en “paral·lel” amb 

al text original): modificacions en la forma i, si cal, el contingut original, per tal de 

mantenir el sentit i la intenció del text original. Els procediments de traducció “obliqua” 

són la transposició, la modulació, l’equivalència i l’adaptació. 

1.5. La transposició 

La transposició consisteix en un canvi de categoria gramatical, és a dir, l’ús d’un 

lexema d’una categoria gramatical diferent a la que tenia el lexema que al text original 

expressava el mateix contingut. A continuació us en donem tres mostres: el pas 

d’adjectiu a verb (9), de verb a nom (10), i de nom a verb (11):  

 

(9) a. Your advice was very helpful.  

 b.  El teu / vostre consell em va servir de molt.  

(10) a. When are we meeting?  

 b. Quan tenim la reunió?  
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(11) a.  Half a century ago, before the discovery of DNA, the Austrian physicist and 

philosopher Erwin Schrödinger inspired a generation of scientists with his book What Is 

Life? (exemple adaptat de Margulis i Sagan 1995: 12) 

 b. Fa aproximadament mig segle, abans que es descobrís l’ADN, el físic i filòsof austríac 

Erwin Schrödinger va inspirar tota una generació de científics amb el seu llibre Què és 

la vida? (exemple adaptat de Margulis i Sagan 1997: 15) 

 

Val a dir que quan traduïm de l’anglès al català, la transposició de (10) és menys 

freqüent que la de (11), ja que en anglès existeix una tendència a utilitzar noms allí on el 

català (i altres llengües romàniques) utilitzen verbs.  

Hi ha transposicions que ens venen donades per contrastos lèxics i gramaticals 

entre les llengües. Per exemple, els noms determinats per un altre nom en anglès sovint 

corresponen en català a Nom + Adjectiu, com per exemple ‘indústria cinematogràfica’ 

per film industry. Com veurem a 5.3.1, les diferències en els lligams entre funcions 

sintàctiques i funcions semàntiques porten a transposicions gairebé obligades, com en el 

cas de les construccions resultatives de l’anglès, que anticipem amb l’exemple següent:  

 

(12) a. If you wish, you can reach for a glass of water or snap this book shut. (Margulis i Sagan 

1995: 14) 

 b.  Si volguessis podries anar a buscar un got d’aigua o tancar de cop aquest llibre. 

(Margulis i Sagan 1997: 16)  

 

En aquest exemple el verb transitiu snap (“to close quickly with a sudden sharp 

sound”) expressa una acció que afecta un llibre, la manera com es du a terme i el soroll 

que produeix, i el participi ‘shut’ expressa el resultat de l’acció sobre l’objecte. A la 

traducció catalana, en canvi, s’inverteixen les funcions i la noció de resultat és 

expressada al verb, mentre que la noció de manera s’expressa mitjançant una locució 

que el modifica. El component semàntic de soroll sec hi resta implícit. Aquesta 

modalitat de transposició ha rebut el nom de ‘transposició encreuada’ (de transposición 

cruzada, en castellà, forma amb què Vázquez-Ayora [1977: 281] tradueix el terme 

francès chassée croissée emprat per Vinay i Darbelnet).  
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1.6. La modulació 

La modulació és el procediment de caracterització més vaga i alhora un dels que 

més demostren la capacitat del traductor de separar-se de la forma del text original en 

fer les seves tries. És una alteració del contingut literal d’un fragment de l’original sense 

que en canviï el sentit per poder adaptar la traducció a les preferències expressives 

pròpies de la llengua meta, allò que s’ha anomenat l’“esperit de la llengua”. Implica un 

canvi en el contingut i per tant afecta el nivell semàntic. Una de les modulacions més 

assequibles per a l’aprenent de traductor és el pas d’una expressió afirmativa a una de 

negativa mitjançant la negació de l’antònim, com a la correspondència ‘poc profund’ 

per shallow, o a les traduccions ‘és força habitual’ per it’s not unusual, de l’exemple 

(4c) i ‘no trepitgeu la gespa’ per keep off the grass, de l’exemple (8c). Vegem exemples 

d’algunes altres menes de modulacions:  

 

(13) a. Your tickets will be waiting at the door. (Vázquez-Ayora 1977: 313) 

 b.   Podeu recollir les entrades a la taquilla. 

(14) a. Companies are pulling out of the country. (“For rights in Burma”. International Herald 

Tribune, 24-4-1997) 

 b.  Moltes empreses ja han abandonat el país.  

(15) a.  Fractals, beautiful for their delicacy and surprising in their complexity, are produced by 

computers. (Margulis i Sagan 1995: 14) 

 b.  Les imatges, d’una delicadesa meravellosa i sorprenents per la seva complexitat, són 

generades per ordinador. (Margulis i Sagan 1997: 15) 

 

A (13) trobem un exemple de la inversió de les funcions semàntiques amb un 

canvi del tret animat-inanimat del subjecte: el verb intransitiu waiting, que porta un 

subjecte inanimat, es tradueix per un verb transitiu ‘recollir’ amb subjecte animat. A 

(14) trobem una modulació de l’aspecte verbal, ja que una mateixa situació es 

representa de dues maneres mitjançant un canvi en les marques d’aspecte: en anglès la 

perífrasi progressiva ens presenta un procés que es troba en curs en un interval de temps 

dins el qual se situa el moment de l’enunciat. En català, en canvi, el pretèrit indefinit 

posa límits a aquest interval: concretament, introdueix una separació entre passat i 

present. D’aquesta manera es fa ressaltar la part del procés anterior al moment de 

l’enunciat i s’aconsegueix un efecte pragmàtic ben conegut del pretèrit indefinit: són 
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més rellevants els resultats (la desinversió) que no pas l’acció en procés (el 

desmantellament de les indústries). 

A (15) canvien les relacions entre els noms i els seus modificadors. En primer 

lloc, a l’original, beautiful és un atribut de les imatges fractals, mentre que a la 

traducció, ‘meravellosa’ és una qualitat atribuïda a la delicadesa d’aquestes imatges. En 

segon lloc, a l’original, for their delicacy té un significat causal (la delicadesa és la 

causa de la bellesa), valor que resta implícit a la traducció, on la delicadesa és 

directament atribuïda a les imatges fractals. Des d’un punt de vista estilístic, és 

interessant veure que a l’original s’estableix un paral·lelisme sintàctic [Adjectiu + 

Sintagma Preposicional] (beautiful for their delicacy and surprising in their complexity) 

que no es manté a la traducció, potser per una diferència de criteri sobre el valor estètic i 

retòric de les repeticions estructurals. Aquesta és la mena de factors que influeixen en 

les decisions dels traductors i dels editors que poleixen els seus manuscrits. 

A banda de les quatre menes de modulació que acabem de comentar, als 

manuals de traducció en trobem recollides unes quantes més (vegeu també Vázquez-

Ayora (1977: 288-313) i López-Guix i Wilkinson (1997: 266-270)):  

 

a) l’abstracte en comptes del concret (‘No tinc notícies teves’ per I haven’t heard 

from you)  

b) canvi de símbol (‘correu-tortuga’ per ‘snail mail’). 

c) ús de l’estil indirecte en comptes de l’estil directe, en citacions de textos no 

literaris (“el portaveu va dir que les negociacions continuaven obertes” per the 

spokesman said “Negotiations are still open”).    

1.7. L’equivalència 

El procediment de l’equivalència de Vinay i Darbelnet és un cas especial de 

modulació en el qual les opcions són preexistents en la llengua d’arribada, bé perquè 

són expressions fixades individuals, bé perquè són fórmules associades a situacions 

concretes. Vázquez-Ayora (1977: 314), citant Malblanc (1968), afirma que 

l’equivalència entesa com a procediment és “una modulació que es lexicalitza”. En el 

primer cas, el procediment consisteix a trobar el refrany, frase feta, locució, expressió 

figurada, interjecció, onomatopeia, etc. que tingui el mateix significat que l’expressió 

original (vegeu també les seccions 7.2.3, 7.3 i 8.3). Pel que fa al segon cas, exigeix del 
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traductor la identificació de la fórmula i la comprensió plena del contingut de l’original, 

sobre tot dels aspectes contextuals extralingüístics. Llavors es tracta de buscar la 

fórmula paral·lela a la llengua d’arribada. Per exemple, quan fem una fotografia a un 

grup de persones per fer-los somriure els diem ‘digueu Lluiiiiís’. En anglès la frase és 

say cheese.... Una traducció paraula per paraula (“digueu formaaatge”) no tindria la 

mateixa funció, ja que els fotografiats apareixerien amb la boca oberta, i per a això ja 

tenim una altra expressió (“pa-taa-ta”). Un altre exemple de traducció per equivalència 

és la fórmula que inicia els contes: 

     

(16) a. Once upon a time ...  

 b.   Temps era temps... / Vet aquí que una vegada.../ Hi havia una vegada... 

 

Si volem que el conte traduït sigui entès com un conte, no ens cal traduir les 

paraules de l’original (“Una vegada en un temps hi havia”), sinó tan sols que el lector 

reconegui la fórmula inicial com el senyal per entrar en el món del relat fantàstic, com 

il·lustrem a  (16b). 

El límit de l’equivalència és que existeixi una situació comparable en les dues 

llengües i que porti associat un comportament verbal concret. Quan parlàvem dels 

avisos de l’exemple (4), hem comparat rètols existents en dues cultures que valoren el 

respecte a la gespa, però no sempre és possible trobar aquestes correspondències. Si 

viatgeu a països anglòfons potser trobareu sorprenents un parell de senyals: el primer és 

No loitering, la prohibició de ‘rondar’ fora d’un edifici, acte que es pot considerar 

indicatiu d’intencions sospitoses. El segon és l’advertiment que hi ha escrit a la part 

inferior dels miralls retrovisors dels automòbils nord-americans: Objects in the mirror 

are closer than they appear (literalment, “Els objectes són més a prop vostre del que 

sembla pel mirall”). A la nostra societat aquests dos avisos no es donen, en el primer cas 

perquè no hi ha concepte legal equiparable, en el segon perquè l’autoritat competent no 

ha considerat necessari de recordar aquest fet als conductors.  

1.8. L’adaptació  

L’adaptació consisteix en substituir un o més elements del contingut del text 

original per un altre o altres que garanteixin els efectes pretesos a l’original. Aquest 

procediment sol emprar-se quan la comprensió plena del text es veu amenaçada pel 



1. Procediments de traducció 27 

desconeixement —per part del lector de la traducció— d’aspectes de la cultura original 

explícits o implícits en el text. Pot ser un procediment d’aplicació puntual en un sol 

segment del text, com ara substituir un acudit per un altre, si el primer explota un 

estereotip, un aspecte cultural o un tabú que no existeix en la cultura meta. També pot 

tractar-se d’un canvi que afecti diversos punts del text sencer, com ara substituir mile 

per ‘kilòmetre’ (trobareu més informació sobre la traducció de pesos i mesures i altres 

convencions a 6.9). Però també pot ser una estratègia de traducció d’abast global que 

impliqui canvis en tot el text. L’adaptació d’obres de teatre i de guions cinematogràfics 

n’és un exemple clar. L’acostament cap al nou públic es pot produir canviant les 

coordenades espacials i temporals dels esdeveniments representats, els noms dels 

personatges, i fins i tot algun succés o objecte amb càrrega simbòlica. Aquesta 

substitució pot comportar un allunyament important de la forma i del contingut 

originals, i per això és un procediment meditat i conseqüència de les necessitats de 

l’encàrrec de traducció. Un cas paradigmàtic és l’adaptació de l’obra Pygmalion de 

George Bernard Shaw feta per Joan Oliver a partir d’una traducció francesa. Vegeu-ne 

primer un fragment: 

 

(17) a.  Pygmalion, acte segon, p. 39 

 [She sits down. Pickering returns to the hearthrug].  

 HIGGINS. Whats your name?  

 THE FLOWER GIRL. Liza Doolittle.  

 HIGGINS [declaiming gravely]  

  Eliza, Elizabeth, Betsy and Bess, 

  They went to the woods to get a bird’s nes’:  

 PICKERING. They found a nest with four eggs in it: 

 HIGGINS. They took one apiece, and left three in it.  

   They laugh heartily at their own fun. 

 LIZA. Oh, dont be silly.  

 MRS PEARCE. You mustnt speak to the gentleman like that.  

 LIZA. Well, why wont he speak sensible to me? 

 HIGGINS. Come back to business. How much do you propose to pay me for the 

lessons? 

 LIZA. Oh, I know whats right. A lady friend of mine gets French lessons for 

eighteenpence an hour from a real French gentleman. Well, you wouldnt have the 

face to ask me the same for teaching me my own language as you would for 

French; so I wont give more than a shilling. Take it or leave it. 
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 HIGGINS [walking up and down the room, rattling his keys and his cash in his pockets] 

You know, Pickering, if you consider a shilling, not as a simple shilling, but as a 

percentage of this girl’s income, it works out as fully equivalent to sixty or seventy 

guineas from a millionaire. 

 b. Pigmalió, adaptació de Joan Oliver, p. 34 

 JORDANA (després de fer uns passos, nerviós, amunt i avall): Com te dius? 

 ROSETA: Rossa. Em diuen Rosseta. 

 JORDANA: Roseta i què més? 

 ROSETA: Rosseta Fernandes. 

 JORDANA: Perfectament. Ara anem al gra: ¿a quant penses pagar-me les lliçons? 

 ROSETA: Dòs miri: no es cregui que vai amb la llanterna apagada. Una txicota, amiga 

meva, que ven postals al moll de la Pau pren lliçons de francès, per tot aixòs dels 

turistes que van i vénen, sap? I el professor, no es moca amb mitxa màniga, és 

francès de França. Pues li cobra dos duros l’hora. Penso que vostè no tindrà el 

descaro de demanar-me lo mateix per ensenyar-me una llengua que ia me la sé de 

memòria. Io, vista, sap? Miri, farem un tracte honrat: li afluixaré set peles i mitxa 

l’hora. Ni un cèntim més. Ara tiri pel cap que vulgui.  

 JORDANA (es passeja un moment amunt i avall fent sonar les claus i la xavalla que 

duu a les butxaques): Al capdavall, amic Fontanella, set pessetes i mitja, si tenim 

en compte els ingressos d’aquesta noia, equivalen a prop de mil pessetes, pagades 

per un milionari. 

 

Oliver va ambientar aquesta adaptació no pas al Londres de l’època 

postvictoriana sinó en la Barcelona dels anys 50 del segle XX, cosa que va comportar 

modificacions a tota l’obra. Fent un esforç de simplificació, podem dir que s’hi 

produeixen canvis de nom (Higgins esdevé Jordana, Liza esdevé Roseta i Pickering 

esdevé Fontanella); de barri (el benestant West End esdevé l’Eixample i el proletari East 

End, el Poble Nou); i de sociolecte (l’anglès estàndard de Higgins esdevé el català culte 

i sense interferències del castellà de les classes benestants, mentre que l’anglès cockney 

esdevé un català xava, parlat pels immigrants vinguts de zones castellanoparlants de la 

península Ibèrica). 

El fragment que hem reproduït conté nombroses traces de l’adaptació, tant 

cultural (la noia que ven postals al moll de la Pau, el pagament en ‘peles’ i ‘duros’ en 

lloc de pence, shillings i guineas) com lingüística: tota la transcripció del català xava 

(‘txicota’, ‘mitxa’), un nivell oral col·loquial (‘vai’, ‘io’, ‘ia’, ‘aixòs’, ‘dòs’) i la 

presència d’alguns castellanismes (pues, descaro). 



1. Procediments de traducció 29 

L’adaptació d’Oliver té la voluntat explícita de preservar la intencionalitat crítica 

del TO, una “faula fonètica” en paraules del mateix Shaw, que gira tota ella al voltant de 

la llengua del text. L’adaptació és la solució més raonable tenint en compte que les 

varietats lingüístiques presents a l’original no tenen equivalent en la llengua meta i que 

no resultaria creïble que personatges anglesos en un entorn anglès fessin exercicis de 

correcció fonètica de català. 

1.9. L’amplificació i la condensació 

L’amplificació, juntament amb la compensació (vegeu 1.10), són dos 

procediments que Vinay i Darbelnet afegeixen en un capítol separat que tracta qüestions 

de sintaxi i d’estil. L’amplificació intenta fer explícits elements conceptuals que eren 

implícits al text original, bé per raons sintàctiques, bé per raons culturals. Vegem-ne un 

parell d’exemples: 

 

(18) a. Life, although material, is inextricable from the behaviour of the living. (Margulis i 

Sagan 1995: 14) 

 b.  La vida, malgrat ser material, és inseparable del concepte d’ésser vivent. (Margulis i 

Sagan 1997: 15) 

(19) a.  Ralph shook his head and increased his speed. (Golding, Lord of the Flies: 13)  

 b.  Ralph denegà amb el cap i accelerà el pas.  (Golding, Senyor de les mosques: 7) 

 

A l’exemple (18) l’amplificació es fa per motius gramaticals, ja que la 

preposició ‘malgrat’, que introdueix l’adjunt de concessió, no pot anar seguida d’un 

adjectiu, com though en anglès: o bé apareix amb un sintagma nominal (‘malgrat la seva 

materialitat’), o bé amb un infinitiu (‘malgrat ser material’).  

A l’exemple (19), el gest de moure el cap d’un costat a l’altre és indicatiu d’una 

actitud de negació, desaprovació o desacord. En català no és habitual expressar el gest, 

sinó fer referència a l’actitud. El traductor, doncs, amplifica o explicita (en terminologia 

de Vázquez-Ayora 1977) el sentit de shook his head (literalment, ‘va fer que no amb el 

cap’) mitjançant l’expressió ‘denegà amb el cap’. En una cultura on aquest gest indiqués 

aprovació en comptes de negació o rebuig, l’amplificació no ens serviria. Caldria 

recórrer a l’adaptació (substituir el moviment del cap per un altre gest que a la cultura 

d’arribada tingui el mateix significat), o a la modulació (substituir el segment que fa 

referència al gest concret per un segment més abstracte, com el genèric ‘feu un gest de 
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desacord’). La traducció ‘accelerà el pas’, a més, es pot considerar una amplificació de 

increased his speed, ja que explicita que la locomoció es fa a peu. Podem veure també 

un exemple del procediment contrari de l’amplificació, la condensació o concentració 

de significat, a ‘accelerà’ per increased his speed.   

De vegades l’amplificació és necessària per fer aclariments metalingüístics, és a 

dir, referents a la llengua original. Sovint aquesta informació apareix en forma de nota a 

peu de pàgina, perquè és un element aliè al text que distrauria el lector si s’hi integrés. 

Vegem-ne un exemple:  

 

(20) a.         “ [...] and we had to stop at this gas station to ask for directions and Kim asks this 

guy who works there for his phone number.” 

        “He was gorgeous,” Kim exclaims. 

        “So what? He pumps gas,” Blair shrieks, getting out of the car, looking great in a 

one-piece. “Are you ready for this? His name is Moose.” 

        “I don’t care what his name is. He is totally gorgeous,” Kim says again. (Ellis, Less 

than Zero: 73)  

 b.        — [...] Kim ha demanat el número de telèfon al tio de la gasolinera. 

        —Era un tio massa! —s’exclama Kim. 

        —I què? Es dedica a posar gasolina —xiscla Blair, sortint del cotxe; està imponent 

amb el banyador d’una peça—. Esteu preparats? Doncs es diu Moose.* 

        —No m’importa com es digui. És un tio total! —repeteix Kim. 

  

        * Moose: Ant, espècie de cèrvid propi dels EUA.  (Ellis, Menys que zero: 64)  

 

Aquí els traductors han considerat que el lector ha de conèixer la denotació del 

nom comú moose, perquè aquest és el segon sentit del nom propi del noi ben plantat de 

la benzinera, i per poder entendre què té de ridícul (o descoratjador) que un noi porti 

aquest nom (per un tractament complet de la traducció dels noms propis, vegeu la secció 

6.6). 

1.10. La compensació i l’omissió 

La compensació implica l’expressió d’elements del contingut o de l’estil en un 

punt del text diferent d’on apareixien a l’original. Un dels casos més habituals és la 

traducció de les varietats d’usuari (dialectes geogràfics, històrics o socials), on és molt 

difícil la traducció dels trets morfosintàctics i lèxics que els caracteritzen en el mateix 
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segment on apareixien a l’original (vegeu 4.2). Si el que compta és fer creïble que uns 

personatges parlin una varietat lingüística plausible per la seva edat, extracció social, 

època històrica, etc., no ens ha de preocupar trobar una correspondència per a cada 

paraula marcada amb aquesta varietat, sinó que al llarg de les seves intervencions se’ns 

facin identificables les seves senyes d’identitat. La compensació pot ser, doncs, un 

procediment complementari al de l’omissió, l’eliminació volguda d’una paraula o 

seqüència del text original. Els recursos lingüístics emprats per Oliver al seu Pigmalió 

sovint són casos de compensació, ja que apareixen sense que corresponguin a cap 

expressió original de les mateixes característiques, alhora que moltes d’aquestes 

expressions no s’han traduït (per a una anàlisi més detallada, vegeu l’exercici 4 i la 

solució corresponent al solucionari). 

Un altre cas seria el dels recursos expressius (renecs, acudits, dobles sentits, 

llenguatge figurat, etc.): sovint no cal traduir un recurs exactament al mateix lloc que a 

l’original, ja que pot sonar més natural si apareix en un altre lloc del text. En el cas 

d’una conversa, per exemple, podem eliminar-lo d’una intervenció i incorporar-lo a la 

següent. 
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1.11. Exercicis 

 

EXERCICI 1 

Identifiqueu els procediments de Vinay i Darbelnet (llistats a 1.1) que s’han 

emprat en la traducció al català del fragment següent d’un text de divulgació científica.  

 

(1) a. Far from lost in what Shakesperare called the “dim backward and abysm” of time, life’s 

origins are an open secret awaiting deciphering by sufficiently talented chemists. If life 

is an autopoietic, far-from-equilibrium phenomenon, living cells should still contain 

significant fragments of preliving systems. Vestiges of life’s origin may still exist, a 

stuttering genesis for scientists patient enough to listen. (Margulis i Sagan 1995: 63) 

 b. Lluny de perdre’s en el que Shakespeare va anomenar l’“abisme i el rerafons fosc” del 

temps, els orígens de la vida són un secret que espera ser desxifrat per químics amb 

prou talent. Si la vida és autopoiesi i es troba ben lluny de l’equilibri, les cèl·lules vives 

haurien de contenir encara fragments significatius dels sistemes previs. Podrien existir 

encara vestigis de l’origen de la vida, una gènesi balbucejant audible per als científics 

prou pacients per a escoltar. (Margulis i Sagan 1997: 81) 

 

 

EXERCICI 2 

Identifiqueu els procediments de Vinay i Darbelnet que s’han emprat en la 

traducció al català del fragment següent d’una novel·la. 

 

(2) a. Now, towards the end of the afternoon, the mirages were settling a little. They found the 

end of the island, quite distinct and not magicked out of shape or sense. There was a 

jumble of the usual squareness, with one great block sitting out in the lagoon. Sea birds 

were nesting there. (Golding, Lord of the Flies: 34) 

 b. Ara, a mesura que la tarda s’acabava, els miratges ja no eren tan intensos. Van trobar el 

final de l’illa, ben distint i sense cap mena de distorsió provocada per la llum o pels 

sentits. Hi havia el ja conegut espai quadrat, tot embullat de vegetació i amb un gran 

bloc de pedra que s’alçava de la llacuna. Les aus marines hi tenien el niu. (Golding, 

Senyor de les mosques: 25) 
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EXERCICI 3 

Per practicar el procediment de l’equivalència de Vinay i Darbelnet, intenteu 

identificar les situacions en què s’enuncien les fórmules següents i després traduïu-les.  

 

a. Can I help you, Madam?  

b. Wrong number.  

c. Freeze! 

d. Please wait to be seated. 

e. Ready, steady, go!  

f. Phew, that was close!  

 

 

EXERCICI 4 

A continuació us oferim un fragment de la versió de Pigmalió realitzada per 

Xavier Bru de Sala per a la producció barcelonina estrenada per la companyia Dagoll 

Dagom l’any 1997. Aquest fragment és paral·lel als de l’apartat 1.8, exemple (17). En 

primer lloc, feu una llista de les paraules i expressions que puguin considerar-se casos 

dels procediments d’adaptació i de compensació. Després, responeu aquesta pregunta: 

Si compareu la versió de Joan Oliver i la de Xavier Bru de Sala, a quin fragment hi 

predomina l’adaptació? I a quin la compensació?  

 

HIGGINS. – Com te dius? 

LA FLORISTA. – Liza Doolitle. Però les amigues me diuen Rosita. 

HIGGINS. – (Declamant amb pompa.)  

 Rosa, roseta, rosina i rosó 

 Van ’nar a caçar quatre nius de moixó ... 

PICKERING. – Van tombar un niu tot ple d’ous de colom ... 

HIGGINS. – I es van fer mal perquè eren ous de plom.  

(Es riuen la gràcia de bona gana) 

LlZA. – Quin parell de mindangos. Saeteros de pacotilla. 

SENYORA PEARCE. – (Posant-se darrere la cadira de Liza.) Descarada! Què és això de parlar 

als cavallers amb aquest to? 

LlZA. – Que comencin ells parlant-me amb educació. 

HIGGINS. – Tornem al negoci. Quant penses pagar-me per les lliçons? 

LIZA. – Lo que valen. Tinc una sòcia que ven postals als turistes i va a lliçons de francès amb un 

professor que és francès de França. Paga una amb cinquanta l’hora. Vostè no tindrà la cara 
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de cobrar lo mateix pa ensenyar una llengua que ja sé parlar. Així que li pagaré una pesseta 

l’hora. Ni un cèntim mes. Lo toma o lo deja. 

HIGGINS. – (Va i ve per l’habitació fent dringar les claus i les monedes del fons de les 

butxaques.) Si considereu la pesseta, amic Pickering, no com una simple pesseta, sinó com 

la part que representa dels guanys d’aquesta noia, veureu que equival a cinc-centes pessetes 

per a un milionari. 
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1.12. Solucionari  

 

EXERCICI 1 

No enumerarem exhaustivament tots els procediments de la traducció, sinó que 

en destacarem els més importants:  

 

a)  Traducció paraula per paraula:   

  i. “‘dim backward and abysm’ of time” → “‘abisme i el rerafons fosc’ del temps”. Els 

canvis d’ordre venen condicionats pel contrast en l’ordre entre nom i adjectiu entre 

l’anglès i el català.  

  ii. “deciphering” → “desxifrat” (tot i la transposició) 

  iii. “genesis” → “gènesi”   

b) Transposició: 

  i. “far from lost” (participi passiu / adjectiu) → “lluny de perdre’s” (infinitiu) 

  ii. “awaiting” (participi de present) → “que espera” (oració de relatiu + present 

indicatiu) 

  iii. “sufficiently talented” (adverbi + adjectiu) → “amb prou talent” (preposició + 

quantificador + substantiu) 

c) Modulació: 

  i. “If life is an autopoietic phenomenon” → “Si la vida és autopoiesi” (de membre d’una 

classe a la classe mateixa)  

  ii. “preliving systems” → “sistemes previs” (de l’estat al temps en què es dona) 

  iii. “a stuttering genesis” → “una gènesi balbucejant” (una qualitat [quequejar] per una 

altra [balbucejar], ambdues fan referència metafòrica a la falta de fragments continuats 

prou llargs per ser interpretables) 

d) Amplificació:  

  i. “a stuttering genesis for scientists” → “una gènesi balbucejant audible per als 

científics” 

  ii. “far-from-equilibrium phenomenon” → “es troba ben lluny de l’equilibri”. Es tracta 

d’amplificacions que intenten corregir el que per al lector català podria ser una concisió 

excessiva i un estil “telegràfic”. Noteu, en canvi, l’omissió de phenomenon. 

 

 

EXERCICI 2 

Com a la pregunta anterior, ens centrem tan sols en els procediments i casos més 

destacats:  
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a) Transposició:  

  i. “towards the end of the afternoon” [nom o sintagma nominal] → “a mesura que la 

tarda s’acabava” [verb o sintagma verbal] 

  ii. not magicked (participi passiu) out of shape or sense [sintagma preposicional] → 

sense cap mena de distorsió (nom) provocada per la llum o pels sentits [sintagma 

adjectiu]. Tanmateix, la traducció publicada ens sembla errònia des del punt de vista 

del sentit, ja que a l’original el participi magicked denota la causa i el sintagma out 

of shape or sense l’efecte, mentre que a la traducció el nom ‘distorsió’ indica 

l’efecte i l’adjectiu / participi ‘provocada’, la causa. Tal com ho interpretem 

nosaltres, el sentit aportat per out of no és causa sinó efecte. Una solució més 

ajustada a aquesta interpretació seria la transposició encreuada “sense cap mena de 

distorsió màgica en la forma o en el sentit”.  

b) Modulació:  

  i. “the mirages were settling a little” → “els miratges ja no eren tan intensos” [la 

negació de l’antònim i la traducció del procés pel resultat] 

  ii. “the usual squareness” → “el ja conegut espai quadrat” [l’abstracte pel concret; l’ús 

de noms abstractes per referir-se a característiques físiques és un tret molt propi de 

Golding que es perd en aquest fragment de traducció] 

 

 

EXERCICI 3 

Aquestes fórmules s’utilitzen en ocasions socials molt estereotipades.  

   

a) Interacció dependent-clienta: “Què voldria?” / “Ja la despatxen?”  

b) Interacció telefònica: “S’ha equivocat (de número)” / “No, no és aquí.”  

c) Un policia a un fugitiu: “Alto! Atura’t!” 

d) Cartell a l’entrada de la sala d’un restaurant. No hi ha equivalent. En algun establiment 

barceloní de caràcter marcadament turístic trobem: “Si us plau, espereu a ser atesos pel 

nostre personal”. 

e) Director d’una cursa d’atletisme: “Preparats, llestos, ja!”  

f) Qualsevol persona que acaba de sortir d’una situació de risc: “Ostres, ha anat d’un pèl 

(que...)!”  
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EXERCICI 4 

A la versió de Xavier Bru de Sala trobem força casos d’adaptació. El més 

destacat és l’estrofa, inventada per Higgins i Pickering, que parodia les nursery rhymes 

(cançons infantils rimades):  

 

(1) a.  Eliza, Elizabeth, Betsy and Bess, 

  They went to the woods to get a bird’s nes’: 

  They found a nest with four eggs in it: 

  They took one apiece, and left three in it.”  

 b. Rosa, roseta, rosina i rosó 

  Van ’nar a caçar quatre nius de moixó... 

  Van tombar un niu tot ple d’ous de colom... 

  I es van fer mal perquè eren ous de plom. 

 

Per començar hem de dir que, quan es tradueix una cançó per a ser cantada, com 

és aquest cas, la rima i el ritme hi tenen una prioritat molt alta (vegeu 8.4.2, 8.4.3, i 

exercicis 10 i 11 del capítol 8). En la tria de les paraules, per tant, pesen més factors 

com el potencial de rima i de ritme (nombre de síl·labes i accentuació) que no pas la 

reproducció del sentit exacte dels mots de l’original. Per exemple, ‘colom’ i ‘plom’ no 

corresponen a cap de les paraules de l’original, però es poden justificar perquè rimen i 

ajuden a bastir l’efecte còmic de la cançó. I si ens mirem tota la cançó globalment, 

veurem té un ritme força semblant al de l’original, però ja no té el mateix sentit: a 

l’original ens proposa una endevinalla (“quatre noies es reparteixen quatre ous i en 

sobren tres”), i a la traducció ens narra una història entre absurda i còmica en la qual 

quatre noies malmeten un niu i en surten malparades. Podríem considerar que hi ha una 

compensació per la pèrdua de l’efecte de l’endevinalla mitjançant la comicitat del 

desenllaç de la història. Si aneu a l’exemple (17b) d’aquest capítol del manual, podreu 

comprovar que aquesta estrofa no ha estat traduïda a la versió de Joan Oliver, i que la 

pèrdua d’aquesta petita burla a costa del nom de Liza no està compensada per cap altre 

mitjà. 

Alguns elements del contingut han sofert una adaptació a la realitat catalana en 

què es vol situar l’obra; en concret, Eliza passa a dir-se Roseta (com a mínim la primera 

vegada que es presenta), i les variants del nom anglès que surten al primer vers es 

tradueixen, també al primer vers, per variants del nom adaptat del personatge.  
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En canvi, altres elements es conserven gairebé paraula per paraula: “caçar quatre 

nius de moixó” per to get a bird’s nes’ (tot i la discrepància en el nombre de nius), “un 

niu tot ple d’ous” per a nest with four eggs in it (tot i la modulació que suposa passar de 

four a “tot ple”).  

Una altra mostra d’adaptació al medi barceloní és la referència a les monedes:  

 

(2) a. “gets French lessons for eighteenpence an hour”  

 b.  “paga una amb cinquanta l’hora”  

 

Pel que fa a la varietat de llenguatge, Bru de Sala adapta el cockney de la Liza 

original i el converteix en “el català mal après i mal parlat per un castellanoparlant (en 

aquest cas, de família provinent de terres murcianes on es parla el panocho)” (Shaw, 

Pigmalió, p. 7, nota del traductor). El traductor no afegeix frases noves sinó que 

procedeix frase per frase, introduint expressions pròpies del sociolecte de la Roseta en 

els llocs més oportuns marcant-los amb cursiva quan ell creu que s’escapen del que 

marca la normativa:  

 

(3) a. “Oh, I know what’s right”  

 b.  “Lo que valen”  

(4) a.  “So I won’t give more than a shilling. Take it or leave it” 

 b. “Així que li pagaré una pesseta l'hora. Ni un cèntim mes. Lo toma o lo deja” (el traductor 

no marca ‘així que’ en cursiva, tot i que normativament parlant només es pot emprar en 

el sentit de ‘tan aviat com’) 

(5) a.  “A lady friend of mine” 

 b. “una sòcia”  

(6) a.   “Well, you wouldn’t have the face to ask me the same for teaching me my own 

language as you would for French” 

 b. “Vostè no tindrà la cara de cobrar lo mateix pa ensenyar una llengua que ja sé parlar” 

 

Pel que fa a la segona pregunta, els dos procediments (adaptació i compensació) 

són difícils de delimitar. Ambdós traductors els fan servir tots dos. A la versió d’Oliver 

hi ha un alt grau d’adaptació cultural (vegeu la discussió de l’apartat 1.8), així com una 

supressió (la cançó infantil rimada) que no es compensa. Tanmateix, a continuació el 

text s’allarga i es fa molt més pintoresc que l’original (“Dòs miri: no cregui que vai amb 

la llanterna apagada”, “I el professor, no es moca amb mitxa màniga, és francès de 

França”), trets que es poden considerar un mecanisme de compensació. A la versió de 
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Bru de Sala, en canvi, el text és més literal en molts aspectes: en primer lloc, no hi ha 

adaptació de noms propis (amb l’excepció del nom de Liza, que esdevé, puntualment, 

Roseta); en segon lloc, les frases contenen les marques sociolectals imprescindibles 

perquè el lector pugui captar la diferència social que existeix entre Liza i Higgins. Com 

ja hem vist, hi ha adaptació en la cançó infantil rimada, en les monedes i en el cas del 

sociolecte cockney. Com que no s’afegeix text a l’original, es pot dir que hi predomina 

l’adaptació per sobre de la compensació. 

 

 



2. EINES DEL TRADUCTOR 

2.1. Introducció 

Entenem per eines del traductor els instruments lingüístics i de documentació 

que utilitzem quan traduïm. Les eines del traductor poden incloure diccionaris 

(bilingües, monolingües, per a l’aprenentatge de la llengua, especialitzats, etc.), 

enciclopèdies, atles, textos paral·lels, programes de traducció automàtica i assistida, 

correctors ortogràfics, etc. Algunes d’aquestes eines (diccionaris, atles, etc.) ens 

serviran per trobar la paraula o la informació que buscàvem; d’altres, com la traducció 

assistida, ens ajudaran a traduir amb més rapidesa i amb més coherència terminològica; 

i d’altres, com els correctors ortogràfics, vetllaran perquè no se’ns escapi cap error 

d’ortografia o de picatge.  

L’eina del traductor més important és, sens dubte, el diccionari. Com a 

traductors, podem haver de recórrer esporàdicament a altres obres de consulta 

(enciclopèdies, atles, etc.), però el diccionari, pel fet de versar sobre la matèria primera 

amb què treballem (els mots), ens serà bàsic i imprescindible: costa molt imaginar-se un 

traductor sense (almenys) un bon diccionari a prop seu, ja sigui en format paper o en 

format electrònic. No hauria de sorprendre, doncs, que bona part d’aquest capítol estigui 

dedicada a oferir una tipologia de diccionaris i a analitzar en profunditat les diferents 

classes de diccionari per a la traducció anglès-català.  

A part de la importància dels diccionaris en el dia a dia dels que es dediquen a 

traduir, hi ha més raons que ens han empès a dedicar tot un capítol a les eines del 

traductor: d’una banda, calia familiaritzar l’aprenent de traductor amb un ampli ventall 

d’eines lingüístiques i de documentació, moltes de les quals són instruments que haurà 

de dominar en profunditat si és que vol fer traduccions solvents i competitives en el 

mercat de treball. D’altra banda, calia desterrar la idea, fortament arrelada entre els 

aprenents de traductor, que per traduir bé n’hi ha prou amb la competència lingüística i 

un diccionari bilingüe: això seria com dir que per tocar bé el piano n’hi ha prou amb 

tenir un parell de mans i una partitura al davant. És relativament comú, per exemple, 

trobar-se alumnes universitaris de primer curs de Traducció i Interpretació que fan les 

seves primeres traduccions amb un diccionari bilingüe destinat a alumnes d’educació 

secundària. A vegades, a classe, diuen que una determinada paraula no els surt al 
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diccionari i, simplement, no la tradueixen: no s’han molestat a buscar en altres 

diccionaris, ja sigui per mandra, ja sigui perquè no estan familiaritzats amb els diferents 

tipus de diccionari als quals pot recórrer un traductor. Els aprenents de traductor, doncs, 

han de saber que hi ha diverses menes de diccionari, que cadascun d’ells té la seva 

funció i que han de saber triar el diccionari que més els convé a cada moment. No n’hi 

ha prou amb un sol diccionari bilingüe “complet” o “gruixut”: ni tots els diccionaris que 

haurà de consultar un traductor són bilingües, ni el criteri de la quantitat d’entrades és 

suficient a l’hora de valorar un diccionari. Hi ha altres factors tant o més importants que 

el nombre d’entrades, per exemple el públic a qui va dirigit el diccionari, els diferents 

tipus d’informació que conté, la facilitat amb què s’hi localitza la informació, la 

fiabilitat de la informació que s’hi dona, el grau d’actualització de la informació, etc. 

Tot això, cal que el traductor novell ho sàpiga de bon principi, ja que s’estalviarà molts 

maldecaps: si un traductor domina les eines de traducció, millorarà la seva confiança a 

l’hora d’encarar-se amb problemes lèxics, millorarà la fiabilitat de les seves traduccions 

i millorarà la rapidesa amb què les realitza. 

Tenint en compte el que s’ha exposat fins ara, hem escrit aquest capítol des de 

l’absolut convenciment que, abans d’encarar-se amb el text, el traductor ha de conèixer 

a fons les eines que pot necessitar en un moment determinat. Ens donarem per satisfets, 

doncs, si aquest capítol serveix per: 

 

a) conscienciar el traductor novell de les diferents eines de què disposa. No es 

tracta, però, només de familiaritzar l’aspirant a traductor amb un ventall més o menys 

extens de diccionaris i d’altres eines lingüístiques i documentals (en poden aparèixer de 

noves, com va ser el cas d’Internet, desconeguda per al gran públic abans de 1995). No 

es tracta, tampoc, de descriure sols unes quantes eines concretes (un diccionari d’una 

determinada editorial pot quedar obsolet, ja sigui per la seva concepció lexicogràfica, ja 

sigui perquè no s’actualitza). Es tracta, a banda de tot això, de:  

b) donar els elements de judici suficients i les claus essencials perquè els futurs 

traductors siguin capaços de: b.1) determinar quines eines de traducció són, a priori, les 

més adequades per resoldre el problema que es pretén solucionar; b.2) avaluar per si 

mateixos la qualitat de les eines de traducció existents i futures; i b.3) manejar les eines 

de traducció eficientment.  
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Som conscients, doncs, que en un futur apareixeran noves eines lingüístiques i 

de documentació que potser es convertiran en referència obligada en el camp de la 

traducció anglès-català. En tot cas, creiem que els criteris de valoració i d’anàlisi que 

s’exposen en aquest capítol seguiran essent vàlids en el futur, independentment del fet 

que apareguin eines noves o que s’actualitzin les que comentem. 

Finalment, volem remarcar que, per raons d’actualització, s’hauria d’usar 

l’última edició de les obres de consulta esmentades en aquest capítol. Cal dir, a més, 

que molts dels diccionaris i altres obres de consulta que apareixen en aquest capítol són 

consultables no solament en paper, sinó també en format electrònic, ja sigui per Internet 

(de franc o bé per subscripció), ja sigui com a aplicacions que es descarreguen en un 

dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon mòbil, etc.)  

 

2.2. Els recursos publicats a Internet 

Al llarg d’aquest capítol, veurem que moltes obres de consulta (diccionaris, 

enciclopèdies, etc.) es troben en paper o a Internet. De fet, el format electrònic (com el 

paper) és un mitjà per accedir a una determinada informació. Les obres de consulta a 

Internet poden ser de franc o bé funcionar per subscripció. Les subscripcions les pot 

realitzar un sol individu o poden ser institucionals: de la mateixa manera que les 

biblioteques universitàries paguen per tenir obres de consulta en format paper, també 

paguen perquè els seus alumnes i professors tinguin accés gratuït a obres de consulta 

que requereixen una subscripció a Internet. Això agilitza les consultes, ja que amb una 

sola subscripció diversos usuaris poden consultar simultàniament la mateixa obra des de 

diferents dispositius. 

Els avantatges d’Internet sobre el paper són: l’estalvi d’espai (especialment en el 

cas d’obres que ocupen diversos volums); el fet que qualsevol informació penjada a 

Internet podrà ser consultada (segons es preveu) pràcticament des de qualsevol lloc i des 

de terminals personals portàtils; i la fàcil actualització (de fet, moltes obres de consulta 

estan en constant procés de revisió i actualització). Malgrat aquests avantatges, Internet 

té dos grans inconvenients: la desigual qualitat de la informació i l’excés d’informació. 

Això ens du a plantejar-nos les qüestions de: 1) com avaluar la qualitat de la informació 

a Internet; i 2) com i a on cercar la informació a Internet. 
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1) Com avaluar la qualitat de la informació a Internet 

 

A Internet hi ha molta informació falsa o incorrecta, ja que qualsevol persona hi 

pot abocar la primera bestiesa que li passi pel cap. Davant d’això, necessitem poder 

discriminar entre informació fiable i no fiable, és a dir, ens calen eines per avaluar la 

qualitat de la informació que trobem. Proposem els següents criteris d’avaluació de la 

informació a Internet:  

 

(1) CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA INFORMACIÓ A INTERNET 

 a. Credibilitat o prestigi de l’autor  

  1. Institució a què pertany l’autor 

  2. Oficialitat de la pàgina web (pàgina web oficial o no oficial) 

  3. Control de qualitat previ a la publicació a Internet 

  4. Avaluació externa 

  5. Ressenyes i comentaris 

 b. Fonts utilitzades 

 c. Ortografia 

 

a) Credibilitat o prestigi de l’autor:  

a.1) Institució a què pertany l’autor (món acadèmic, institució governamental, 

editorial consolidada, etc.): no podem esperar el mateix grau de fiabilitat en la consulta 

a la pàgina web d’Oxford University Press o d’Enciclopèdia Catalana que en la consulta 

d’un glossari d’argot que algú ha fet en les seves estones lliures. 

a.2) Oficialitat de la pàgina web (pàgina web oficial o no oficial): tot i que hi ha 

pàgines web no oficials d’una gran qualitat, cal anar amb compte amb la fiabilitat de la 

informació que surt a certes pàgines no oficials. 

a.3) Control de qualitat previ a la publicació a Internet: la prèvia publicació en 

format paper pot ser indicatiu d’un cert prestigi, ja que per publicar en paper s’han de 

passar més filtres de qualitat que per publicar a Internet.  

a.4) Avaluació externa: una obra que ha rebut el vistiplau d’un comitè científic 

d’avaluadors sol indicar un nivell de qualitat alt. 

a.5) Ressenyes i comentaris: les ressenyes i comentaris d’altres persones sobre el 

prestigi de l’autor o de l’obra (a fòrums de discussió a Internet, llistes de correu 

electrònic, etc.) ens poden ser molt útils a l’hora de decidir el grau de credibilitat que té 

una determinada informació. 
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b) Fonts utilitzades:  

Els enllaços a altres pàgines web, les bibliografies sobre un determinat tema i les 

notes a peu de pàgina sovint indiquen que ens trobem davant d’una informació rigorosa. 

c) Ortografia:  

Una pàgina web farcida d’errors ortogràfics ens hauria de merèixer una nul·la 

confiança. 

 

Com més criteris dels esmentats anteriorment es donin, més fiable serà la 

informació. Sigui com sigui, sempre que no estiguem segurs d’una informació, farem bé 

de contrastar-la a diferents llocs.  

 

2) Com i a on cercar la informació a Internet 

 

Abans que res, hem de tenir present que, si bé a Internet hi ha molta informació, 

no tota la informació es troba a Internet, si més no almenys de moment, de manera que 

no perquè una certa informació no hi aparegui hem de desistir de buscar-la: caldrà anar-

la a cercar a altres llocs. Als apartats 2.4 i 2.5.1 llistarem algunes adreces web d’obres 

de consulta; de moment, ens limitem a indicar alguns mètodes per localitzar diccionaris 

a Internet quan no en sabem el nom concret. Hi ha tres mètodes bàsics de buscar 

informació a Internet:  

 

(2) MÈTODES DE CERCA D’INFORMACIÓ A INTERNET 

 a. Cerca temàtica per mitjà de directoris 

 b. Cerca de paraules per mitjà de buscadors 

 c. Cerca a institucions per mitjà d’adreces web 

 

a) Cerca temàtica per mitjà de directoris: 

Els directoris agrupen pàgines web per temes i subtemes, de més general a més 

específic. El directori més complet és Yahoo. 

b) Cerca de paraules per mitjà de buscadors: 

Els buscadors, cercadors o motors de cerca tenen opcions de cerca avançades 

que ens ajuden a restringir els (de vegades) milers de resultats obtinguts en la cerca. 

Google (https://www.google.com, https://www.google.cat), per prendre l’exemple d’un 

motor eficaç i alhora senzill d’utilitzar, permet cercar pàgines segons l’idioma, per 

https://us.yahoo.com/
https://www.google.com/
https://www.google.cat/
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dates, excloent certes paraules, etc.; també permet restringir els resultats obtinguts fent 

una altra cerca dins els resultats obtinguts. Cal tenir en compte, també, que no és el 

mateix buscar dues paraules amb cometes o sense cometes: William Shakespeare ens 

donarà pàgines que continguin Shakespeare i William (de manera que hi haurà molts 

William que no tindran per cognom Shakespeare); la cerca “William Shakespeare”, en 

canvi, serà molt més acurada, ja que els resultats obtinguts tindran la seqüència entre 

cometes, per la qual cosa tindran tots ells relació amb l’escriptor anglès (o amb algú que 

es digui com ell).  

Alguns directoris com Yahoo incorporen cercadors que busquen dins del 

directori en qüestió; com que el directori està fet per humans, és relativament limitat, i 

d’aquí que els cercadors que busquen dins un directori no siguin tan potents com els 

altres (Google, etc.), que cerquen qualsevol ocurrència d’un mot o expressió a Internet 

(no dins d’un directori). 

c) Cerca a institucions per mitjà d’adreces web: 

Hi ha moltíssimes institucions a on podem anar a buscar informació: diaris, 

biblioteques, llibreries, organitzacions internacionals, etc. A continuació detallem 

algunes pàgines web d’institucions que ofereixen recursos per al traductor (enllaços, 

etc.): 

 

https://www.yourdictionary.com (conté enllaços a centenars de diccionaris de tota mena, a 

gramàtiques i a diccionaris, inclosos diccionaris catalans generals i especialitzats; també 

incorpora un traductor automàtic) 

Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra: https://guiesbibtic.upf.edu (hi trobareu enllaços a 

diccionaris generals i especialitzats, enciclopèdies, bases de dades, revistes, programes de 

traducció automàtica, etc.) 

Associació Professional de Traductors i d’Intèrprets de Catalunya (APTIC): https://www.aptic.cat 

(conté enllaços a diccionaris, traductors automàtics, etc.) 

Optimot: https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html (dubtes lingüístics en 

català) 

ésAdir: https://esadir.cat (conté apartats sobre calcs de l’anglès, lèxic de determinats àmbits, 

topònims, etc.) 

 

https://us.yahoo.com/
https://www.yourdictionary.com/
https://guiesbibtic.upf.edu/
https://www.aptic.cat/
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
https://esadir.cat/
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2.3. Els diccionaris I: qüestions generals 

2.3.1. Tipologia 

Abans de comentar en detall alguns diccionaris a l’apartat 2.4, oferim una 

tipologia de diccionaris, basada parcialment en Cabré i Lorente (1991: índex i pàgines 

27-28). Tot diccionari es pot classificar des de tres punts de vista diferents: 

 

(3) TIPOLOGIA DE DICCIONARIS 

 a. Usuari 

  1. General 

  2. Aprenentatge 

 b. Llengües 

  1. Monolingües 

  2. Plurilingües 

 c. Àmbit 

  1. General 

  2. Específic 

 

Des del punt de vista de l’usuari a què van destinats, els diccionaris poden ser 

generals o d’aprenentatge. Així, el Diccionari de la llengua catalana (Institut d’Estudis 

Catalans) és un diccionari destinat a un públic general, mentre que el Diccionari pràctic 

d’ortografia catalana (Edicions 62) és un diccionari clarament destinat a la consulta 

d’uns aspectes molt concrets de la llengua (l’ortografia i la separació sil·làbica). De la 

mateixa manera, un diccionari com el Concise Oxford Dictionary (Oxford University 

Press) és un diccionari destinat a un públic general de parla anglesa, mentre que 

l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford University Press) és un diccionari 

d’aprenentatge per a persones que no tenen l’anglès com a primera llengua. 

Des del punt de vista de les llengües que contenen, els diccionaris poden ser 

monolingües o plurilingües (bilingües, trilingües, quadrilingües, etc.). Així, tant el 

Diccionari de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans) com el Concise Oxford 

Dictionary (Oxford University Press) són diccionaris monolingües, mentre que el 

Diccionari anglès-català (Enciclopèdia Catalana) és un diccionari plurilingüe (i més 

concretament, bilingüe). 
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Finalment, des del punt de vista de l’àmbit que abracen, diferenciarem entre 

diccionaris generals i diccionaris específics. Un diccionari general seria el Diccionari de 

la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans). Els diccionaris específics són molt 

variats: temàtics (de dret, d’economia, mèdics, d’enginyeria, de piragüisme, de música, 

etc.), amb les entrades agrupades per temes, visuals, de neologismes, d’argot, 

d’abreviacions, de sinònims i/o antònims, etimològics, ideològics, ortogràfics, de 

pronúncia, de conjugació verbal, de frases fetes, de dialectalismes, etc.  

 

2.3.2. Limitacions 

A l’epíleg del seu llibre de poemes Historia de la noche, Borges escriu: 

“Whitehead ha denunciado la falacia del diccionario perfecto: suponer que para cada 

cosa hay una palabra. Trabajamos a tientas. El universo es fluido y cambiante; el 

lenguaje, rígido” (1977: 557). Efectivament: tot diccionari és limitat. No hi ha, per tant, 

cap diccionari que contingui totes les paraules i accepcions del present i del passat. Els 

diccionaris d’àmbit general, per exemple, ometen sovint mots obsolets i especialitzats 

que, en canvi, sí que trobarem als diccionaris històrics i tècnics. La llengua, a més, està 

en constant evolució: a vegades poden passar mesos i fins i tot anys fins que una 

determinada paraula o accepció no quedin recollides en un diccionari. L’extensió d’un 

diccionari és un altre factor que el limita: les definicions solen ser curtes i moltes 

vegades abstractes, de manera que per saber què és l’amor ens ajudarà molt més haver 

experimentat l’enamorament que no pas consultar el diccionari i per saber què és, com 

és i quin gust té una gamba val més que ens en mengem un bon plat que no pas que en 

llegim una definició.  

Així mateix, el fet que els diccionaris es puguin classificar segons tres criteris 

(general / d’aprenentatge, monolingüe / plurilingüe, d’àmbit general / d’àmbit específic) 

implica que tot diccionari té unes limitacions: el diccionari total no existeix —ocuparia 

milions i milions de línies de text i de pàgines, ja que hauria d’incloure centenars de 

llengües i hauria d’abraçar moltíssims àmbits específics. Ens hem d’acontentar, doncs, 

amb diversos diccionaris limitats, la qual cosa ens condueix a la següent qüestió: davant 

la gran diversitat de diccionaris que hi ha, quin hem d’utilitzar? Quin és el millor? La 

resposta és que, idealment, un traductor hauria d’utilitzar el diccionari més adequat per 
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resoldre el dubte que té, ja que cada diccionari conté una determinada informació: és 

l’usuari el qui ha de decidir quin tipus de diccionari li convé més a cada moment. 

 

2.3.3. Criteris d’elecció i d’avaluació 

El següent requadre conté els principals criteris d’elecció (i, per tant, 

d’avaluació) d’un diccionari:  

 

(4) CRITERIS D’ELECCIÓ I D’AVALUACIÓ DE DICCIONARIS 

 a. Avantatges propis d’un determinat tipus de diccionari  

 b. Limitacions pròpies d’un determinat tipus de diccionari 

  1. Reduït nombre d’entrades 

  2. Poca actualització 

  3. Equivalència parcial o nul·la entre la llengua d’origen i la llengua d’arribada 

 c. Quantitat d’informació del diccionari en concret 

 d. Qualitat del diccionari en concret 

  1. Qualitat de la presentació 

  2. Qualitat de la informació 

   i.    Rigor 

   ii.   Sistematicitat 

   iii.  Coherència 

   iv.  Adequació 

   v.   Eficiència 

 

a) Avantatges propis d’un determinat tipus de diccionari: 

Un diccionari d’aprenentatge, monolingüe anglès i d’àmbit general ens serà útil 

a l’hora de saber o de precisar el significat d’una determinada paraula, mentre que un 

diccionari per a usuaris generals, bilingüe anglès-català i d’àmbit general ens pot servir 

per donar-nos un equivalent lèxic més o menys precís. Així mateix, si el que ens cal és 

comprovar l’ortografia d’un determinat mot, recorrerem a un diccionari monolingüe 

d’àmbit general o bé a un diccionari monolingüe d’àmbit específic (diccionari 

ortogràfic). 

 

b) Limitacions pròpies d’un determinat tipus de diccionari: 

No podem esperar que un diccionari d’aprenentatge contingui el mateix nombre 

d’entrades que un diccionari destinat a un usuari general. De la mateixa manera, i 
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contràriament al que creuen molts traductors novells, no es pot esperar d’un diccionari 

bilingüe anglès-català d’àmbit general que resolgui tots els problemes de traducció, ja 

que els diccionaris bilingües d’àmbit general sovint tenen les següents mancances: 

b.1) Reduït nombre d’entrades: per la seva concepció, els diccionaris d’àmbit 

general bilingües són força menys exhaustius que els diccionaris d’àmbit general 

monolingües. 

b.2) Poca actualització: en general, els diccionaris bilingües no es posen al dia 

tan sovint com els monolingües. Això passa sobretot en el cas de diccionaris en suport 

paper. És per aquest motiu que, en àmbits que estan en constant evolució, per exemple 

els camps científics i tècnics, haurem de consultar o bé diccionaris o glossaris bilingües 

especialitzats recents, o bé diccionaris monolingües generals o especialitzats. 

b.3) Equivalència parcial o nul·la entre la llengua d’origen i la llengua 

d’arribada: a vegades no hi ha equivalents exactes entre una i altra llengua, de manera 

que els diccionaris bilingües s’han de limitar a fer una paràfrasi o a donar un equivalent 

aproximat. 

 

c) Quantitat d’informació del diccionari en concret: 

Algunes de les informacions que podem voler trobar en un diccionari són: 

significat(s), ortografia, separació sil·làbica, pronúncia, informació morfològica (plurals 

irregulars, verbs irregulars, etc.), informació sintàctica (categoria gramatical, verb 

transitiu o intransitiu, etc.), marques d’ús (àmbit conceptual o camp semàntic 

[gastronomia, música, nàutica, etc.], etiquetes com ‘irònic’, ‘arcaic’, ‘dialectal’, 

‘col·loquial’, ‘vulgar’, ‘sentit figurat’, etc.), etimologia, paraules d’encuny recent 

(neologismes), sinònims i antònims, abreviacions, exemples d’ús, etc. 

 

d) Qualitat del diccionari en concret. 

La qualitat d’un determinat diccionari és un factor importantíssim a l’hora de 

decantar-nos per un o altre diccionari del mateix tipus. És aquí on intervenen dos 

elements bàsics: la qualitat de la presentació i la qualitat de la informació.  

d.1) Qualitat de la presentació: un diccionari hauria de tenir una presentació 

clara, és a dir, les diferents informacions que s’hi presenten haurien de ser fàcilment 

llegibles i localitzables. Això últim és, en general, més fàcil en el cas dels diccionaris en 

paper que en els que existeixen en format digital. En els diccionaris en format digital 

l’usuari no controla la interfície (sovint canviant i actualitzada), i sovint tampoc no pot 
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veure d’un sol cop d’ull (com en una pàgina impresa) tota la informació de l’entrada, ja 

sigui perquè hi ha diferents diccionaris a la mateixa pàgina web i cal triar l’opció que 

més li convé (la llengua de partida i la d’arribada, tipus de diccionari, etc.), ja sigui 

perquè hi ha accepcions que queden ‘amagades’ en un racó de la pantalla. En el cas de 

turn de l’edició en línia de l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary, per exemple, cal 

que ens assegurem quina categoria gramatical ens retorna el programa quan hi cerquem 

la paraula en qüestió. Així, en la primera captura de pantalla de més avall (Figura 1), les 

nombroses accepcions de turn com a nom queden ‘amagades’ a la part superior dreta de 

la pantalla, i si volem saber-ne els significats haurem de clicar sobre l’enllaç que hem 

assenyalat amb una fletxa i un requadre vermells; llavors ‘descobrirem’ un munt 

d’informació que no ens apareixia a la pàgina principal, és a dir, les accepcions de turn 

com a nom, que apareixen a la segona captura de pantalla (Figura 2): 
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Figura 1: turn com a verb a l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
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Figura 2: turn com a nom a l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

 

 

d.2) Qualitat de la informació: la qualitat de la informació és fonamental en un 

diccionari. Hi ha diccionaris que són monuments a la llengua, mentre que n’hi ha 

d’altres que no aporten res de nou, que contenen errors notables o que simplement 
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valdria més que no s’haguessin publicat mai perquè són insults a la llengua. Segons M. 

Teresa Cabré (1996: 106), tot diccionari ha de complir uns requisits (de qualitat) 

mínims: 

d.2.i) Rigor: les dades incloses han de procedir d’una font real i fiable. 

d.2.ii) Sistematicitat: s’ha de fer un ús sistemàtic dels símbols, de la tipografia i 

de les dades que es presenten d’una paraula. 

d.2.iii) Coherència: la selecció i inclusió de dades ha d’obeir a (és a dir, ha de ser 

coherent amb) les finalitats lingüístiques que es proposa el diccionari. 

d.2.iv) Adequació: el diccionari ha de ser adequat als destinataris als quals 

s’adreça, tant pel que fa a la selecció d’entrades i a les informacions incloses en cada 

entrada com a la manera d’expressar aquestes informacions. 

d.2.v) Eficiència: el diccionari ha de ser eficient en relació amb les expectatives 

lingüístiques que desvetlla, és a dir, no hauria de decebre les expectatives de l’usuari. 

2.4. Els diccionaris II: principals diccionaris per a la 

traducció anglès-català 

En una carta a Francesco Sastres el 21 d’agost de 1784, Samuel Johnson 

escrivia: “Dictionaries are like watches, the worst is better than none, and the best 

cannot be expected to go quite true” (Kemp 1997: 60). Després de més de 200 anys, els 

diccionaris, igual que els rellotges, han millorat força. Però convé tenir present el que ja 

dèiem a 2.3.2: tot diccionari és, ja de per si, limitat. I hi afegirem: fins i tot els millors 

diccionaris s’equivoquen o cauen en la imprecisió. Tenint en compte tot això, en aquest 

apartat analitzarem els principals diccionaris que poden ser més útils al traductor 

professional no especialitzat de l’anglès al català. La majoria d’ells són d’àmbit general. 

Per a una llista força exhaustiva de diccionaris d’àmbit general i específic, vegeu Cabré 

i Lorente (1991); per a una llista de diccionaris d’àmbit específic (inclosos els 

cientificotècnics), podeu consultar la secció Biblioteca en Línia a la pàgina web del 

TERMCAT. Volem esmentar, a més, l’esforç d’Edicions 62, que ha tret al mercat tot un 

ventall de diccionaris d’àmbit específic utilíssims per al traductor general i especialitzat 

(Diccionari pràctic d’ortografia catalana, Tots els refranys catalans, Diccionari nàutic 

i marítim, Diccionari mèdic essencial, etc.). Finalment, recordeu que podeu saber de 

quins diccionaris d’àmbit específic disposeu a la vostra biblioteca fent una cerca per 

https://www.termcat.cat/ca/biblioteca-en-linia
https://www.termcat.cat/
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matèria o per paraula clau al catàleg bibliogràfic: si busqueu, per exemple, la matèria 

‘medicina’ obtindreu, entre d’altres, un subapartat ‘Medicina — Diccionaris poliglots 

— Anglès’; i si busqueu la paraula clau idioms obtindreu una llista exhaustiva d’ítems 

bibliogràfics (la majoria diccionaris) que versen sobre idioms (frases fetes angleses). 

Idealment, tot traductor no especialitzat de l’anglès al català hauria de tenir accés 

a (com a mínim) un diccionari de cadascuna de les sis categories següents: 

 

(5) TIPOLOGIA DE DICCIONARIS PER A LA TRADUCCIÓ ANGLÈS-CATALÀ 

 a. Usuari general, monolingüe català, àmbit general 

 b. Usuari general, monolingüe català, àmbit específic (sinònims) 

 c. Usuari general, monolingüe anglès, àmbit general 

 d. Aprenentatge, monolingüe anglès, àmbit general 

 e. Usuari general, plurilingüe (bilingüe anglès-català), àmbit general 

 f. Diccionaris bilingües d’altres llengües (anglès-castellà i castellà-català) 

 

2.4.1. Usuari general, monolingüe català, àmbit general 

Diccionari de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans; s’abrevia com a DIEC, és a dir, 

‘Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans’; disponible també com a aplicació per a 

dispositius mòbils): https://dlc.iec.cat 

Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana; s’abrevia com a GDLC; 

disponible també com a aplicació per a dispositius mòbils): http://www.diccionari.cat 

Diccionari català-valencià-balear (Moll): https://dcvb.iec.cat 

Diccionaris.cat (Larousse-Vox; disponible també com a aplicació per a dispositius 

mòbils): https://www.diccionaris.cat 

 

Per raons òbvies, un traductor ha de consultar sovint diccionaris monolingües 

catalans. Són aquests els que ens ajudaran a resoldre, per exemple, si hem d’escriure 

‘confús’ o bé ‘confós’ (una situació o uns fets són confusos; una persona està confosa), 

o si hem d’escriure ‘pagar a algú’ o bé ‘pagar algú’ (el DIEC ens indica que ‘pagar’ és 

un verb transitiu, i dona com a exemples “Pagar els seus creditors. Encara no han pagat 

els treballadors”). 

El Diccionari català-valencià-balear d’Antoni M. Alcover i Francesc de B. 

Moll és, malgrat l’antiguitat, el millor diccionari català, i el més exhaustiu: l’Alcover-

Moll, com es coneix popularment, és un diccionari històric, dialectal i d’autoritats. 

https://dlc.iec.cat/
http://www.diccionari.cat/
https://dcvb.iec.cat/
https://www.diccionaris.cat/
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Històric, perquè inclou mots que han caigut en desús; dialectal, perquè inclou una gran 

quantitat de dialectalismes, amb indicació de les contrades on s’usen; i d’autoritats, 

perquè inclou citacions de textos d’escriptors de prestigi, antics i moderns, que 

serveixen per il·lustrar els mots definits. L’Alcover-Moll inclou, a més, l’etimologia, la 

transcripció fonètica en les diferents variants dialectals, dibuixos, augmentatius i 

diminutius, refranys, costums i creences populars, etc. Tot i això, aquest diccionari té 

quatre inconvenients si el comparem amb el DIEC i amb el GDLC: tot i que es troba en 

format electrònic, la versió en paper és poc manejable (ocupa 10 volums); el contingut 

no està actualitzat (el primer volum es va publicar el 1930, i el desè el 1962); 

l’ortografia no està actualitzada, ja que no segueix l’ortografia normativa del DIEC, 

molt més recent (el DIEC1 és del 1995 i el DIEC2 del 2007); i conté castellanismes, 

alguns dels quals poden despistar el traductor novell, ja que no estan marcats com a tals. 

És per tot això que recomanem recórrer a aquest diccionari només en casos molt 

puntuals: la majoria de vegades, en tindrem prou consultant els altres dos diccionaris 

llistats més amunt: el DIEC o el GDLC. 

Centrant-nos en el DIEC i en el GDLC, en farem una comparació basada en els 

següents aspectes: entrades normatives, cabal de lèxic d’àmbit general, cabal de lèxic 

d’àmbit específic i informació complementària. (Per a una crítica detallada del DIEC, 

també aplicable en certs casos al GDLC, vegeu Esteve 2010 i, en menor grau, l’estudi 

que el precedeix, Esteve et al. 1998). 

Pel que fa a la inclusió de mots normatius, una de les principals diferències entre 

el DIEC i el GDLC és que el DIEC conté només les paraules que l’Institut d’Estudis 

Catalans considera normatives, mentre que el GDLC està avalat per l’Institut d’Estudis 

Catalans: això vol dir que el GDLC inclou tots els mots normatius (els aprovats per 

l’Institut d’Estudis Catalans), exclou els mots que aquest organisme ha rebutjat 

explícitament (per exemple ‘barco’), i incorpora nous mots (encara no acceptats per 

l’Institut d’Estudis Catalans) seguint la normativa ortogràfica i de formació de mots de 

l’Institut d’Estudis Catalans. Cal dir que al GDLC és fàcil saber si una paraula està 

explícitament acceptada o no per l’Institut d’Estudis Catalans: les entrades del DIEC hi 

apareixen precedides d’un requadret.  

Respecte al cabal de lèxic d’àmbit general, el GDLC conté més paraules i 

accepcions que el DIEC, per exemple:  
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airbag, fantasmada, jacuzzi, nano, pluja radioactiva, snowboard, tia (en l’accepció de ‘noia’ / 

‘dona’), xinet (‘gat petit’), etc. 

 

Cal dir, però, que tot i que el GDLC conté totes les entrades del DIEC i que és 

més complet, el GDLC no conté algunes accepcions que sí que figuren, en canvi, al 

DIEC: l’entrada ‘pluja’, per exemple, apareix tant al DIEC com al GDLC, però 

l’accepció ‘pluja d’or’ (nom familiar amb què es coneix el laburn, un tipus d’arbust) 

només queda recollida al DIEC.  

Quant al cabal de lèxic d’àmbit específic, el GDLC conté més mots de caràcter 

científic i tècnic (neologismes, etc.) que el DIEC, per exemple:  

 

coprolàlia, cronàxia, e-mail, endomitosi, gasohol, llançadora espacial, mastocitosi, mastodínia, 

píling, robinet, 1,3,5-trioxà, trioxipurina, etc. 

 

A part d’oferir més cabal de lèxic d’àmbit general i d’àmbit específic que el 

DIEC, el GDLC té un altre avantatge: la informació complementària que proporciona. 

Així, el GDLC dona l’etimologia dels mots i la data en què apareixen documentats per 

primer cop, indica la partició sil·làbica de mots que poden resultar problemàtics (‘a-e-

ri’, ‘ci-èn-ci-a’, ‘nos-al-tres’, ‘can-vi-a-ble’, etc.) i dona homòfons (‘cub’ i ‘sacsó’ 

remeten, respectivament, a ‘cup’ i a ‘saxó’, i viceversa).  Tot amb tot, cal dir que tant el 

DIEC com el GDLC solen trigar a incorporar lèxic comú procedent de l’àmbit de la 

tecnologia: el 2014, per exemple, tot i que era un terme d’ampli ús social, cap dels dos 

diccionaris incloïa l’entrada ‘wifi’ (tecnologia usada en les xarxes sense fil) ni l’entrada 

‘tauleta’ (en el sentit d’aparell dotat d’una pantalla tàctil amb funcions similars a les 

d’un ordinador). Aquests dos termes, en canvi, apareixien recollits al TERMCAT. 

 

2.4.2. Usuari general, monolingüe català, àmbit específic (sinònims) 

Diccionari de sinònims (Albert Jané i Institut d’Estudis Catalans): https://sinonims.iec.cat 

Diccionari de sinònims Franquesa (Enciclopèdia Catalana; disponible també com a aplicació per 

a dispositius mòbils) 

S. Pey Estrany, Diccionari de sinònims, idees afins i antònims. Amb vocabulari de barbarismes 

(Teide) 

Diccionaris.cat (Larousse-Vox; cal seleccionar l’opció “sinònims”): https://www.diccionaris.cat 

Diccionari de sinònims (Softcatalà): https://www.softcatala.org/diccionari-de-sinonims 

 

https://sinonims.iec.cat/
https://www.diccionaris.cat/
https://www.softcatala.org/diccionari-de-sinonims
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2.4.3. Usuari general, monolingüe anglès, àmbit general 

Oxford Dictionaries (Oxford University Press; el diccionari principal està basat en l’Oxford 

Dictionary of English, que es troba disponible també com a aplicació per a dispositius 

mòbils): https://languages.oup.com/dictionaries 

Collins English Dictionary (Collins): https://www.collinsdictionary.com 

Word Reference (Random House i Collins): https://www.wordreference.com/definition 

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (Merriam-Webster):  

https://www.merriam-webster.com 

Oxford English Dictionary (Oxford University Press; la majoria d’universitats catalanes hi estan 

subscrites): https://www.oed.com 

Merriam Webster Unabridged Dictionary (Merriam-Webster):  

https://unabridged.merriam-webster.com  

 

2.4.4. Aprenentatge, monolingüe anglès, àmbit general 

OALD (Oxford Advanced Learner’s Dictionary; disponible també com a aplicació per a 

dispositius mòbils): https://www.oxfordlearnersdictionaries.com 

LDOCE (Longman Dictionary of Contemporary English; disponible també com a aplicació per a 

dispositius mòbils): https://www.ldoceonline.com 

MD (Macmillan Dictionary): https://www.macmillandictionary.com 

COBUILD (Collins COBUILD Advanced Dictionary; disponible també com a aplicació per a 

dispositius mòbils): https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english 

CD (Cambridge Dictionary; disponible també com a aplicació per a dispositius 

mòbils): https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 

2.4.5. Usuari general, plurilingüe (bilingüe anglès-català), àmbit 

general 

Diccionari anglès-català (Enciclopèdia Catalana; una versió reduïda, el Diccionari manual 

català-anglès / anglès-català, està disponible com a aplicació per a dispositius mòbils):  

https://www.enciclopedia.cat/search/obrad/BI-en-ca-ad/diccionari  

Diccionari UB anglès-català (Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona) 

Diccionaris.cat (Larousse-Vox): https://www.diccionaris.cat 

Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany (Enciclopèdia 

Catalana): http://www.multilingue.cat 

https://languages.oup.com/dictionaries
https://www.collinsdictionary.com/
https://www.wordreference.com/definition
https://www.merriam-webster.com/
https://www.oed.com/
https://unabridged.merriam-webster.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english
https://www.enciclopedia.cat/search/obrad/BI-en-ca-ad/diccionari
https://www.diccionaris.cat/
http://www.multilingue.cat/


2. Eines del traductor 58 

Cambridge Dictionary inglés-catalán:  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-catalan 

DACCO (Diccionari Anglès-Català de Codi Obert): http://www.catalandictionary.org 

Google Translate (Google; disponible també com a aplicació per a dispositius 

mòbils): https://translate.google.com. Google Translate no és pròpiament un diccionari, 

sinó un traductor automàtic: vegeu-ne més informació a l’apartat 2.8.1. 

 

2.4.6. Diccionaris bilingües d’altres llengües (anglès-castellà i castellà-

català) 

a) Usuari general, plurilingüe (bilingüe anglès-castellà), àmbit general: 

Collins English-Spanish-English Dictionary:  

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish 

WordReference: https://www.wordreference.com/es 

b) Usuari general, plurilingüe (bilingüe català-castellà), àmbit general: 

Diccionari castellà-català (Enciclopèdia Catalana; disponible també com a aplicació per a 

dispositius mòbils): https://www.enciclopedia.cat/search/obrad/BI-es-ca-ad/diccionari 

Diccionari 62 doble català-castellà / castellà-català (Edicions 62) 

Optimot (opció “castellà-català”): https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html 

 

2.5. Altres fonts de documentació 

2.5.1. Enciclopèdies 

Les enciclopèdies més utilitzades són la Wikipedia anglesa i les respectives 

edicions catalanes i castellanes. Les enciclopèdies de la família de la Wikipedia són fruit 

d’un treball col·laboratiu i voluntari que necessita d’uns bons editors per garantir un 

rigor mínim; val a dir que ofereixen articles força desiguals i que, per tant, cal fer-ne un 

ús prudent i comprovar que les fonts estiguin verificades (les fonts, si hi són, s’indiquen 

en nota a peu de pàgina). A continuació donem les principals enciclopèdies (en anglès, 

català i castellà): 

 

Wikipedia (permet triar la llengua): https://www.wikipedia.org 

Wikipedia (en anglès): https://en.wikipedia.org 

Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-catalan
http://www.catalandictionary.org/
https://translate.google.com/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish
https://www.wordreference.com/es
https://www.enciclopedia.cat/search/obrad/BI-es-ca-ad/diccionari
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
https://www.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
https://www.britannica.com/
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Enciclopèdia.cat (Gran Enciclopèdia Catalana): https://www.enciclopedia.cat 

Viquipèdia (en català): https://ca.wikipedia.org 

Wikipedia (en castellà): https://es.wikipedia.org 

 

2.5.2. Textos paral·lels 

Una entrada enciclopèdica (vegeu 2.5.1) ens pot servir per traduir un determinat 

terme que apareix en un text anglès (per exemple, l’equivalent de ‘Chiroptera’ és 

‘quiròpters’). Els textos en diverses llengües que parlen d’un mateix tema es coneixen 

amb el nom de “textos paral·lels”. Els textos paral·lels són un recurs força útil a l’hora 

de traduir. Així, per traduir un text anglès que parli de la mitosi, farem bé de llegir 

l’entrada ‘mitosi’ en una enciclopèdia o diccionari enciclopèdic per tal de familiaritzar-

nos amb el procés i amb termes que més tard ens poden ser útils a l’hora de traduir el 

text anglès (‘membrana nuclear’, ‘fus acromàtic’, ‘centríol’, ‘nuclèol’, ‘cromàtida’, 

‘interfase’, ‘profase’, ‘metafase’, ‘antefase’, ‘telofase’, etc.). Evidentment, com més 

especialitzat sigui el text anglès, més especialitzat haurà de ser el text paral·lel català 

que consultem: els textos paral·lels poden incloure llibres d’especialitat (manuals 

d’àmbit general o monografies més o menys especialitzades), revistes científiques, actes 

de congressos, etc. A part d’ajudar-nos en la traducció de terminologia, els textos 

paral·lels són molt útils a l’hora de trobar modes propis d’expressió de cada tipus de 

text (per exemple, certes construccions gramaticals o la fraseologia prefixada de textos 

administratius o legals: ús de la veu passiva, fórmules d’encapçalament, fórmules 

expositives, fórmules argumentatives, fórmules d’acomiadament, etc.). 

A part d’enciclopèdies i textos especialitzats, un lloc on podem trobar textos 

paral·lels és als diaris, a les organitzacions internacionals, als directoris en diferents 

llengües i usant la metodologia coneguda amb el nom de web-as-corpus: 

 

a) Diaris:  

Les hemeroteques dels diaris i de la premsa en general són una font vastíssima 

per trobar informació, tot i que sovint requereixen una subscripció. La comparació de 

diaris en diverses llengües ens permetrà, a més, trobar textos paral·lels, així com 

terminologia especialitzada o típica d’un determinat àmbit. Algunes adreces de diaris 

que tenen hemeroteca (en anglès, archive) són: 

 

https://www.enciclopedia.cat/
https://ca.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/


2. Eines del traductor 60 

Ara: https://www.ara.cat 

El País: https://cat.elpais.com/?nrd=1 

El Periódico: https://www.elperiodico.cat  

El Punt Avui: https://www.elpuntavui.cat 

La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com 

Financial Times: https://www.ft.com 

The Guardian: https://www.theguardian.com/uk  

The Times: https://www.thetimes.co.uk 

The New York Times: https://www.nytimes.com 

 

b) Organitzacions internacionals:  

Moltes organitzacions internacionals pengen a Internet glossaris especialitzats i 

textos cent per cent paral·lels (és a dir, el mateix text escrit en diverses llengües). 

Algunes adreces són: 

 

Nacions Unides: https://www.un.org 

UNESCO: https://en.unesco.org 

Banc Mundial: https://www.worldbank.org   

Interactive Terminology for Europe (IATE): https://iate.europa.eu (base de dades terminològica 

multilingüe: en totes les llengües oficials de la Unió Europea) 

 

c) Directoris en diferents llengües: 

La consulta temàtica en diferents llengües per mitjà de directoris és una altra 

manera de trobar textos paral·lels i terminologia en diferents llengües. El directori 

Yahoo, per exemple, agrupa pàgines en anglès i en castellà: 

 

https://us.yahoo.com: conté pàgines en anglès 

https://es.yahoo.com: conté pàgines en castellà 

 

d) La metodologia web-as-corpus: 

La metodologia web-as-corpus (sovint abreviada com a WaC), que se sol 

utilitzar sobretot per traduir terminologia especialitzada, permet crear d’una manera 

eficaç i ràpida corpus ad hoc de textos paral·lels a partir d’una paraula o paraules clau. 

Es tracta d’usar motors de cerca com Google per tenir a disposició una gran quantitat 

d’ítems lingüístics en un munt de llengües diferents; aquestes dades es poden processar 

posteriorment manualment o mitjançant programes informàtics específics que ordenen 

https://www.ara.cat/
https://cat.elpais.com/?nrd=1
https://www.elperiodico.cat/
https://www.elpuntavui.cat/
https://www.lavanguardia.com/
https://www.ft.com/
https://www.theguardian.com/uk
https://www.thetimes.co.uk/
https://www.nytimes.com/
https://www.un.org/
https://en.unesco.org/
https://www.worldbank.org/
https://iate.europa.eu/
https://us.yahoo.com/
https://es.yahoo.com/
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els resultats en funció dels interessos de l’usuari (per a més informació sobre la web-as-

corpus, vegeu Ferraresi 2009). 

 

2.5.3. Serveis d’assessorament lingüístic 

Els serveis d’assessorament lingüístic són entitats que resolen dubtes lingüístics, 

que (segons els casos) poden incloure la traducció, l’etimologia, l’ortografia, els 

neologismes, etc. Convé no abusar dels serveis d’assessorament lingüístic que no estan 

automatitzats, és a dir, d’aquells que requereixen una consulta a una persona i no a un 

ordinador o base de dades: abans de consultar un especialista d’un servei 

d’assessorament lingüístic, primer cal exhaurir els recursos documentals adients 

(diccionaris generals, diccionaris especialitzats, enciclopèdies, llocs web, textos 

paral·lels, un especialista en el tema a qui conegueu, etc.). En el cas del català, en el 

camp del lèxic especialitzat, el TERMCAT (Centre de Terminologia) disposa d’un 

servei automatitzat de consultes anomenat Cercaterm. Permet introduir-hi un terme en 

català (i, a vegades, en castellà, francès o anglès) i obtenir-ne una definició en català; a 

vegades també ens dona l’equivalent en les altres llengües esmentades. També permet 

entrar el nom científic (en llatí) d’un animal o planta i obtenir els equivalents en català 

(i, a vegades, en castellà, francès i anglès). Per a consultes no resoltes mitjançant el 

servei automatitzat, es pot utilitzar el servei d’atenció personalitzada (cal registrar-se 

prèviament). 

2.6. Els límits de la documentació 

Hi ha algunes (poques) vegades en què, després d’haver consultat diverses fonts 

(diccionaris monolingües i bilingües d’àmbit general i especialitzats, enciclopèdies, 

atles, llocs web, textos paral·lels, especialistes en el tema, serveis d’assessorament 

lingüístic, etc.), no trobem la traducció d’un determinat mot o expressió. De fet, poden 

donar-se dos casos: que sapiguem el que vol dir un determinat mot o expressió però que 

no en trobem cap traducció, o bé que no sapiguem el que vol dir (i, per tant, que no 

puguem oferir, almenys a priori, cap traducció).  

https://www.termcat.cat/ca/cercaterm
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En el primer cas, si es tracta d’una expressió, n’haurem de fer una paràfrasi. I si 

es tracta d’un terme, haurem de crear un neologisme. Hi ha diversos procediments de 

creació de neologismes, que tractem a 1.2, 1.3, 1.4, 3.6.1 i 6.8.  

En el segon cas, és a dir, quan no sapiguem el que vol dir un determinat mot o 

expressió, el que hem de fer, abans de res, és assegurar-nos que la paraula o expressió 

no estigui mal escrita: pot ser que contingui un error ortogràfic, o bé que se’n faci un ús 

impropi de forma involuntària; si succeeix això, el millor és obviar l’error de l’autor i 

traduir com si ho hagués escrit bé. També és possible que puguem deduir el significat a 

partir de la morfologia o de l’etimologia (es pot tractar d’un mot compost, d’una 

abreviació, etc.); en aquest cas, podem donar un equivalent genèric o aproximat, o bé 

podem transferir o adaptar el mot al català i, opcionalment, incloure una petita 

explicació entre parèntesis. També pot ser que l’autor encunyi un terme per primer cop i 

en doni una petita explicació; en aquest cas, també nosaltres haurem d’encunyar el 

terme (adaptant-lo, si cal, ortogràficament) i fer-ne l’explicació corresponent. Si, 

malgrat tot, no aconseguim trobar la paraula o expressió, tenim tres possibilitats. En 

primer lloc, podem provar de deduir el significat pel context (pot ser que l’autor hagi 

utilitzat un sentit figurat, un idiolecte, etc.). En segon lloc, podem posar una nota a peu 

de pàgina: transcriurem el mot o expressió, indicarem que no l’hem trobat, i justificarem 

els motius que ens han portat a fer la nostra traducció. I en tercer lloc (l’opció menys 

recomanable, tot i que s’ha practicat sovint), podem decantar-nos per no traduir el mot o 

expressió: hi ha qui opina que, mentre es preservi el sentit general de la frase i del text 

originals, no cal amoïnar-se pels detalls (un cas extrem seria Manuel de Pedrolo, que 

havia de traduir novel·les a preu fet i, segons diuen, sovint no tenia temps de recórrer al 

diccionari: deduïa el significat pel context). 

2.7. Gramàtiques i llibres d’estil 

Un traductor, com a professional de la llengua que és, ha de conèixer 

profundament tant la llengua original com la meta. És per això que no només ha de tenir 

a l’abast diccionaris, enciclopèdies i atles, sinó també gramàtiques i llibres d’estil. Les 

gramàtiques descriuen a fons la morfologia, la sintaxi i la semàntica de la llengua (i, 

opcionalment, la fonètica, l’ortografia i el discurs), mentre que la finalitat dels manuals 

d’estil és ajudar els redactors i revisors de textos a triar unes opcions estilístiques i 

formals adequades al tipus de text i al mitjà on apareixerà el text (llibre, diari, televisió, 
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etc.). Els llibres d’estil es poden centrar en aspectes tals com la tria del lèxic adequat, la 

correcta pronunciació, la presentació (interlineat, numeració de les pàgines, tipus de 

lletra, presentació de taules, etc.), qüestions formals (puntuació, ús de majúscules i 

minúscules, abreviacions, etc.) i qüestions gramaticals problemàtiques (ús de ‘per’ i ‘per 

a’, ús de ‘ser’ i ‘estar’, etc.). 

A continuació llistem les gramàtiques i els llibres d’estil més recomanables: 

 

1) Gramàtiques: 

 

a. John Eastwood i Ronald Mackin, A Basic English Grammar (Oxford University Press) 

 Sidney Greenbaum i Randolph Quirk, A Student’s Grammar of the English Language 

(Longman) 

 Rodney Huddleston i Geoffrey K. Pullum, The Cambridge Grammar of the English 

Language (Cambridge University Press) 

 Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech i Jan Svartvik, A Comprehensive 

Grammar of the English Language (Longman) 

 A.J. Thomson i A.V. Martinet, A Practical English Grammar (Oxford University Press) 

b. Joan Abril Español, Diccionari pràctic de qüestions gramaticals (Edicions 62)  

 Antoni M. Badia i Margarit, Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, 

diatòpica, diastràtica (Enciclopèdia Catalana) 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, apartat de gramàtica de l’ésAdir: 

https://esadir.cat/gramatica  

Institut d’Estudis Catalans, Gramàtica de la llengua catalana: gramàtica normativa (Institut 

d’Estudis Catalans) 

Institut d’Estudis Catalans, Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana: gramàtica 

normativa abreujada (Institut d’Estudis Catalans) 

Institut d’Estudis Catalans, Gramàtica essencial de la llengua catalana: gramàtica 

normativa abreujada que consta de quadres explicatius i un glossari; només es troba 

disponible a Internet (Institut d’Estudis Catalans): https://geiec.iec.cat 

Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya (dir.), Gramàtica del 

català contemporani. Amb la col·laboració de Gemma Rigau (Empúries, 3 volums)  

 

2) Llibres d’estil: 

a. The Chicago Manual of Style (University of Chicago Press) 

 William Strunk i E.B. White, The Elements of Style (Macmillan) 

b. Eusebi Coromina, El 9 Nou. Manual de redacció i estil (Eumo) 

Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité, Manual d’estil. La redacció i 

l’edició de textos (Eumo). Versió en línia: https://estil.llocs.iec.cat  

https://esadir.cat/gramatica
https://geiec.iec.cat/
https://estil.llocs.iec.cat/


2. Eines del traductor 64 

Josep M. Pujol i Joan Solà, Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador 

gràfic (Columna) 

Joan Solà i Josep M. Pujol, Tractat de puntuació (Columna) 

Televisió de Catalunya, El català a TV3. Llibre d’estil (Edicions 62; versió actualitzada a 

https://www.ccma.cat/llibredestil) 

 

No voldríem acabar aquest llistat sense esmentar dues eines híbrides, a mig camí 

entre la gramàtica, el llibre d’estil i el diccionari: en primer lloc, el llibre de Michael 

Swan Practical English Usage (Oxford University Press), destinat a aprenents de 

l’anglès com a llengua estrangera, i que tracta aspectes conflictius de gramàtica, de 

lèxic, d’estil, d’ortografia i de pronunciació. I en segon lloc, una eina que fa la funció de 

gramàtica, de diccionari ortogràfic i de diccionari de sinònims (i, a vegades, fins i tot de 

diccionari d’antònims i de corrector d’estil): ens referim als correctors electrònics que 

s’usen en un processador de textos, que solen incloure un corrector ortogràfic, un 

corrector gramatical i un diccionari de sinònims.  

 

2.8. La traducció automàtica, la traducció assistida i la 

postedició 

2.8.1. La traducció automàtica 

La traducció automàtica, és a dir, la traducció feta per un programa d’ordinador, 

va néixer a mitjan segle XX amb l’objectiu que les màquines traduïssin els textos 

automàticament, sense intervenció humana en el procés de traducció. El somni inicial de 

la traducció automàtica, desenvolupar un traductor automàtic d’abast universal, capaç 

de traduir qualsevol tipus de text, no s’ha pogut materialitzar: en molts casos els 

resultats no han estat tan bons com s’esperava, de manera que la majoria de traduccions 

professionals no es poden dur a terme mitjançant un programa de traducció automàtica. 

Un parell de programes de traducció automàtica molt estesos són Google 

Translate (https://translate.google.com) i DeepL (https://www.deepl.com/translator). 

Aquests programes no són, cal deixar-ho clar, diccionaris. Un diccionari és una obra que 

algú ha pensat, amb uns criteris que se suposa que són coherents (vegeu 2.3.3). Les 

eines com Google Translate i DeepL depenen molt de textos que s’han traduït 

https://www.ccma.cat/llibredestil
https://translate.google.com/
https://www.deepl.com/translator
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prèviament, i funcionen a partir de criteris purament estadístics, de manera que 

qualsevol biaix en la selecció de textos que un usuari es fa traduir per Google Translate 

o DeepL provoca un biaix en les equivalències que ens proporciona el programa. Un cas 

semblant és el de Linguee (https://www.linguee.es), que, tot i que s’autoqualifica de 

“Diccionario inglés-español con mil millones de traducciones disponibles”, el que fa és 

senzillament buscar bi-textos, és a dir, pàgines web que consten com a versions en una 

altra llengua d’una altra pàgina web. En aquest cas, ni tan sols es garanteix que la 

direcció de cerca (anglès-castellà) sigui realment la direcció de traducció: a Linguee, 

“anglès-castellà” s’ha d’interpretar com que el programa cerca un text anglès que tingui 

un equivalent (o ‘germà’) castellà, la qual cosa podria implicar que obtenim una 

traducció castellana de l’anglès però havent passat prèviament per una traducció anglès-

alemany, de manera que el procés seria: 1) traducció anglès-alemany; i 2) traducció 

alemany-castellà. 

Evidentment, els programes de traducció automàtica no poden substituir el 

traductor professional, però sí que compleixen la seva funció: ens ajuden, per exemple, 

a fer-nos una idea general de què va el text o la pàgina web que volem traduir, a saber si 

un document que arriba a una empresa és rellevant o no, o a fer-nos entendre 

mínimament en una llengua que no dominem. 

Cal deixar clar que no tots els programes de traducció automàtica produeixen 

uns resultats qualitatius com els anteriors: els programes de traducció automàtica 

pensats per a la traducció professional són molt més sofisticats que qualsevol dels 

programes gratuïts de traducció automàtica que puguem trobar a Internet. Això no és 

garantia, però, d’una bona traducció. En són una prova la gran quantitat de projectes 

fallits en el camp de la traducció automàtica. El grup TAUM (Traduction Automatique 

de l’Université de Montréal), per exemple, no va poder posar mai en pràctica el projecte 

TAUM-AVIATION, destinat a traduir manuals de manteniment d’avions de l’anglès al 

francès. Un dels principals motius, segons indica Hutchins (1995), és que la sintaxi de 

les construccions nominals utilitzades era excessivament complicada fins i tot per a 

traductors humans que no dominaven la matèria: hydraulic ground test stand pressure 

and return line filters. Ara bé: cal dir que hi ha programes de traducció automàtica que 

funcionen bé o molt bé: és el cas d’El Periódico en català, que és una traducció de 

l’edició castellana del diari homònim. Aquí, més que no pas un alt grau de repetició (les 

notícies canvien d’un dia per l’altre), el que va empènyer els directius d’aquest diari a 

usar un programa de traducció automàtica va ser la rapidesa: el programa triga 

https://www.linguee.es/
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exactament tres segons a traduir una pàgina sencera de diari (l’equivalent de cinc folis). 

La traducció que en resulta s’ha de revisar acuradament, però tot i així el programa 

estalvia temps (els diaris en paper tanquen l’edició molt tard i s’han de començar a 

distribuir de matinada) i personal humà (imagineu la quantitat ingent de persones que es 

necessitarien per traduir, en molt poques hores, tot un diari). (Per a una descripció dels 

avantatges i inconvenients del programa de traducció automàtica d’El Periódico, vegeu 

Fité 2006). 

Deixant de banda el cas d’El Periódico en català, destinat a traduir textos 

d’àmbit general (no especialitzat), cal fer esment que hi ha programes comercials de 

traducció automàtica que poden arribar a funcionar bastant o molt bé quan han de 

traduir textos especialitzats (d’un àmbit restringit), especialment si contenen una sintaxi 

senzilla (que evita les ambigüitats i les combinacions equivocades de paraules) i un 

vocabulari limitat i bàsicament tècnic (monosèmic, no polisèmic, és a dir, que no 

depengui d’un context perquè puguem establir-ne el significat; per a una caracterització 

general dels llenguatges d’especialitat, vegeu 4.3). En aquests casos, la traducció 

automàtica esdevé una opció econòmicament viable. Un programa de traducció 

automàtica que funciona molt bé és el sistema KANT, ideat per traduir de l’anglès al 

francès i al castellà els manuals d’excavadores de l’empresa Caterpillar (vegeu Nyberg, 

Kamprath i Mitamura 1998). Una excavadora té milers de components i un 

funcionament terriblement complex. Una errada en la traducció automàtica dels 

manuals podria tenir conseqüències jurídiques molt greus. I, no obstant això, Caterpillar 

aprova els resultats de la traducció automàtica, ja que no sols són acceptables, sinó que 

també són econòmicament rendibles comparats amb els de la traducció purament 

manual. I diem “purament” perquè el sistema KANT (i molts d’altres) requereix éssers 

humans que simplifiquin la gramàtica dels manuals originals, que n’uniformitzin la 

terminologia i que revisin mínimament els resultats obtinguts, d’una qualitat, si no 

perfecta, sí acceptable. La traducció automàtica és, en definitiva, un camp 

d’investigació obert, on hi ha hagut molts projectes abandonats però on, de mica en 

mica, hi va havent cada cop més programes que s’adapten a les necessitats dels clients 

per tal que els resultats obtinguts necessitin una postedició mínima. 

 



2. Eines del traductor 67 

2.8.2. La traducció assistida i la postedició 

Mentre les investigacions sobre traducció automàtica van avançant, el traductor 

professional pot usar una eina a mig camí entre la traducció automàtica i la traducció 

humana tradicional: la traducció assistida. Els programes de traducció assistida són 

eines que s’integren en un processador de textos i que normalment consten d’un 

traductor automàtic, d’un banc de dades que gestiona la terminologia bilingüe i d’una 

memòria de traducció. Típicament, hem d’introduir a l’ordinador el text original (ens el 

poden donar en format electrònic o el podem escanejar); llavors, un programa tradueix 

el text tenint en compte el banc de dades de terminologia bilingüe i la memòria de 

traducció. Una memòria de traducció és una base de dades que permet alinear fragments 

d’un text d’origen amb la seva traducció corresponent. Les memòries de traducció, per 

tant, ens permeten gestionar (recuperar, incorporar, modificar o eliminar) paraules, 

frases, fragments de frases, paràgrafs i fins i tot pàgines senceres que ja hàgim traduït i 

validat anteriorment, de manera que si el que traduïm és una versió actualitzada d’un 

manual potser només haurem de traduir un 20% de text nou. Els fragments que el 

programa no troba a la memòria de traducció es passen per un traductor automàtic. 

Arribats en aquest punt, comença el procés de revisió de la traducció anomenat 

‘postedició’, que du a terme una persona, i que consisteix a comparar el text meta amb 

el text original per assegurar-se que no hi falti text, que hi hagi coherència 

terminològica, que no hi hagi errors de traducció, etc. Finalment, un revisor repassa i 

dona el vistiplau a la feina del posteditor. 

Els avantatges a l’hora de traduir amb un programa de traducció assistida són 

prou evidents: a) rapidesa: en textos en què hi ha un nivell molt alt de repetició (d’un 

40% o més) surt a compte un programa de traducció assistida; b) substitució automàtica 

de paraules o frases d’una llengua a l’altra, la qual cosa garanteix força la coherència 

terminològica i evita errors d’ortografia i de picatge; i c) en el cas de segments traduïts 

per la memòria, substitucions morfològiques i sintàctiques automàtiques, per exemple la 

concordança de gènere entre un nom i l’adjectiu o la inversió de l’ordre dels adjectius 

en el cas d’una traducció de l’anglès al català. 

Sembla clar que el traductor especialitzat en un determinat tema o que hagi de 

traduir textos altament repetitius necessitarà cada dia més un programa de traducció 

assistida, si és que vol ser competitiu. Entitats com la Unió Europea o la Sindicatura de 

Comptes i empreses com Winterthur o Volkswagen, per citar-ne només unes quantes, 
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usen programes de traducció assistida: Volkswagen, per exemple, facilita als seus 

traductors memòries de traducció adequades al tipus de text que han de traduir (manuals 

de reparació, etc.). 

Els programes de traducció assistida, doncs, són molt útils quan hem de traduir 

textos tècnics d’un mateix tema amb una certa regularitat (manuals d’informàtica, etc.) 

i, evidentment, amb una certa rapidesa. En molts altres casos, però, la traducció humana 

sense intervenció de màquines és, almenys de moment, més ràpida, fiable i barata que 

no pas la traducció assistida. En són un exemple textos on l’expressió (la manera com es 

diuen les coses) és tant o més important que el contingut: textos literaris (prosa, teatre i, 

encara més, poesia), guions cinematogràfics (on prevalen l’espontaneïtat i la 

naturalitat), textos publicitaris, etc. En aquests casos, el procediment més indicat és 

l’adaptació (és a dir, la substitució d’un o més elements del contingut del text original 

per un altre o altres que garanteixin els efectes pretesos a l’original; vegeu 1.8), una 

tècnica per a la qual les màquines —almenys de moment— no estan preparades (per 

aprofundir en la traducció automàtica, en la traducció assistida, en les memòries de 

traducció i en la postedició, vegeu Oliver, Moré i Climent 2007 i Martín-Mor, Piqué i 

Sánchez-Gijón 2016).  

2.9. Els corpus de referència 

Un corpus de referència (també anomenat ‘corpus textual’) és un conjunt de 

textos generalment emmagatzemats en suport informàtic, escollits amb un criteri de 

representativitat (tipus de mitjà en què apareix, cronologia, geografia, temàtica, etc.). 

Els corpus de referència serveixen per extreure’n informació empírica sobre les 

paraules, els significats i els contextos d’ús. Actualment es poden consultar per Internet, 

amb unes interfícies de cerca que permeten extreure’n concordances (seqüències on 

apareix la paraula en context), informació sobre la combinatòria (coaparició de la 

paraula clau amb altres paraules) i dades sobre la freqüència d’ús. Per a un traductor 

anglès-català, els corpus de referència principals són els següents:  pel que fa a la 

llengua catalana, el Corpus textual informatitzat de la llengua catalana, que recull 

mostres de textos catalans des de 1832 fins a 1997 i del qual deriva el Diccionari 

descriptiu de la llengua catalana; i pel que fa a la llengua anglesa, dos corpus 

importants són el British National Corpus (podeu provar-lo amb restriccions a la versió 

que gestiona la British Library a l’adreça http://www.natcorp.ox.ac.uk) i el Collins 

https://ctilc.iec.cat/
http://dcc.iec.cat/ddlc/index.asp
http://dcc.iec.cat/ddlc/index.asp
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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Corpus, del qual han sorgit els diccionaris Collins i el subcorpus comercialitzat amb el 

nom de Bank of English.  

Com funcionen els corpus de referència? Vegem-ne un exemple extret del 

British National Corpus. Una de les accepcions del verb to doctor és ‘falsificar’ o 

‘manipular’. El diccionari monolingüe difícilment pot recollir tots els complements amb 

què pot aparèixer aquest verb (o sigui, quines coses es poden doctor). Una cerca en un 

corpus de referència ens retornarà una llista de fragments de textos reals on apareix 

l’ítem cercat. Un cop hàgim analitzat la llista de resultats, obtindrem una mostra de 

complements segurament més rica que la que ens pot proporcionar un diccionari 

estàndard: es poden doctor aliments i begudes (‘adulterar’ o ‘enverinar’), dades 

(‘maquillar’ o ‘retocar’), mostres de laboratori (‘manipular’), cotxes (‘trucar’), pilotes 

de futbol (‘modificar’), etc. També s’hi pot veure la intenció o valoració de l’emissor 

quan qualifica l’acte de doctor.  

A banda dels corpus de referència monolingües, existeixen corpus bilingües, 

elaborats a partir d’originals i traduccions. En aquest cas, el traductor pot veure 

múltiples equivalències d’un mateix mot segons el context, cosa que l’ajuda a superar 

les limitacions dels diccionaris bilingües tradicionals. Encara són relativament pocs els 

corpus bilingües d’accés lliure a Internet. En català existeix el BwanaNet, un corpus 

textual especialitzat de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat 

Pompeu Fabra que recopila textos escrits en cinc llengües diferents, en versió original, 

però també traduccions (català, castellà, anglès, francès i alemany) dels camps de 

l’economia, el dret, el medi ambient, la medicina, la informàtica i les ciències del 

llenguatge. 

http://bwananet.iula.upf.edu/
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2.10. Exercicis 

EXERCICI 1 

Classifiqueu els següents diccionaris seguint la tipologia de l’apartat 2.3.1. 

 

 (1) Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana) 

 (2) Diccionari de sinònims Franquesa (Enciclopèdia Catalana) 

 (3) Collins Cobuild English Dictionary (HarperCollins) 

 (4) Diccionari anglès-català (Enciclopèdia Catalana) 

 (5) Cambridge Word Selector anglès-català (Cambridge University Press) 

 (6) Primer diccionari (Eumo) 

 (7) Diccionari d’ús dels verbs catalans (Edicions 62) 

 (8) Diccionari castellà-català (Enciclopèdia Catalana) 

 (9) Diccionari de plantes de jardí (Edicions 62) 

(10) Diccionario visual Oxford español-inglés-francés-alemán (Oxford University Press) 

(11) Diccionari temàtic de modismes (Edicions 62) 

(12) Diccionari de paranys de traducció anglès-català (false friends) (Enciclopèdia Catalana) 

 

EXERCICI 2 

A vegades un traductor no acaba de trobar la paraula exacta que busca, o bé vol 

evitar la repetició d’un determinat mot: un diccionari de sinònims pot ser una eina útil 

en aquests casos, ja que activa els mots que tenim emmagatzemats a la memòria 

passiva. Els principals diccionaris de sinònims catalans són el de Manuel Franquesa 

(Diccionari de sinònims Franquesa, edició revisada, actualitzada i ampliada. Barcelona: 

Enciclopèdia Catalana, 1998) i el de Santiago Pey (Diccionari de sinònims, idees afins i 

antònims. Barcelona: Teide, 1981). Consulteu-ne l’edició impresa en una biblioteca (el 

diccionari de Franquesa també es pot comprar en format digital per a dispositius mòbils) 

i expliqueu breument quines són les diferències que hi ha entre ells pel que fa a: a) la 

tipografia; b) l’actualització ortogràfica; c) l’actualització lèxica; d) les explicacions i 

exemples; i e) el cabal lèxic tradicional (per exemple, sinònims de diferents tipus 

d’herba). 

 

EXERCICI 3 

Traduïu el mot snowberry. Apunteu tots els passos que feu i tots els diccionaris 

que consulteu (nom i adreça web, o bé nom, editorial i any). Un cop hàgiu arribat a la 
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traducció, reflexioneu sobre la utilitat: a) dels diccionaris bilingües d’àmbit general; i b) 

dels diccionaris d’àmbit específic. 

 

EXERCICI 4 

a) Busqueu una traducció (i/o una paràfrasi) per a les següents frases:  

 

(13) He went into a pub and ordered a Schlitz. 

(14) They never miss Coronation Street. 

(15) I can’t find my Dr Martens. 

 

b) Imagineu que voleu fer servir una nota a peu de pàgina per explicar un 

aspecte cultural que pot resultar desconegut per a un públic català. Busqueu: 

 

(16) Qui és l’autora d’Uncle Tom’s Cabin 

(17) Què és el Bloody Sunday 

(18) Què és el Bible Belt 

 

Llavors, a partir de la informació que hàgiu obtingut, traduïu Bloody Sunday i 

Bible Belt. 

 

EXERCICI 5 

a) Heus ací tres paraules. Cadascuna té tres definicions possibles. (La 

metodologia d’aquest exercici està inspirada en Duff 1989: 99-101 i 104-105). 

 

(19) ceanothus 

 a. an oily perfume extracted from the fruit of the citrus tree Citrus ceanothus, a dwarf 

variety of the Seville orange tree. [Etymology: Ceanoto, a city in the North of Italy]. 

 b. any shrub of the genus Ceanothus, with small blue or white flowers. [Etymology: 

modern Latin, from Greek keanóthos, a kind of thistle]. 

 c. any mammal of the order Ceanothus, capable of flight by means of membranous wings. 

[Etymology: Latin cea + nothus (sky climber)]. 

(20) muckraking 

a. (disapproving) the activity, especially of newspapers and reporters, of trying to find out 

unpleasant information about people or organizations in order to make it public: There was so much 

muckraking about his family life and previous business activities that he decided not to stand for election. 
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b. (Irish English) the activity, especially of sectarian groups, of killing many people, often 

cruelly and unfairly, or in a war: Hardly anyone has escaped the muckraking that followed when the 

rebels were defeated. 

c. (informal) the activity, especially of an excited crowd, of making a loud noise: You 

couldn’t hear her speak over the muckraking from the screaming fans. 

 (21) Baha’i 

 a. an adherent of a monotheistic religion founded in the 19th c. as a branch of Babism, 

emphasizing religious unity and world peace. [Etymology: Persian bahá, ‘splendour’]. 

 b. an adherent of a widespread Asian religion or philosophy, founded by Gautama Baha’i 

in India in the 5th c. BC, which teaches that elimination of the self and earthly desires is the highest goal. 

[Etymology: Sanskrit bahá’i, past participle of bahá, ‘to know’]. 

 c. an adherent of a form of Mahayana Buddhism emphasizing the value of meditation and 

intuition. [Etymology: Japanese bahá, ‘meditation’]. 

 

Analitzeu les tres definicions de cada paraula i proveu d’endevinar la definició 

correcta. (Aquest pas es pot fer a classe). Quins elements us han fet decantar per una o 

altra definició?: tipus de definició (enciclopèdica, per a aprenents d’una llengua 

estrangera, etc.), nom científic, etimologia, exemples, etc. A partir d’una anàlisi 

d’aquests elements, digueu a quin tipus de diccionari pertanyen les definicions de 

ceanothus, muckraking i Baha’i. 

 

b) Llegiu els textos transcrits a continuació. Us ajudaran a situar cada paraula en 

el context adequat. A partir d’aquí, modifiqueu (si cal) la tria que havíeu fet a l’apartat 

(a). Fixeu-vos com el context sempre ajuda a entendre i a traduir una paraula. (Aquest 

pas es pot fer a classe). 

 

(22) ceanothus: In 1963 Alice Coats published her ground-breaking History of Garden 

Shrubs—revealing, among other intriguing facts, that the leather “chaps” of American cowboys were 

developed to protect them from the prickly ceanothus (whose domesticated descendants have been 

especially brilliant this spring in British gardens). (“The Curious History of Herbaceous Borders”; The 

Economist, 26-6-1997) 

(23) muckraking: I recommend the book Toxic Psychiatry by Peter Breggin [...] Or, for a 

booklet-length, more sensational and less expensive view, get hold of a terrific piece of muck-raking 

(which doesn’t mean untrue — it’s well documented) called The Rise of Senseless Violence in Society: 

Psychiatry’s Role in the Creation of Crime [...] For those allergic to muck-raking and who want 

something more intellectually austere than Breggin, try Thomas Szasz, The Myth of Mental Illness. (Dean 

Blehert, “Shrink-Rapt Poetry?”; http://www.blehert.com/essays/shrink.html) 

http://www.blehert.com/essays/shrink.html
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(24) Baha’i: Founded more than a century and a half ago, the Bahá’í Faith has spread around 

the globe. Members of the Bahá’í Faith live in more than 100,000 localities and come from nearly every 

nation, ethnic group, culture, profession, and social or economic background. [...] Bahá’ís believe the 

crucial need facing humanity is to find a unifying vision of the nature and purpose of life and of the future 

of society. Such a vision unfolds in the writings of Bahá’u’lláh. (The Bahá’í Faith: The International 

Website of the Bahá’ís of the World; https://www.bahai.org) 

 

c) Trobeu la traducció de les paraules en el context real. (Aquest pas es pot fer 

com a deures). 

IMPORTANT: quan feu els passos (c.1), (c.2) i (c.3), anoteu el número de pas i 

el nom del diccionari en què (no) hàgiu trobat la paraula. A classe es dicutirà quins 

passos heu hagut de fer i quins diccionaris han “funcionat” i quins no. En aquest 

exercici, a més, cal que traduïu les paraules no pas aïlladament, sinó en el seu context 

real; a tal efecte, us proposem que traduïu els fragments que apareixen subratllats en els 

textos de l’apartat anterior. 

c.1) Busqueu la traducció de cada paraula en un diccionari bilingüe: diccionari 

anglès-català (Enciclopèdia Catalana), diccionari anglès-castellà (Collins, Larousse, 

Oxford). Una altra estratègia possible és consultar el TERMCAT, i més concretament el 

seu servei automatitzat de consultes Cercaterm: proveu d’introduir-hi el terme anglès o 

el nom científic (en llatí) per veure si us dona l’equivalent català. Podeu utilitzar el 

servei automatitzat, però per fer aquest exercici si us plau no consulteu el servei 

personalitzat, ja que una allau de preguntes sobre la mateixa paraula col·lapsaria el 

centre. Reserveu aquest recurs per a la “vida real”. 

c.2) Si no funciona el pas (c.1), busqueu en un diccionari català monolingüe un 

terme ortogràficament similar al terme anglès. Podeu consultar: DIEC, GDLC, o bé 

diccionaris especialitzats. Si fallen els diccionaris, podeu consultar algú que domini el 

tema (un venedor de perfums, un botànic, un biòleg, un entès en religions, etc.). 

c.3) Si, malgrat tot, no funciona el pas (c.2), quin procediment de traducció 

creieu que s’hauria d’utilitzar?: retenir la paraula anglesa?; donar un equivalent 

aproximat (sinònim, hipònim, hiperònim)?; fer una paràfrasi?; inventar una nova 

paraula?  

https://www.bahai.org/
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm
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2.11. Solucionari 

EXERCICI 1 

 (1) usuari = general; llengües = monolingüe; àmbit = general 

 (2) usuari = general; llengües = monolingüe; àmbit = específic 

 (3) usuari = aprenentatge; llengües = monolingüe; àmbit = general 

 (4) usuari = general; llengües = plurilingüe (bilingüe anglès-català); àmbit = general 

 (5) usuari = aprenentatge (sovint hi ha explicacions en català d’un terme anglès); llengües = 

plurilingüe (bilingüe anglès-català); àmbit = específic (ordenat temàticament) 

 (6) usuari = aprenentatge; llengües = monolingüe; àmbit = general 

 (7) usuari = aprenentatge (del règim verbal); llengües = monolingüe; àmbit = específic (només 

inclou verbs) 

 (8) usuari = general; llengües = bilingüe; àmbit = general 

 (9) usuari = general; llengües = monolingüe i alhora plurilingüe (monolingüe pel que fa a les 

definicions [estan en català] i plurilingüe [bilingüe] perquè conté equivalències castellà-català i llatí-

català; àmbit = específic (diccionari temàtic) 

(10) usuari = general; llengües = plurilingüe (quadrilingüe castellà-anglès-francès-alemany); 

àmbit = específic (diccionari visual) 

(11) usuari = aprenentatge (de locucions i frases fetes); llengües = monolingüe; àmbit = 

específic (entrades agrupades per temes; diccionari temàtic [de locucions i frases fetes]) 

(12) usuari = aprenentatge (de l’anglès); llengües = plurilingüe (bilingüe anglès-català, amb 

algunes equivalències català-anglès); àmbit = específic  

 

EXERCICI 2 

Les principals diferències que hi ha entre el diccionari de sinònims de Franquesa 

i el de Santiago Pey són: 

a) Tipografia: és més clara la del diccionari de Franquesa (ús de la negreta per a 

cada sinònim  i distribució dels sinònims en columnes, la qual cosa en facilita la 

localització). 

b) Actualització ortogràfica: el diccionari de Franquesa segueix l’ortografia del 

diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. 

c) Actualització lèxica: el diccionari de Franquesa està més actualitzat (com a 

sinònims de ‘cotxe’ inclou, entre d’altres, ‘taxi’, ‘monovolum’, ‘limusina’ i ‘tot terreny 

o jeep’). 

d) Explicacions i exemples: a part de donar un llistat de sinònims, el diccionari 

de Franquesa sovint explica el significat d’un sinònim (“cotxe = monovolum, cotxe amb 
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gran espai interior i amb el portaequipatges de gran capacitat”) i fins i tot en dona 

exemples (“costat = flanc Els flancs d’una nau, d’un exèrcit, etc.”). 

e) Cabal lèxic tradicional: el diccionari de Pey és més complet en aquest sentit 

(per exemple, dedica més de quatre pàgines a donar sinònims de diferents tipus 

d’herba). 

 

EXERCICI 3 

La paraula snowberry no apareix en cap diccionari bilingüe d’àmbit general, ja 

sigui anglès-català o anglès-castellà. Per tal de traduir snowberry, doncs, haurem de 

recórrer a un bon diccionari monolingüe d’àmbit general, com per exemple al que hi ha 

a Oxford Dictionaries (http://www.oxforddictionaries.com). Si hi cerquem snowberry, 

ens donarà la definició “A North American shrub of the honeysuckle family, bearing 

white berries and often cultivated as an ornamental or for hedging. Symphoricarpos 

albus, family Caprifoliaceae”. El nom científic és clau, perquè ens permet esbrinar el 

nom català mitjançant un bon diccionari de botànica —per exemple el diccionari Noms 

de plantes del TERMCAT o Els noms de les plantes als Països Catalans de Francesc 

Masclans (editorial Montblanc-Martín, 1981). Allí, buscant el nom científic, hi 

trobarem ‘perler’, solució que queda confirmada quan busquem el nom científic 

d’aquest mot al DIEC: ‘perler’ hi és definit com a “Arbust caducifoli de la família de les 

caprifoliàcies, estolonífer, de fulles ovades, flors campanulades rosades, disposades en 

raïms espiciformes, i fruits blancs semblants a perles, provinent d’Amèrica del Nord i 

cultivat per a ús ornamental (Symphoricarpos albus)”.  

 

EXERCICI 4 

Tant per a l’apartat 1 com per a l’apartat 2 s’ha consultat el Longman Dictionary 

of English Language and Culture (Longman). No obstant això, es podia arribar a la 

solució consultant altres obres, per exemple enciclopèdies (Wikipedia), diccionaris 

monolingües d’àmbit general, etc. (Per a un tractament més aprofundit dels 

procediments de traducció dels termes culturals, vegeu 3.6.1). 

a)  

(13) “[...] una cervesa Schlitz”, “[...] una Schlitz” (l’últim cas és recomanable 

només quan el públic de la cultura d’arribada coneix la marca de cervesa en qüestió, tot 

i que el determinant ‘una’ ajuda a imaginar-nos que es tractat d’una cervesa). Altres 

possibilitats: “[...] una cervesa / una mitjana” (s’elimina l’element culturalment estrany); 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/191
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/191
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“[...] una (cervesa) Heineken / Budweiser” (se substitueix l’element culturalment 

estrany per un altre de més conegut en la cultura d’arribada però igualment forà; un 

element de la cultura d’arribada, per exemple “una Estrella” o “una Sant Miquel”, 

podria sonar ridícul). 

(14) “[...] un episodi de Coronation Street”, “[...] Coronation Street” (l’últim cas 

és recomanable només quan el públic de la cultura d’arribada coneix el nom del serial 

en qüestió). Altres possibilitats: “[...] el serial / la telenovel·la (de la tarda)” (s’elimina 

l’element culturalment estrany); “[...] (un episodi de) Gent del barri / Veïns” (se 

substitueix l’element culturalment estrany per un altre de més conegut en la cultura 

d’arribada però igualment forà; un element de la cultura d’arribada, per exemple 

“Nissaga de poder”, podria sonar ridícul). 

(15) “[...] botes Dr Martens / militars”, “[...] botes”, “[...] sabates”, “[...] Dr 

Martens” (l’últim cas és recomanable només quan el públic de la cultura d’arribada 

coneix el nom de la marca en qüestió). 

b) 

(16) Harriet Beecher Stowe (cal buscar la resposta dins Uncle Tom). 

(17) La matança per part de la policia britànica, el diumenge 30 de gener de 

1972, de 13 civils nord-irlandesos que participaven en una manifestació contra el fet que 

s’empresonessin sense judici previ els sospitosos de col·laborar amb l’IRA. Tant la 

Gran enciclopèdia catalana com el Gran Larousse català (dins l’entrada ‘Irlanda del 

Nord’, apartat ‘Història’) donen ‘diumenge sagnant’ com a traducció de Bloody Sunday, 

però també seria acceptable el terme ‘Diumenge de Sang’ per analogia amb el ‘Corpus 

de Sang’ català (7 de juny de 1640, inici de la guerra dels Segadors). 

(18) Una àrea del sud dels EUA on la gent és molt religiosa i segueix la Bíblia 

escrupolosament. El Longman Dictionary of English Language and Culture no 

especifica que aquesta àrea comprèn també certes zones de l’oest dels EUA i de l’oest 

del Canadà, ni que la gent és protestant fonamentalista (informació extreta d’Oxford 

Dictionaries, https://languages.oup.com/dictionaries). A l’hora de traduir Bible Belt 

podríem fer una traducció literal (‘Cinturó Bíblic’) acompanyada d’una nota a peu de 

pàgina. Si el terme no complís una funció destacada en el text, potser ens podríem 

estalviar traduir-lo: serien suficients paràfrasis que incloguessin adjectius com ‘purità’, 

‘fonamentalista’ o ‘ultraprotestant’ (o combinacions com ‘fonamentalisme protestant’).  

 

 

https://languages.oup.com/dictionaries
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EXERCICI 5 

a) Les definicions de (19) i de (21) estan extretes d’un diccionari per a usuaris 

generals, monolingüe i d’àmbit general (Concise Oxford Dictionary); això es nota 

sobretot en el fet que es dona el nom científic i l’etimologia. Les definicions de (20) 

estan extretes d’un diccionari d’aprenentatge, monolingüe i d’àmbit general (Cambridge 

Dictionary); això es nota sobretot en els exemples, que contextualitzen (i, per tant, 

ajuden a entendre) el significat de la paraula. (Evidentment, les definicions “falses” 

estan modificades i no corresponen a la paraula que pretenen definir). 

b) Si llegim els textos del pas (b), queda clar que les definicions correctes són: 

(19b), (20a) i (21a). 

c) 

c.1) ‘Ceanothus’ no apareix a cap dels diccionaris bilingües esmentats. Però si al 

servei automatitzat de consultes Cercaterm del TERMCAT hi introduïm el nom en 

anglès, obtindrem com a traducció el mot català ‘ceanot’. Per tant, ja tenim la traducció 

de ceanothus: “[...] to protect them from the prickly ceanothus” → “[...] per protegir-los 

de l’espinós ceanot”. Tot i que ‘ceanot’ és una paraula inusual i d’àmbit específic 

(apareix al Cercaterm, però no al DIEC ni al GDLC), el context en què es troba deixa 

prou clar que es refereix a un arbust —no cal, doncs, afegir cap paràfrasi a ‘ceanot’. 

Muckraking no apareix al Diccionari anglès-català d’Enciclopèdia Catalana; hi 

apareixen, però, dues formes emparentades semànticament: muckrake i muckraker. 

Muckraker hi és traduït com a “el que furga en la vida de l’altra gent”, i de muckrake 

se’n dona una traducció (“remoure el passat”) i se’n fa a més una paràfrasi en cursiva 

(“buscar i revelar coses vergonyoses de la vida dels altres, furgar en les vides alienes”). 

A partir d’aquí, haurem de trobar una traducció de muckraking que funcioni en el 

context (vegeu més avall, pas c.3). 

Baha’i no apareix a cap dels diccionaris bilingües esmentats. 

c.2) Baha’i: al DIEC hi apareix una entrada ortogràficament semblant: el mot 

‘bahaista’, que és definit com a “relatiu o pertanyent al bahaisme” (‘bahaisme’ = “ 

moviment religiós proper a l’islam, iniciat per Bahā Allāh, que defensa la unitat 

espiritual de la humanitat i la pau mundial”). Per tant, la traducció de Baha’i és 

‘bahaista’: “Founded more than a century and a half ago, the Bahá’í Faith has spread 

around the globe” → “Fundada fa més d’un segle i mig, la fe bahaista s’ha escampat 

arreu del món”. 
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c.3) ‘Muckraking’: al pas (c.1) ja hem trobat la traducció de muckrake i 

muckraker. A partir d’aquí, hem de traduir muckraking en els següents dos contextos: 

“for a [...] sensational [...] view, get hold of a terrific piece of muck-raking (which 

doesn’t mean untrue — it’s well documented) called [...]” i “For those allergic to muck-

raking and who want something more intellectually austere [...]”. Proposem les 

següents opcions: 

i) Sinònim (‘sensacionalisme’, ‘sensacionalista’): “podeu llegir també un 

magnífic exemple de sensacionalisme (la qual cosa no vol dir que expliqui mentides) 

que du per títol [...]”; “Si sou al·lèrgics al sensacionalisme i voleu un llibre 

intel·lectualment més auster [...]”—fixeu-vos que, per tal d’evitar la repetició, a la 

primera frase no hem traduït “for a [...] sensational [...] view”.  

ii) Sinònim aproximat (‘escàndol’) que se centra en l’efecte de muckraking més 

que no pas en l’acció: “Si sou al·lèrgics als escàndols i voleu un llibre intel·lectualment 

més auster [...]” (el sinònim aproximat ‘escàndol’ no funciona bé a la primera frase). 

iii) Hiperònim (‘xafarderia’, ‘tafaneria’): “si voleu una visió sensacionalista, en 

podeu llegir un magnífic exemple ple de tafaneries (la qual cosa no vol dir que expliqui 

mentides) i que du per títol [...]”; Si sou al·lèrgics a les xafarderies i voleu un llibre 

intel·lectualment més auster [...]”.  

iv) Paràfrasi: “podeu llegir una obra que furga en la vida de les persones (tot i 

ser un magnífic exemple de sensacionalisme, està molt ben documentada) i que du per 

títol [...]” —fixeu-vos en el canvi de lloc de l’adjectiu ‘sensacionalista’ i en el fet que no 

hem traduït “which doesn’t mean untrue”. 

v) En altres contextos, podrien anar-hi bé les següents expressions: ‘treure els 

draps bruts al sol’, ‘treure els drapets al sol’, ‘periodisme d’investigació’, ‘basat en fets 

reals’, ‘que furga en les xafarderies del passat’, ‘gratar / remenar la merda’, etc. En 

castellà a vegades s’utilitzen (per influència de l’anglès) els termes prensa amarilla 

(fàcilment importable al català com a ‘premsa groga’) i amarillismo (potser algun dia 

tindrem un ‘groguisme’ en català). 

 



3. PRAGMÀTICA DE LA TRADUCCIÓ:  

L’ENCÀRREC I ELS SEUS COMPONENTS 

 

3.1. El text original: el problema de la funció 

A l’hora d’encarar la traducció, tenim la possibilitat de donar la primacia en el 

procés de traducció o bé al text original (TO) o bé al text meta (TM). Dit altrament, 

podem seguir amb una fidelitat absoluta el text original, d’acord exclusivament amb les 

intencions i motius del seu autor, o bé podem orientar la traducció d’acord amb les 

pautes que ens marquin els qui encarreguen la traducció (és a dir, els iniciadors) o els 

seus destinataris. 

Les teories de la traducció basades en el TO s’han vist desplaçades en els darrers 

temps per teories basades sobretot en el TM. De fet, pel que fa a les teories de la 

traducció, hi ha qui parla d’un “destronament” (Vuorinen 1995: 89) del TO en benefici 

del TM. Els partidaris de teories de la traducció basades en el TO, per la seva banda, 

consideren que enfocar la traducció des de la perspectiva del TM, sense tenir gairebé en 

compte el TO, significa menystenir els principis tradicionals de fidelitat o lleialtat del 

traductor amb les parts implicades en el procés de mediació lingüística.  

És evident, però, que es poden donar tot un seguit de discrepàncies entre la 

funció que compleix el TO en el seu marc de partida i la que es vol que tinguin el 

mateix TO o el TM en la cultura d’arribada, i que aquestes discrepàncies pel que fa a la 

funció influiran forçosament en la traducció del TO. Ho il·lustrarem amb dos exemples. 

En primer lloc, analitzem les traduccions que es practiquen a les classes d’una 

facultat de Traducció i Interpretació. En aquest cas, és evident que en una traducció, per 

exemple, del Macbeth de William Shakespeare efectuada a classe, la traducció serveix 

per familiaritzar l’alumnat amb les peculiaritats lingüístiques, estilístiques i formals de 

l’obra de Shakespeare, no pas per entretenir-lo amb la sanguinària tragèdia de 

l’usurpador del tron d’Escòcia. El TO és el mateix que van traduir Josep Maria de 

Sagarra i Salvador Oliva, però la funció de totes tres traduccions és diferent: en el cas de 

l’alumnat, ha de demostrar a qui li corregeixi la traducció que és competent per resoldre 

els problemes que planteja el TO; en el cas de Sagarra, el resultat havia de ser un text 
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que pogués dur-se a l’escena; i en el cas d’Oliva, la traducció havia de servir per doblar 

al català la versió televisiva de l’obra, produïda per la BBC. 

Un altre exemple el tindríem en qualsevol edició dels discursos de Winston 

Churchill, que avui podem llegir com a documents històrics, o bé per plaer estètic (no 

oblidem que Churchill va rebre el Premi Nobel de Literatura l’any 1953). Una traducció 

que posi l’èmfasi en l’aspecte històric segurament anirà acompanyada de tot un seguit 

de notes i comentaris, que, amb la mateixa seguretat, podem dir que no trobarem en una 

traducció on es prioritzi la retòrica d’un dels millors oradors del segle XX. Així doncs, la 

funció tant del TO com del TM esdevé un element clau a l’hora d’enfocar la traducció. 

3.2. L’iniciador i el destinatari de la traducció 

Segons Christiane Nord (1990: 56), a més de la funció, els altres aspectes clau 

que cal tenir en compte en la traducció d’un text són aquests: a) la intenció de l’emissor; 

b) el destinatari; c) el temps i el lloc de recepció; d) el mitjà o canal; i e) els motius de la 

producció o de la recepció del text. 

Tinguem en compte, però, que en el cas del text meta (TM), no podem parlar 

amb propietat d’un emissor, sinó d’un traductor, que actua d’intermediari lingüístic, i, 

abans del traductor, trobem la figura clau de l’iniciador. L’iniciador d’una traducció és 

qui encarrega la traducció, sigui per a ell o per a algun altre destinatari. Convindria 

saber, doncs, abans de traduir, quines són les intencions de l’iniciador per voler que algú 

tradueixi el text original. 

Una editorial sovint actua d’iniciadora de processos de traducció, però el més 

freqüent és que el destinatari de les traduccions no siguin ni l’editorial ni els llibreters 

que li compren els llibres, sinó els lectors, consumidors finals del TM. En canvi, quan 

un jutge de l’Audiència de Barcelona encarrega la traducció dels documents que li ha 

tramès un fiscal britànic en un procés d’extradició, el jutge esdevé iniciador i destinatari 

alhora, perquè encarrega una traducció que després llegirà ell mateix. 

S’ha de tenir en compte que, com ja indicàvem més amunt, les intencions o els 

motius de l’iniciador per voler que es tradueixi un text no tenen necessàriament relació 

amb les intencions o els motius de l’emissor del TO. També cal tenir en compte que els 

motius de l’iniciador poden dur-lo a marcar la tasca del traductor amb tot un seguit de 

prioritats i restriccions (Zabalbeascoa 1996: 243-48). Una editorial, per exemple, voldrà 
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publicar la traducció d’una novel·la d’èxit de Stephen King per guanyar-hi el màxim de 

diners possible (prioritat), no pas per raons de prestigi. Així doncs, tendirà a prescindir 

de tot allò que, al seu parer, atempti contra la comercialitat del llibre (restricció) perquè 

en dificulta la lectura per part del gran públic: notes explicatives, un vocabulari massa 

culte, etc. Tampoc no oblidem que una altra de les prioritats de l’iniciador, en un cas 

com el de la traducció dels best sellers anglosaxons, és la velocitat. Per això és molt 

habitual que obres de gran actualitat i extensió es reparteixin entre diversos traductors, 

que hauran de cenyir-se amb total rigor al llibre d’estil de l’editorial i als criteris de 

l’editor (restriccions) si es vol evitar que el TM presenti incoherències (Malmkjær, 

Milton i Smith 2000: 244-46). En l’extrem oposat, se situa l’edició d’obres adreçades a 

un públic acadèmic, on l’aparat crític i de notes és de rigor. 

En el paràgraf anterior ens hem referit a traduccions de textos escrits. Ara bé, és 

habitual en traducció establir distincions basades en el canal o mitjà d’emissió i/o 

recepció del missatge, anomenades modalitats de traducció (Bacardí, Domènech, Gelpí 

i Presas 2012: 18-31). Així, podríem distingir entre la traducció escrita en general, la 

traducció audiovisual, la traducció oral (que, de fet, seria la interpretació i quedaria fora 

de l’àmbit d’aquest manual; vegeu, però, Ugarte 2010: 30-38), la traducció informàtica, 

altrament anomenada localització i, finalment, la traducció musical i la iconicogràfica 

(Hurtado Albir 2001: 69-95). 

3.3. Tipus i graus d’intervenció del traductor en el text 

Com hem dit a 3.1, hi ha avui dia una certa tendència a donar la primacia al text 

meta a l’hora de traduir, en detriment del text original. Més que a un debat teòric, aquest 

fet respon a les condicions del mercat, en què, com hem vist al final de l’apartat 3.2, els 

clients marquen sovint un seguit de prioritats i restriccions als traductors, que afecten 

per força el desenvolupament de la traducció. L’intermediari lingüístic poques vegades 

serà neutral, perquè la seva feina sol respondre a un encàrrec amb unes condicions 

preestablertes, com ara terminis d’execució, nivell d’intel·ligibilitat i, de vegades, fins i 

tot extensió. El cert és que, per dir-ho en termes pràctics, qui paga, mana, i el client 

sempre té la raó. Per això el traductor sovint es veu abocat a manipular el TO de manera 

més o menys creativa (Sager 1997: 33-36), com veiem a (1). 
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(1) PROCEDIMENTS DE TRADUCCIÓ I TIPUS D’INTERVENCIÓ RESPECTE AL TO 

Procediments Extensió Contingut Intenció 

Traducció 

resum 

Disminueix Es manté Pot variar 

Traducció 

ampliada 

 

Augmenta 

 

Es manté 

 

Pot variar 

Traducció 

comentada 

 

Augmenta 

 

Varia 

 

Varia 

Adaptació Pot variar Varia Pot variar 

 

En primer lloc, pot ser que les necessitats dels clients facin prescindibles alguns 

elements del TO, del qual podem conservar la intenció, però modificar-ne l’extensió. Es 

tractarà d’una traducció resum si en reduïm l’extensió, o d’una traducció ampliada, si 

l’augmentem. 

Les traduccions resum són una pràctica habitual en publicacions acadèmiques i 

científiques, però poden donar-se en altres àmbits (per exemple, resums de notícies 

d’agències internacionals d’informació) i fins i tot n’hi ha publicacions especialitzades, 

com la revista nord-americana Reader’s Digest. En tota traducció resum, la restricció 

principal amb què opera el traductor és l’extensió màxima assignada al TM, mentre que 

la prioritat essencial és transmetre els continguts del TO de la manera més acurada 

possible. Per això, en tota traducció resum, abans de començar la tasca pròpiament de 

traducció és fonamental realitzar un exercici de comprensió lectora, per determinar 

quines són les idees fonamentals del TO (Álvarez Calleja 1991: 151-155). 

Per comprendre adequadament el text, hem de tenir un coneixement profund, 

encara que no necessàriament especialitzat, del tema que tracta, ja que així podrem 

reconèixer els termes i els conceptes clau d’aquest tema i separar-los de tot allò que 

resulti accessori o secundari. A més a més, haurem de saber reconèixer quin és el tipus 

de text que traduïm, ja que, com veurem a 3.4, els diferents tipus de text solen ordenar 

la informació d’acord amb uns esquemes preestablerts que els fan més fàcilment 

identificables per al lector. 

Independentment del tipus o subtipus de text a què pertanyi l’original, un tret 

comú a la majoria de textos és que la seva divisió en apartats encapçalats per un títol i 

uns subtítols ens sol aclarir quina és la idea principal que contenen i com estan 

jerarquitzades les altres idees al seu voltant. Però tant si conté títols i subtítols com si 

no, recordem que els paràgrafs en què es divideix el text ens permeten veure com s’hi 
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organitzen les idees a una escala més reduïda, ja que el paràgraf és, per definició, una 

unitat de discurs al voltant d’una idea. 

Deixant de banda les traduccions resum i tornant als canvis que pot provocar una 

traducció respecte a un original, anotem el possible canvi de la intenció d’un text sense 

que el traductor n’alteri l’extensió ni el contingut; per exemple, convertim un TO 

instructiu en un TM informatiu quan traduïm per encàrrec d’un jutge una nota amb les 

instruccions del cap d’una banda de criminals als seus sequaços. 

D’altra banda, podem canviar tant la intenció com el contingut del TO si en fem 

una traducció comentada o una adaptació. Les traduccions acadèmiques i exegètiques 

(per exemple, traduccions acadèmiques de les obres de William Shakespeare) són 

exemples de traducció comentada. 

Pel que fa a les adaptacions, n’hi ha de moltes menes, segons el grau més o 

menys elevat de manipulació del contingut i la intenció del TO (vegeu 1.8). Comparem, 

per exemple, dues adaptacions que va realitzar el cantautor gironí Josep Tero per al disc 

de Maria del Mar Bonet Ben a prop (Bonet 1989): 

 

(2) a. ‘Someone to Watch Over Me’          b. ‘En algun lloc del meu cor’ 

  There’s a somebody   Si l’amor se’n va, 

  I’m longing to see.   el cel torna gris, 

I hope that she    el meu jardí, 

  Will turn out to be   el meu carrer, 

  Someone who’ll watch over me.  i aquesta remor s’esvaeix. 

 

(3) a. ‘As Tears Go By’           b.  ‘Dolça remor de cada tarda’ 

  It is the evening of the day  Dolça remor de cada tarda, 

  I sit and watch the children play.  no t’esvaeixis, amanyaga’m 

  Smiling faces I can see,   amb veus i amb rialles 

  But not for me.    d’infants que canten 

  I sit and watch as tears go by.  al meu carrer on, només ells, 

       duen tendresa a cada vespre. 

 

En el cas de ‘Someone to Watch Over Me’, l’única prioritat de Josep Tero fou 

que la lletra lligués amb la partitura, una simple coincidència formal: coincideixen el 

ritme del vers i un parell de rimes amb ‘i’, consonants en el TO (she, be), assonants en 

el TM (‘gris’, ‘jardí’). És clar que, més que d’una adaptació, hem de parlar d’una nova 

lletra de Josep Tero per a la música de George Gershwin. Pel que fa a ‘As Tears Go 
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By’, Tero conserva la imatgeria del TO (la tarda, la visió dels infants que juguen 

alegrement, en contrast amb la tristesa de l’enunciador), però la suau malenconia del 

text de Josep Tero no correspon al caràcter literalment lacrimogen del TO. Una vegada 

més, podem afirmar que l’element al qual Josep Tero resta veritablement fidel en la 

seva adaptació és la partitura original (per a la metodologia de la traducció de cançons, 

vegeu 8.4.2 pel que fa a la traducció del ritme i 8.4.3 pel que fa a la rima). 

Més complex resulta l’exercici d’adaptació que és el Pigmalió de Joan Oliver, 

que trasllada a Barcelona l’acció de l’obra original de George Bernard Shaw, 

ambientada a Londres (vegeu 1.8, i 1.11, exercici 4 i la solució corresponent). 

Finalment, afegirem que, a més de les traduccions resum, ampliades o 

comentades o adaptades, hi ha un altre cas en què es poden donar canvis d’intenció o 

contingut entre el TO i el TM: quan el TO ja no és un missatge per a ningú, sinó simple 

llenguatge, com passa amb les traduccions escolars que es fan servir com a eina per 

adquirir una competència més gran en una llengua estrangera. 

3.4. L’encàrrec: tipus i gèneres textuals 

Quan l’iniciador encarrega una traducció, amb les prioritats i restriccions que 

considera oportunes, el traductor ha de tenir molt present quin és el tipus de text que li 

encarreguen que tradueixi. 

Els tipus de text són categoritzacions fetes amb criteris interns, és a dir, que 

tenen en compte exclusivament factors formals (lingüístics o verbals). El tipus de text 

sol relacionar-se amb l’element del procés comunicatiu (emissor, receptor, referent i 

codi) al qual el text dedica una especial atenció. Seguint autors com Werlich (1976) o 

Hatim i Mason (1990: 153-160), proposem una classificació dels textos en tres tipus, 

segons la seva funció, dividits, al seu torn, en subtipus. 
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(4) TIPOLOGIA FUNCIONAL DE TEXTOS 

 a. Argumentatius 

  1. Lineals 

  2. Contrastius 

 b. Expositius 

  1. Descriptius 

  2. Narratius 

  3. Conceptuals 

 c. Instructius 

  1. Vinculants 

  2. No vinculants 

 

El text argumentatiu pretén que el receptor accepti o rebutgi un punt de vista 

determinat (tesi). L’argumentació pot ser lineal (s’exposa una tesi i, a continuació, 

idees, dades o fets que la justifiquen) o bé contrastiva (s’exposa una tesi amb idees, 

dades o fets que la contradiuen). 

El text expositiu explica un seguit de fets, entitats o estats, centrant-se en l’espai 

en què es donen (descripció), en la seva seqüència temporal (narració) o fent abstracció 

del marc d’espai i temps (exposició conceptual) (vegeu també Bell 1991: 205). 

El text instructiu indica al receptor com ha d’actuar. El text pot intentar obligar 

el receptor a actuar d’una determinada manera (instrucció vinculant o amb obligació), 

cas dels textos legals, com ara una llei o un contracte; o bé pot ser que el text només 

pretengui indicar al receptor el procés que cal seguir per obtenir un resultat, sense 

obligar-lo a actuar de cap manera (instrucció no vinculant o sense obligació), cas de les 

receptes de cuina o dels manuals d’ús de qualsevol aparell. 

Les tipologies d’aquesta mena són, com dèiem, funcionals, independents del 

contingut del text. L’avantatge d’aquesta mena de classificació tipològica, per oposició 

a la que defensen autors com Newmark (1996: 9-14), basada en el contingut (textos 

jurídics, científics, literaris, etc.), és que ens permet comprovar, per exemple, que un 

receptari de cuina i el manual d’ús d’una rentadora són en realitat un mateix tipus de 

text: instruccions sense obligació o no vinculants. Aquesta coincidència tipològica ens 

permet abordar de manera molt semblant la traducció de tot un seguit d’aspectes del TO 

(com ara la persona i el mode dels verbs, que en ambdós casos traduiríem per la segona 

persona del plural, o, en textos informals, del singular, de l’imperatiu), encara que els 
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continguts d’un receptari i d’un manual d’ús d’una rentadora siguin òbviament 

diferents. 

És evident que sovint ens trobem davant de textos que no són tipològicament 

purs, sinó que són fruit de la combinació de diversos subtipus (per exemple, descripció i 

narració en una novel·la) o fins i tot de tipus diferents (per exemple, exposició i 

argumentació en un article científic). Malgrat tot, la identificació del tipus dominant 

abans de començar a traduir ens serà especialment útil a fi d’evitar errors de comprensió 

i, per tant, de traducció del text, sobretot pel que fa a la intencionalitat dels autors. 

En aquest punt convé aclarir que els canvis en la funció del TM, als quals ens 

hem referit en l’apartat 3.1, més que a tipus textuals diferents, donen lloc a gèneres 

diferents (Trosborg 1997: 7). Així, per exemple, un text de tipus narratiu per a ser llegit 

és un conte o una novel·la, mentre que un text narratiu per a ser representat és una obra 

de teatre o un guió de cinema. Per tant, cal tenir molt present que les diferències de 

funció (lectura o representació, per exemple, en textos narratius) afecten el canal de 

comunicació (llibre o escenari o pantalla en el cas dels textos narratius), i això incideix 

per força en les prioritats i restriccions amb què treballaran els traductors (Zabalbeascoa 

1997: 338-341). Mirarem d’il·lustrar aquestes diferències pel que fa a les prioritats i les 

restriccions en l’apartat següent, que dediquem a la traducció audiovisual. 

3.5. La traducció audiovisual 

Suposem que ens encarreguen la traducció d’un guió cinematogràfic. Ens poden 

demanar que fem una d’aquestes coses: 

a) traduir el guió de cara a la seva publicació com a llibre (traducció editorial); 

b) traduir-lo com a guió de doblatge (traducció audiovisual); 

c) traduir-lo per als subtítols de la pel·lícula (traducció audiovisual). 

En el primer supòsit, la traducció editorial, el traductor necessita bàsicament el 

guió original, bons diccionaris, domini de la llengua original i domini del català 

col·loquial i de l’estàndard oral. La fidelitat al contingut i al nivell de formalitat del TO 

pot ser la màxima prioritat. Les úniques restriccions que li poden ser imposades per 

l’editor del TM són les que marca el llibre d’estil de l’editorial, si és que existeix. El 

traductor, doncs, no té altres limitacions que les pròpies de qualsevol encàrrec editorial. 
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El guió de doblatge planteja moltes més restriccions al traductor. Per començar, 

li resulta imprescindible treballar amb un enregistrament de la pel·lícula amb un 

cronòmetre incorporat, ja que en tot doblatge, “la imatge mana” (vegeu Televisió de 

Catalunya 1997: 14-15) de dues maneres diferents: 

a) La imatge dels personatges que diuen el TO presenta uns moviments labials a 

què s’hauran d’assemblar mínimament els moviments dels llavis d’un parlant de la 

llengua meta en dir el TM (sincronia fonètica). Si tenim un primer pla d’un actor que 

acaba una frase del guió original amb una vocal ben oberta, el TM (el guió de doblatge) 

no li pot fer acabar la frase amb una vocal tancada o una consonant. I més important 

encara: la durada de l’emissió del TM ha de ser la mateixa que la del TO (isocronia), 

d’aquí la necessitat del cronòmetre que esmentàvem més amunt. Si no coincideixen les 

durades, ens podem trobar amb un actor que mou els llavis sense dir res o que té la boca 

tancada mentre encara sona la veu del doblador. En general, els diàlegs han de “cabre” a 

la boca dels actors que apareixen a la pantalla, i això vol dir que de vegades haurem de 

sacrificar part del contingut del TO per transmetre’n el sentit amb eficàcia visual i 

informativa, ja que el català sol requerir més síl·labes que l’anglès, on els monosíl·labs 

són més abundants. Val a dir, però, que en els doblatges de ficció també hi ha diàlegs 

que es diuen fora de camp i veus en off, que, per tant, no s’han d’ajustar amb tanta 

precisió als principis d’isocronia i de sincronia fonètica. D’altra banda, el gènere 

documental és molt més flexible que la ficció a l’hora d’aplicar aquests mateixos 

principis, ja que fa servir molt més la veu en off i, fins i tot quan s’hi recorre al 

doblatge, no se sol esborrar les veus originals. 

b) No hi pot haver contradicció o conflicte entre allò que apareix en pantalla i el 

diàleg que s’hi refereix. Aquesta coherència no tan sols s’aplica a la relació dels gestos i 

el comportament no verbal dels actors amb allò que els fa dir la traducció (sincronia 

quinèsica), sinó que va més enllà. Un actor negre, per exemple, no utilitzarà mai 

expressions com ‘treballar com un negre’ o ‘tenir-ho / veure-ho molt negre’ (Televisió 

de Catalunya 1997: 17). En aquesta mateixa línia, pot resultar problemàtic traduir jocs 

de paraules on s’al·ludeixi a algun element present a la pantalla (Zabalbeascoa 1996: 

253-254). A la pel·lícula infantil d’animació per ordinador A Bug’s Life (Lasseter i 

Stanton, 1998), un dels insectes protagonistes, que se’ns presenta com de sexe masculí, 

és una ladybird, o sigui, una marieta. El personatge s’irrita perquè posen en dubte el seu 

coratge, i pregunta en el TO: Who are you calling a lady?. La solució més òbvia, tenint 
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en compte el doble sentit del TO, seria traduir lady per ‘marieta’ (nom de l’insecte i 

terme que també es fa servir per designar una persona de poc coratge), però això topa 

amb les tendències contràries a fer servir un llenguatge poc respectuós amb les minories 

i poc adequat per a un públic infantil. Una solució relativament acceptable seria recórrer 

al valencianisme ‘gallineta’, sinònim del mot català ‘marieta’ (referit a un insecte). Així, 

Who are you calling a lady? es podria traduir per “A qui li dius gallineta?”, i com que 

‘gallina’ és també sinònim de ‘covard’, el sentit de l’original es manté, sense necessitat 

d’emprar un mot “políticament incorrecte”. De totes maneres, cal tenir present que el 

mot ‘gallineta’ no figura amb aquesta accepció d’insecte al Diccionari de la llengua 

catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (però sí al Diccionari català-valencià-balear 

d’Alcover-Moll, que el dona també com a mot rossellonès amb el mateix significat) i 

pot resultar difícil d’entendre per a espectadors no valencians. Sigui com sigui, el 

traductor no pot convertir el personatge en una altra mena d’insecte que no li creï 

aquests problemes, perquè l’insecte en qüestió apareix en pantalla i el seu aspecte 

resulta inconfusible. 

Un altre element que han de tenir en compte els traductors de guions de doblatge 

és que, per facilitar la tasca dels dobladors, de vegades han de dividir el guió en ‘preses’ 

(takes) de fins a 5 línies de 60 caràcters si el diàleg correspon a un sol personatge, o de 

10 línies de 60 caràcters si el diàleg correspon a més d’un personatge (Hurtado Albir 

1999: 184). I sempre numerant la presa i indicant els minuts, segons i frames 

(fotogrames) en què comença i acaba.  De totes maneres, no sempre correspon als 

traductors fer aquesta divisió; sovint se n’encarreguen els pautadors o els ajustadors. La 

funció específica dels ajustadors, com el seu nom ja indica, és vetllar perquè es 

respectin les sincronies ja esmentades (que les paraules “càpiguen a la boca dels 

actors”). De totes maneres, l’última paraula sobre la traducció, en un doblatge, la té el 

director. 

Val la pena assenyalar que el traductor de doblatge gairebé sempre es veu 

obligat a optar per una varietat de llengua meta estàndard (Herbst 1997: 295), amb la 

qual cosa no es poden donar formes equivalents dels accents o les variants dialectals 

emprades en una pel·lícula o un programa televisiu. Els criteris de doblatge de Televisió 

de Catalunya (1997), amb un model de llengua que no sol tolerar desviacions de 

l’estàndard oral (vegeu 4.4.2), han fet que en sèries televisives com Eastenders (Gent 

del barri) i Upstairs, Downstairs (A dalt i a baix) es perdessin tots els elements 
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distintius dialectals (cockney de l’East End londinenc en el primer cas) i sociolectals 

(Upper Class English, anglès aristocràtic els amos, i anglès de classe treballadora els 

criats, a Upstairs, Downstairs; per a una anàlisi detallada de la traducció de les varietats 

lingüístiques relatives a l’usuari, vegeu 4.2). 

La tercera possibilitat de traducció, els subtítols, és la que porta inevitablement a 

sacrificar més elements del contingut del TO, sobretot quan el diàleg és àgil. Hem de 

tenir en compte que normalment es treballa amb subtítols d’entre 28 i 38 caràcters, 

inclosos els espais en blanc (Hurtado Albir 1999: 185; Bartoll 2012: 127-148); que no 

es poden succeir a massa velocitat, ja que el públic ha de tenir temps de llegir-los (de 

dos a tres segons per subtítol); i que els subtítols han de seguir, de manera aproximada, 

la velocitat amb què els actors diuen el TO (sincronització). Per això el traductor 

divideix el TM en unitats sintàctiques i de sentit amb el nombre de caràcters que hem 

indicat, que constituiran els subtítols. 

Tal com passava amb el doblatge, els subtítols han de respectar la coherència 

amb la imatge, encara que no la sincronia fonètica i, només parcialment, la isocronia. En 

el cas dels subtítols, la prioritat del traductor és transmetre el sentit del diàleg per 

facilitar el seguiment de l’acció. Les veus de fons, algunes interjeccions i tots els 

elements del diàleg que tan sols serveixen per indicar que el canal de comunicació 

funciona són elements prescindibles en els subtítols, i, com dèiem al paràgraf anterior, si 

el diàleg és àgil, caldrà recórrer a la traducció resum. En compensació, si l’espectador 

coneix prou la llengua original, podrà gaudir de les veus dels actors, amb la diversitat 

d’accents, dialectes i registres del TO que el doblatge oculta. 

3.6. Traducció i barreres culturals 

3.6.1. Termes culturals 

Als apartats 3.4 i 3.5 hem vist els problemes que ens plantegen les traduccions 

de diversos tipus i gèneres textuals. A 3.3, ens hem referit breument al paper del 

traductor com a intermediari lingüístic, un paper que el pot conduir a modificar el text 

original per adaptar-lo als desitjos, exigències o necessitats del seu client o dels 

destinataris de la traducció. L’apartat que encetem vol aprofundir en la problemàtica del 

traductor com a intermediari, però no entre dues llengües, sinó entre dues cultures: la 

del públic destinatari del text original i la del públic destinatari del text meta. 
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Sens dubte, la traducció posa en contacte cultures diferents, fins al punt que 

alguns teòrics de la traducció, com Vladimir Ivir (1987: 35-36), sostenen que traduir vol 

dir traduir cultures, no llengües, com demostra el fet que el grau de dificultat d’una 

traducció sovint no depèn tant de la proximitat de la llengua meta respecte a la llengua 

original, com de la similitud de la cultura original i la cultura meta. 

És cert que en la cultura del text meta no sempre hi ha elements idèntics o 

equivalents als elements culturals que presenta el text original. Més avall, a l’apartat 

6.2, n’analitzem un exemple, el terme earl. Les discrepàncies provoquen llacunes (Ivir 

1987: 36), i com a traductors, hem de trobar el procediment més adequat per omplir-les. 

Ara bé, tal com recorda Newmark (1995: 102), l’adequació o no d’una proposta de 

traducció depèn de factors molt diversos, com ara: a) el tipus de lector o destinatari del 

text meta (expert, amb un nivell cultural mitjà o totalment desinformat); b) el marc o el 

canal utilitzat per transmetre el text meta (la televisió no admet notes a peu de pàgina, 

per exemple); c) l’objectiu del text (no traduirem igual un text acadèmic que un text 

divulgatiu); d) la importància dels referents en el text original (els termes marcats 

culturalment poden no ser essencials per a la comprensió del missatge, com veurem en 

aquest apartat); i e) el caràcter innovador o original d’aquests mateixos referents en la 

llengua d’origen i en la llengua meta. 

Newmark (1995: 95 i 103) proposa cinc categories de referents culturals, una 

xifra que altres autors amplien o redueixen. Nosaltres, però, considerem que la distinció 

entre una mena de referents culturals o uns altres no té pràcticament cap transcendència 

a l’hora de determinar-ne la traducció; a tot estirar, aquestes tipologies serveixen perquè 

el traductor dediqui més atenció als elements culturals que poden ocasionar-li algun 

problema de traducció a causa de l’existència de les “llacunes” que apuntàvem abans. 

Segons Newmark (1995: 103), tenim a la nostra disposició una dotzena de 

procediments de traducció de termes culturals diferents. Josep Marco (2002: 208-214; 

2004: 137-142) analitza els repertoris de procediments que plantegen autors molt 

diversos, abans d’adherir-se a una versió convenientment esporgada del llistat de 

procediments de Newmark. De fet, però, en la majoria de repertoris de procediments de 

traducció de termes culturals s’aprecia un grau de coincidència notable en el fons, 

encara que no en la terminologia. Nosaltres, posats a simplificar, proposem set 

procediments de traducció, adaptats d’Ivir (1987: 38-45): 
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(5) Procediments de traducció de termes culturals (basats en Ivir 1987: 38-45) 

 a. Manlleu 

 b. Definició 

 c. Calc 

 d. Substitució 

 e.  Creació lèxica 

 f.  Omissió 

 g.  Addició d’informació 

 

a) Manlleu (vegeu 1.2), amb adaptació ortogràfica (naturalització) o sense. El 

manlleu és un procediment vàlid si la paraula o l’expressió anglesa no existeix en català 

i si s’hi pot integrar fàcilment, per via de repetició en altres contextos i per la seva 

forma, adaptable a l’ortografia, la gramàtica, etc. del català. D’altra banda, com hem 

vist a l’apartat 1.2, de vegades s’empren manlleus per voluntat exotitzant, encara que 

existeixi una paraula o una expressió catalana equivalent de l’anglesa. Com que les 

adaptacions morfològiques o ortogràfiques de l’anglès al català no solen resultar difícils, 

i l’actitud de la comunitat catalanoparlant hi és, en general, favorable, no ens ha 

d’estranyar la presència de nombrosos manlleus de l’anglès en l’àmbit científic, 

l’esportiu i l’econòmic. ‘Futbol’ (football), ‘gol’ (goal), ‘xampú’ (shampoo) en són tres 

exemples coneguts, amb adaptació ortogràfica inclosa, mentre que ‘feedback’ i ‘e-mail’ 

són manlleus sense adaptació, admesos al Gran diccionari de la llengua catalana 

d’Enciclopèdia Catalana, i que per tant s’han d’escriure sense cursiva. 

b) Definició. El fet que els humans tinguem experiències comunes ens permet 

elaborar definicions més o menys exhaustives que permetin entendre el significat d’un 

element cultural no compartit en anglès i en català. Aquest és el procediment que ens 

permetria traduir Manchester is already mentioned in the Domesday Book per 

“Manchester ja s’esmenta al cadastre compilat pels normands al segle XI”. Es podria 

considerar que la definició és una forma d’explicitació, i, per tant, d’amplificació (vegeu 

1.9). El problema és que no sempre es pot ser del tot exhaustiu a l’hora de definir, i 

sobretot, que de vegades no convé ser-ho, si no volem desviar l’atenció cap a allò que 

definim, quan hi ha en el text elements més importants, o quan no volem que la 

traducció resulti pesada. Aquesta traducció està justificada quan el valor comunicatiu de 

l’element cultural és essencial en el text, però no quan representa només un ingredient 

del rerefons cultural. 
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c) Calc (vegeu 1.3). És viable quan els mots que designen la realitat 

extralingüística en anglès ho fan d’una manera fàcil de copiar en català perquè la realitat 

extralingüística coincideix, i en canvi, el que no coincideix és simplement la presència 

de formes lèxiques que la designin. Aquest seria el cas de l’anglès electronic mail (o, 

més sovint, e-mail) → ‘correu electrònic’. Però quan la realitat extralingüística no 

coincideix, és pràcticament impossible procedir al calc. I si aquest dona lloc a 

malentesos o a construccions agramaticals en català, queda descartat; per exemple, un 

potboiler no és un ‘bullidor’, sinó una obra (novel·la, pel·lícula, etc.) feta amb finalitats 

exclusivament comercials i sense pensar gaire en la qualitat: allò que se sol anomenar 

una ‘pel·lícula (o una novel·la) alimentària’. 

d) Substitució per un equivalent (vegeu 1.7). De vegades, el buit a l’hora de 

traduir un element culturalment marcat no és total, sinó relatiu: hi ha elements culturals 

similars en la llengua meta i la llengua original, encara que no ben bé iguals. El 

traductor ha de veure fins a quin punt pot utilitzar l’element similar en la llengua meta 

per traduir l’element original. El fet que es produeixi una identificació entre dos 

elements que, en realitat, no són idèntics, sinó tan sols semblants, fa que la substitució 

no sigui satisfactòria si l’element cultural és el centre del text. Altrament, la seva 

transparència, en contrast amb el manlleu, i la seva agilitat, en contrast amb la definició, 

fan que la substitució per un equivalent sigui un procediment sovint recomanable. Ho 

il·lustrarem amb un exemple: 

 

(6) a.          “Now, as I understand it,” Madeline said, delivering the fried egg and the bagel to 

her husband, “you, my dear, are going to be responsible for dinner tonight.” (Lasky, 

Double Trouble Squared: 11) 

 

En aquest text, hem destacat el mot bagel, una mena de panet rodó, amb un forat 

al mig, semblant a una rosquilla, d’origen jueu centreeuropeu, molt popular als EUA, 

però que tot just comença a introduir-se a Catalunya, on encara és pràcticament 

desconegut. Considerem ara quin dels tres mètodes de traducció següents ens resol de 

manera més satisfactòria la dificultat que planteja bagel. 

 

Manlleu amb naturalització: 

(6) b.          —Així doncs, pel que veig —va dir la Madeline donant al seu marit l’ou ferrat i el 

bèiguel—, seràs tu, vida, qui s’encarregarà de fer el sopar aquesta nit. 
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Definició: 

(6) c.          —Així doncs, pel que veig —va dir la Madeline donant al seu marit l’ou ferrat i 

una mena de panet rodó amb un forat al mig—, seràs tu, vida, qui s’encarregarà de fer el 

sopar aquesta nit. 

 

Substitució per un equivalent: 

(6) d.          —Així doncs, pel que veig —va dir la Madeline donant al seu marit l’ou ferrat i el 

panet—, seràs tu, vida, qui s’encarregarà de fer el sopar aquesta nit. 

 

A (6b), veiem que ‘bèiguel’ resulta opac, incomprensible: el lector no sap a què 

es refereix ‘bèiguel’; per tant, no sap què dona la Madeline al seu marit amb l’ou ferrat. 

En la traducció (6c), en canvi, substituir bagel per la definició crida l’atenció del lector 

respecte d’un element que no és clau en el text. La traducció (6d) substitueix el terme 

concret bagel, un tipus de panet determinat (rodó i amb un forat al mig), per un terme 

genèric, ‘panet’, amb la qual cosa es perd un xic de precisió semàntica, però es 

mantenen l’agilitat i la informació de l’original indispensables per a la correcta lectura 

del text. Per tot plegat, ens decantarem per la substitució en casos com aquest, en què 

tractem amb elements que tenen propietats o funcions semblants en anglès o en català; 

així, per citar un altre exemple de substitució, les propietats coincidents permeten 

substituir un element per un altre en comparacions que han esdevingut clixés culturals, 

com to be as deaf as a post i ‘ser sord com una tàpia’, en comptes de ‘ser sord com un 

pal’ (sobre la traducció de frases fetes i altres expressions fixades, vegeu 7.3.3). 

e) Creació lèxica. Aquest procediment, al qual ens tornarem a referir a l’apartat 

6.7, és poc habitual, perquè la creació de vocabulari totalment nou no sol donar resultats 

transparents, i es difícil que una paraula inventada per un traductor arreli en la llengua. 

En trobareu un exemple prou reeixit (‘contraministres de l’oposició’) a 3.7 (6b). 

f) Omissió (vegeu 1.10). L’omissió està determinada per la rellevància de 

l’element cultural en la situació comunicativa; si no és rellevant, es pot ometre. Per 

exemple: I’m going to Boots to get some aspirin → “Me’n vaig a comprar aspirines”, on 

el terme cultural Boots és el nom d’una popular cadena britànica de farmàcies. Com que 

l’aspirina se sol vendre a les farmàcies i és el fet de comprar-la, i no el lloc on es 

compra, el que és rellevant en aquesta frase, podem ometre el terme cultural. 
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g) Addició d’informació. És recomanable afegir informació al terme cultural 

quan es vol mantenir en la seva forma original i els destinataris no tenen els 

coneixements necessaris per entendre’l. És una altra forma d’amplificació (vegeu 1.9). 

Per exemple, a la frase “Vauxhall (Opel al continent europeu) és també una de les  

marques britàniques que han perdut les arrels” (Conxa Rodríguez, “El cotxe anglès vol 

gas”; Avui, 18-2-2001, p. 37), ‘Vauxhall’ apareix acompanyat per la glossa corresponent 

perquè el lector mitjà pugui reconèixer una marca d’automòbils que, en la seva forma 

original, li resultaria desconeguda. 

El manlleu, la creació lèxica, el calc i la definició, per aquest ordre, atrauen 

explícitament l’atenció del receptor vers els elements específics de la cultura d’origen, 

mentre que la substitució per equivalents i l’omissió oculten o suprimeixen aquests 

elements. L’addició se situa en un terme mitjà, en fer explícita la informació implícita 

en el text original. 

 

3.6.2. La intertextualitat 

Un altre concepte important entre les barreres culturals que afecten a les 

traduccions és el d’intertextualitat. Segons Basil Hatim (2001: 117), la intertextualitat és 

la manera en què un enunciat es relaciona amb altres enunciats i, en última instància, 

amb altres textos que exerceixen funcions rellevants; és a dir, la manera en què un text o 

una part d’un text es relaciona amb altres textos o parts de textos. 

La intertextualitat fa que els mots i fins i tot les frases del text adquireixin un 

significat diferent del que tindrien en ells mateixos. Quan Pep Guardiola va presentar 

des del balcó del Palau de la Generalitat la Copa d’Europa que va guanyar el F.C. 

Barcelona el 1992 amb les paraules: “Ja la tenim aquí!”, al·ludia al famós “Ja soc aquí!” 

pronunciat al mateix lloc per l’expresident de la Generalitat Josep Tarradellas en 

retornar de l’exili després de la dictadura franquista, amb la qual cosa Guardiola 

atorgava una especial transcendència al trofeu esportiu, en establir un paral·lelisme amb 

un esdeveniment històric recent. Un altre tipus d’intertextualitat freqüent és la paròdia, 

el veritable sentit de la qual es troba estretament lligat a l’original que parodia. A 4.2.3, 

(6a) és un exemple de paròdia, en aquest cas, de l’estil d’un dietarista del segle XVII per 

part d’un novel·lista del segle XX. 
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Josep Marco (2002: 267) estableix una llista de sis nivells diferents en què 

podem situar una relació intertextual: el nivell verbal, l’estructural, el de registre, el de 

gènere, el de discurs i el de tipus funcional. La determinació de les relacions d’un text 

amb altres textos en cadascun d’aquests nivells és el que ens permet agrupar aquest text 

amb altres textos afins, i és fonamental per al traductor, perquè aquestes afinitats són, 

per exemple, les que ens permeten recórrer a textos paral·lels per obtenir ràpidament 

traduccions vàlides de textos que presenten un alt grau de formalització, com ara 

documents legals. O també són les que ens permeten determinar que un text pertany a 

un tipus o un gènere determinat i, en conseqüència, que s’haurà de traduir segons les 

convencions o normes que s’utilitzen en l’elaboració dels textos d’aquest tipus o gènere, 

com hem vist en l’apartat 3.4. 

Altres relacions intertextuals importants són les que existeixen, d’una banda, 

entre el text original i la seva traducció, i, de l’altra, entre les diverses traduccions d’un 

original: sovint els traductors consulten traduccions d’un original a una altra llengua o a 

la llengua meta per trobar solucions als problemes que els sorgeixen; solucions o 

aclariments que de vegades el traductor cerca en els textos crítics, teòrics o periodístics 

que es refereixen a l’original o a les seves traduccions, amb què mantenen una altra 

mena de relació intertextual. 

Algunes d’aquestes relacions intertextuals ja les hem analitzades; per exemple, 

les relatives a la tipologia o el gènere del text a 3.4, o en parlar de l’ús de textos 

paral·lels (vegeu 2.4.3) o de la documentació del traductor en general (capítol 2). Ara 

ens interessa centrar-nos en la relació intertextual que el traductor més sovint identifica 

com a tal: l’al·lusió intertextual. 

Marco (2002: 273-274) assenyala diversos elements que cal tenir en compte per 

analitzar l’al·lusió intertextual, dels quals destacarem: 

a) el grau d’explicitud (al·lusions obertes, amb marcadors com ara les cometes o 

una tipografia diferenciada; o encobertes, sense cap indicació que s’està fent al·lusió a 

un altre text); 

b) la localització de l’al·lusió dins el text, ja que no té la mateixa rellevància si 

l’al·lusió se situa en un lloc qualsevol del text que si es troba al principi o al final, on 

crida més l’atenció; com tampoc no té el mateix sentit una al·lusió posada en boca d’un 

personatge d’una obra que una al·lusió en el pròleg o en una nota a peu de pàgina 

d’aquesta mateixa obra; 
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c) l’època, el lloc i l’àmbit d’origen del text d’on procedeix l’al·lusió; 

d) el grau de transformació de l’original en l’al·lusió i el tipus de transformació 

duta a terme; 

e) la funció que té l’al·lusió en el text, especialment quan és una funció 

intratextual (és a dir, que compleix una determinada finalitat en el text; per exemple, 

caracteritzar un personatge); 

f) el grau d’identificació amb els valors del text al·ludit, amb una variada gamma 

de matisos que van de la identificació total quan l’al·lusió és, per exemple, una cita 

d’autoritat, a la identificació nul·la quan es satiritza o parodia el text al·ludit. 

És clar que la primera dificultat amb què s’ha d’encarar el traductor és el 

reconeixement de l’al·lusió textual, sobretot quan no és oberta, és a dir, quan no apareix 

marcada com a tal per unes cometes o algun altre element. A continuació, ha de decidir 

quin és el grau de rellevància de l’al·lusió, tenint en compte sobretot el cinquè dels 

elements que hem inclòs a la llista: la funció de l’al·lusió en el text. Finalment, el 

traductor ha de veure si és possible trobar alguna mena d’equivalent per a l’intertext 

original. Cal tenir en compte que, si l’al·lusió és a una obra de la qual existeix una 

traducció catalana ja publicada, convé que el traductor hi recorri. És clar que si 

l’original anglès cita un text originalment escrit en català, el traductor no traduirà el text 

anglès, sinó que haurà de cercar la font catalana i donar la cita en el català original. 

No sempre és necessari traduir totes les al·lusions textuals. Vegem-ne un 

exemple en una crítica del disc The Rising, de Bruce Springsteen: 

 

(7) The song that sticks out like a sore thumb, both musically and thematically, is “Let’s Be 

Friends (Skin to Skin)”, a sunny sing-a-long that’s fun to listen to, almost recalling the 

Jackson 5, but just doesn’t fit here. Perhaps he felt it was needed, considering how often the 

mortal coil is broken on these songs, only to be replaced by bleak realizations. 

(https://www.popmatters.com/springsteenbruce-rising-2496075968.html;  

darrer accés: 14 de maig de 2020) 

 

Aquí l’al·lusió és a un dels textos més citats de la literatura anglesa, el monòleg 

del príncep Hamlet de la tragèdia homònima de Shakespeare: For in that sleep of death 

what dreams may come / When we have shuffled off this mortal coil (III.i.68-69). Com 

que coil → ‘espiral / mola (de corda)’, cal interpretar que el mortal coil shakespearià és 

el cos o, segons alguns crítics, no tan sols el cos, sinó tots els lligams materials dels 

humans amb aquest món. Es tracta d’una expressió que en anglès s’ha convertit 

https://www.popmatters.com/springsteenbruce-rising-2496075968.html
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pràcticament en proverbial, i és possible que el públic angloparlant no la identifiqui 

necessàriament com una al·lusió literària, sinó com un clixé. El crític musical busca tan 

sols una altra manera de dir que, a les cançons del disc, hi apareixen sovint individus 

morts o ferits. El fet que s’al·ludeixi a Hamlet és, doncs, negligible, de manera que 

podríem limitar-nos a traduir la darrera frase així: “Potser ha cregut que feia falta, tenint 

en compte la quantitat de morts i ferits que hi ha en aquestes cançons, que no fan sinó 

donar lloc a la desolació”. 

En el cas pràctic següent, en canvi, veurem que les al·lusions poden ser 

rellevants en un context molt diferent de la traducció literària. Imaginem un traductor 

que treballi per a una empresa de publicitat i que hagi de decidir com tradueix l’anunci 

del telèfon mòbils Betacs (de l’empresa finlandesa Benefon) encapçalat per l’eslògan 

Not all mobile phones are created equal. En primer lloc, el traductor haurà de ser 

conscient que l’eslògan conté una al·lusió encoberta, en aquest cas a la Declaració 

d’Independència dels EUA (1776), concretament a l’inici del seu segon paràgraf: We 

hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal. L’al·lusió té un pes 

important en l’anunci, ja que, com hem dit, l’encapçala, i demostra un cert 

distanciament irònic, irreverent, proper a la paròdia, en substituir l’original men per 

mobile phones en un dels documents més coneguts i venerats als Estats Units, ja que, de 

fet, n’és l’acta fundacional. 

Podem treballar amb la hipòtesi que aquest anunci és el model d’una campanya 

d’abast mundial i que s’ha d’adaptar més o menys al mercat de la llengua meta, aquí, el 

català. Com resolem l’al·lusió intertextual? En aquest cas, l’intertext pot resultar 

vagament familiar al públic català, però és difícil que sigui capaç d’identificar-lo. I, 

sense identificar-lo, és impossible que l’efecte humorístic que es pretén transmetre als 

consumidors potencials arribi a produir-se. Així, la traducció “No tots els telèfons 

mòbils són iguals” es limita a dir una obvietat, sense la càrrega irònica i irreverent de 

l’original. Per tant, ens cal buscar un intertext equivalent que el públic català pugui 

reconèixer. 

Un document amb un valor semblant a la Declaració d’Independència dels EUA 

podria ser la Constitució Espanyola (1978) o l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

(1980), però una consulta per Internet, on es poden trobar ambdós textos, mostra que 

cap dels dos no conté referències a la igualtat genèrica dels humans, sinó tan sols a la 

seva igualtat davant la llei. En canvi, la Declaració Universal de Drets Humans 

https://guides.loc.gov/declaration-of-independence
https://guides.loc.gov/declaration-of-independence
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=cln
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aprovada per l’ONU l’any 1948 ens indica que “tots els éssers humans neixen lliures i 

iguals en dignitat i en drets”. 

Així doncs, podríem traduir l’eslògan de Beneffon d’aquesta manera: “No tots 

els telèfons mòbils neixen iguals”. Si bé és possible que el públic català no identifiqui 

clarament l’origen de l’al·lusió textual, sí que serà capaç de veure que s’està al·ludint a 

un text, gràcies a l’ús del verb ‘néixer’, estrany en aquest context, i que remet clarament 

a un text d’origen diferent. 
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3.7. Exercicis 

EXERCICI 1 

Llegiu atentament el text que us presentem. Quina és la idea principal del text? 

En relació amb ella, fins a quin punt són rellevants les dades històriques sobre 

l’expansió russa a l’Àsia Central? Utilitzeu aquesta informació per fer una traducció 

resum que tingui una extensió aproximada de la meitat de l’original (TO = 230 

paraules).  

 

(1) During the nineteenth century, two foreign powers were especially interested in Xinjiang: 

Imperial Russia and Britain. The Russians, after throwing off the Mongol yoke in 1480, had 

begun a rapid expansion eastward into Asia, in a relentless search for solid borders to 

protect the vast Eurasian steppe from a reoccurrence of the devastation which the armies of 

Chingiz Khan had unleashed. This eastward movement had resulted in the tsar’s armies 

eventually occupying most of the area which had previously made up the Mongol Empire, 

except for Mongolia and China. There had been clashes between Russian and Chinese 

troops in Manchuria as early as the 1680s, culminating in the Treaty of Nerchinsk in 1689. 

The two empires had also come close to conflict in Central Asia in the eighteenth century 

as each advanced upon the Kazakhs from opposite sides, but contact had not been made at 

that time. By the latter half of the nineteenth century, however, the Tsar had extended his 

authority into what came to be known as Russian Turkestan, west of the Tian Shan range. 

This movement was perceived by the British as a potential threat to their interests in India. 

Thus, “The Great Game” between the two imperial powers was played out during much of 

the nineteenth century, especially in Persia and Afghanistan, as each attempted to carve out 

“buffer states” as a protection against the other. (Dickens 1999) 

 

EXERCICI 2 

Compareu els dos textos que teniu a continuació. Quin tipus de text són? Per 

què? A quin subtipus de text pertanyen? Per què? Quins són el mode i la persona 

verbals que fem servir més habitualment en aquesta mena de textos en català? Tenint en 

compte aquesta informació, traduïu els dos textos. 

 

(2) SPANISH OMELETTE 

 1/4 kg potatoes 

 6 eggs 

 1dl oil 
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 1 onion 

 Peel the potatoes, wash them thoroughly and cut them into thin slices. Chop the onion. Heat 

oil in a frying pan and then add the onion. Sauté the onion until it is brown and then add the 

potatoes and a little salt. Stir the contents until the potatoes are done. Beat the eggs, add a 

pinch of salt and then the potatoes. Mix well. Turn the heat up under the frying pan and add 

the egg and potato mixture. Brown on one side and then turn the omelette over to brown it 

on the other side. (https://www.cooks.com/recipe/uf78p3eh/spanish-omelette.html) 

 

(3) STEP-BY-STEP PROCEDURE FOR PAYING FOR PRODUCTS VIA ONLINE ORDER PROCESSING 

 When paying via Online order processing you may use a credit card, or you may pay by cash, 

check or money order. You can place your order at: The Kagi Online Order Page. 

1. Click in the field next to the single user license text for the software you wish to 

purchase. Enter the number of copies that you desire to purchase. Click on “Site” or 

“World-Wide” only if you are purchasing a license for many users in the same 

organization.  

2. Click on “postcard receipt” if you want a paper receipt mailed to you ($1 extra). You must 

have either an email address or postcard receipt! 

3. If you want to pay by check or cash, please click that option. 

4. Click “Continue.” 

5. Enter your email address using lower case letters. Enter your name. Enter your postal 

address. Choose your country from the list by click once to highlight the country name. 

6. Enter your card number as shown on the card. Do not enter spaces or punctuation to 

separate the numbers. 

7. Use the pull down menus to select the month and year that of the credit card expiration 

date. 

8. When you have entered all of the information correctly, click on the Purchase button. If 

you do not get an email acknowledgement before the next business day, please fill out our 

Payment Query Form. (http://www.adventuremaker.com/register.htm; darrer accés: 16 de 

febrer de 2003) 

 

EXERCICI 3 

A partir del text de la primera estrofa d’‘As Tears Go By’, que reproduïm a 3.3, 

feu-ne primer una traducció en prosa que respecti al màxim els continguts i la intenció 

del TO; a continuació, analitzeu el ritme i la rima del TO i feu-ne el recompte sil·làbic i 

adapteu els continguts del vostre primer TM en prosa a l’esquema mètric del TO per 

fer-ne la vostra pròpia versió cantable. (Sobre el ritme i la rima, vegeu 8.4). 

 

 

https://www.cooks.com/recipe/uf78p3eh/spanish-omelette.html
http://www.adventuremaker.com/register.htm
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EXERCICI 4 

Traduïu el següent fragment de guió de From Dusk Till Dawn —dirigida per 

Rodriguez (1996) i amb guió de Quentin Tarantino— tenint en compte les prioritats i 

restriccions que hem indicat als apartats 3.2 i 3.3 per a una traducció editorial. A 

continuació, compareu la vostra traducció amb la versió doblada al català emesa per 

TV3, que podeu veure al costat del TO. Cronometreu les intervencions finals d’en Pete 

(“Don’t do that […]”) i en Seth (“Yeah, well […]”) i, sabent que disposeu d’una 

trentena de caràcters i de dos segons i mig per subtítol, intenteu condensar-les en 

subtítols. 

 

(4) a. SETH: Were you giving that pig        b. SETH: Li feies senyals a aquell 

  signals?     porc? 

 

  PETE: What? Are you kidding? I  PETE: Què dius? No he fet res! 

  didn’t do anything! 

   […]     […] 

  SETH: He says you were   SETH: Diu que et grataves. 

  scratching. 

 

  PETE: I wasn’t scratching!  PETE: No és veritat, no em gratava! 

 

  SETH: You callin’ him a liar?  SETH: El tractes de mentider? 

 

  PETE: I’m not calling him a liar,  PETE: Jo no el tracto de res, 

  okay? I’m simply saying that I  entesos? Només dic que no en soc 

  don’t remember scratching, and if I conscient, d’haver-me gratat, i si 

  did scratch it’s not because I was  em gratava no era per fer senyals, 

  signaling the cop, it’s because I’m  sinó perquè estic acollonit, d’acord? 

  fucking scared shitless. 

   […]      […] 

  RICHARD: Wait a minute. The guy’s RICHARD: Escolta, el poli és al 

  in the bathroom. Why don’t we just go vàter. Per què no hi anem, li fotem 

  in there, shoot him in the back of the un tret al cap i cardem el camp? 

  head and we get outta here? 

 

  PETE: Don’t do that! Look, you  PETE: No! No ho feu! Escolteu, 

  asked me to act natural, and I’m  heu dit que actués amb naturalitat, i 

  acting as natural –in fact, under the  he actuat amb naturalitat; amb tanta, 
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  circumstances, I think I ought to  que m’haurien de donar un Oscar. 

  get a fuckin’ Academy Award for   

  how natural I’m acting. You asked me Volíeu que em desfés d’ell, 

  to get rid of him, I’m doing my best. i faig el que puc. 

 

  SETH: Yeah, well, your best better  SETH: Doncs val més que ho 

  get a helluva lot fuckin’ better, or  comencis a fer molt millor o et 

  you’re gonna feel a helluva fuckin’  juro que et trobaràs molt pitjor. 

  lot worse. 

  (Rodriguez 1996: 0:05:05-0:05:44)  (Rodriguez 1996: 0:05:05-0:05:44) 

 

EXERCICI 5 

Observeu els fragments destacats en el text original (Fielding 1996: 190-191) i el 

text meta (Fielding 1998: 214-215): es tracta d’elements propis de la cultura de 

l’original amb la seva traducció corresponent. Digueu quin procediment de traducció 

dels indicats a 3.6.1 s’ha fet servir en cada cas i valoreu l’adequació del resultat 

obtingut. Tingueu en compte que l’original reprodueix l’estil d’un diari íntim, on 

abunden les abreviacions i les frases abreujades. 

 

(5)  a. We’re cooking Delia Smith venison sausages with juniper berries tonight and watching  

  TV. 

 b. Aquesta nit farem salsitxes de carn de cérvol Delia Smith amb ginebró i mirarem la tele. 

(6)  a. Trying to concentrate hard on memorizing names of Shadow Cabinet to avoid spiral of  

  self-doubt. 

 b. Provo de concentrar-me i aprendre’m de memòria els noms dels contraministres de 

l’oposició per evitar una espiral de dubtes i manca de confiança en mi mateixa. 

(7)  a. She was wearing a lime green suit, black tights and high-heeled court shoes. She looked  

  like Cilla Black on Blind Date. 

b. Ella duia un vestit jaqueta de color llima, malles negres i sabates de taló alt. Semblava  

  la Cilla Black a Cita a cegues. 
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3.8. Solucionari 

EXERCICI 1 

La idea principal del text és que l’expansió russa a l’Àsia Central va provocar un 

enfrontament amb Gran Bretanya que va durar bona part del segle XIX. Per tant, les 

dades històriques sobre l’expansió russa a l’Àsia Central només són rellevants en la 

mesura que il·lustren la idea de l’expansió russa: el grau de concreció del TM, pel que 

fa a citar batalles o tractats concrets, dependrà de l’extensió que vulguem o puguem 

donar-li. Si l’extensió del TM ha de ser d’unes 115 paraules, una traducció possible 

seria aquesta, que en té exactament 117:  

 

(1) Al segle XIX, l’imperi rus i l’imperi britànic van mostrar un especial interès pel 

Xinjiang. Des de finals del segle XV, els russos, per obtenir unes fronteres segures, 

s’havien anat expandint per Àsia fins ocupar bona part de l’antic imperi mongol. A 

l’Àsia Central, a la segona meitat del segle XIX, dominaven el “Turquestan rus”, a l’oest 

de la serralada del Tian Shan. Els britànics van considerar que l’expansió russa 

amenaçava els seus interessos a l’Índia. Així va començar el “Gran Joc” entre Rússia i 

Gran Bretanya, que va durar bona part del segle XIX i va incidir especialment a Pèrsia i 

a l’Afganistan, on russos i britànics van crear “estats tampó” per protegir-se de l’imperi 

rival. 

 

EXERCICI 2 

Els dos textos són instruccions, ja que pretenen indicar al receptor el procés que 

cal seguir per obtenir un resultat (una truita de patates en el primer cas, un pagament per 

Internet en el segon). Pertanyen al subtipus d’instruccions sense obligació o no 

vinculants, ja que no pretenen obligar el receptor a actuar de cap manera. En aquests 

tipus de text, en català, utilitzem la segona persona del plural del mode imperatiu. 

 

(2) TRUITA DE PATATES 

 1/4 kg de patates 

 6 ous 

 1dl d’oli 

 1 ceba 

 Peleu les patates, renteu-les bé i talleu-les a rodanxes fines. Trinxeu la ceba. Poseu a 

escalfar oli en una paella i afegiu-hi la ceba. Sofregiu-la fins que rossegi i a continuació 

incorporeu-hi les patates i un xic de sal. Remeneu-ho fins que les patates estiguin cuites. 

Bateu els ous, tireu-los un pessic de sal i, a continuació, les patates. Barregeu-ho tot bé. 
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Poseu la paella a foc més viu i aboqueu-hi la barreja d’ou amb patates. Daureu-la per un 

costat i, a continuació, gireu la truita perquè es cogui per l’altra banda. 

 

(3) MÈTODE DE PAGAMENT DELS PRODUCTES PAS A PAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 

PROCESSAMENT DE COMANDES PER INTERNET  

 Quan pagueu mitjançant el sistema de processament de comandes per Internet, podeu fer 

servir targeta de crèdit o pagar en efectiu, amb un taló o amb una ordre de pagament. 

Adreceu la vostra comanda a la Pàgina de Comandes per Internet de Kagi. 

1.  Cliqueu el camp que hi ha al costat del text de l’autorització per a un sol usuari per 

adquirir els programes que desitgeu. Introduïu el nombre de còpies que en vulgueu. 

Cliqueu les paraules “Local” o “Mundial” només si compreu l’autorització per a 

diversos usuaris de la mateixa organització. 

2.  Cliqueu les paraules “rebut imprès” si voleu que us enviem per correu un rebut imprès 

en paper (1 dòlar extra). Heu de tenir adreça de correu electrònic o bé una adreça per al 

rebut imprès! 

3.  Si voleu pagar amb un taló o en efectiu, cliqueu l’opció corresponent. 

4.  Cliqueu “Continuar”. 

5. Introduïu la vostra adreça de correu electrònic en lletra minúscula, el vostre nom i la 

vostra adreça de correu ordinari. Seleccioneu el vostre país d’entre la llista clicant-ne el 

nom un sol cop per destacar-lo. 

6. Introduïu el nombre que figura a la vostra targeta de crèdit, sense espais en blanc ni 

signes de puntuació intercalats entre els dígits. 

7.  Utilitzeu els menús desplegables per seleccionar el mes i l’any de caducitat de la 

targeta de crèdit. 

8. Després que hàgiu introduït correctament la informació, cliqueu el botó “Comprar”. Si 

no heu rebut un justificant de recepció per correu electrònic abans d’un dia hàbil, si us 

plau, ompliu el nostre Formulari de Reclamacions de Pagament. 

 

EXERCICI 3 

Traducció en prosa: 

 

És el capvespre. Sec a veure jugar els nens. Veig cares rialleres, però no em somriuen a mi. Sec i 

els miro mentre les llàgrimes em van caient. 

 

Anàlisi rítmica (/ = síl·laba tònica; x = síl·laba àtona): 

It is the evening of the day.   8 a    x/ x/ x/ x/ 

I sit and watch the children play.  8 a    x/ x/ x/ x/ 

Smiling faces I can see, 8 b    /x /x /x // (see es desdobla a la cançó en dues 

síl·labes) 
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But not for me.    4 b    x/ x/ 

I sit and watch as tears go by.  8 a    x/ x/ x/ x/ 

 

La següent proposta de traducció adapta el sentit al ritme i a la rima de 

l’original, encara que amb alguna petita llicència, com per exemple, una rima en 

assonant (‘jugar’) i alguna variació menor pel que fa a la distribució d’accents 

secundaris al vers: 

 

És tard i el sol s’està amagant. 

M’assec a veure els nens jugar. 

Els veig tots tan riallers, 

però tant m’és. 

M’assec i els miro tot plorant. 

 

EXERCICI 4 

La traducció del doblatge de TV3 és bastant fidel a l’original, fins al punt que la 

podeu agafar com a referent per a la vostra traducció. Tingueu en compte, però, que la 

traducció de TV3 elimina elements (la doble pregunta: What? Are you kidding?, 

simplificada “Què dius?”; pig no és únicament ‘porc’, sinó un terme despectiu per 

‘policia’) o n’afegeix (addició de “d’acord?” a I’m fucking scared shitless, que es 

converteix en “estic acollonit, d’acord?”) per mantenir la sincronia fonètica i, sobretot, 

la isocronia. La reducció de text més evident per respectar la isocronia, amb una 

considerable simplificació retòrica respecte al barroquisme de l’original, es produeix en 

la darrera intervenció d’en Seth Gecko:  

 

SETH: Yeah, well, your best better   SETH: Doncs val més que ho 

get a helluva lot fuckin’ better, or   comencis a fer molt millor o et juro que et 

you’re gonna feel a helluva fuckin’   trobaràs molt pitjor. 

lot worse. 

 

Les últimes intervencions d’en Pete i en Seth tenen una durada aproximada de 8 

+ 5 segons. Per tant, podrem assignar quatre subtítols a la intervenció d’en Pete i dos a 

la d’en Seth. Aquests són els subtítols de la versió subtitulada disponible en DVD 

(Rodriguez 1996):  
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PETE: No ho feu. 

  [nou subtítol]  

  M’heu dit que estigués natural i ho he estat. Em mereixo un 

  [nou subtítol] 

  Oscar per tanta naturalitat. M’heu dit “Desfés-te’n”. 

  [nou subtítol] 

  Ho estic fent tan bé com puc. 

SETH: Més val que “tan bé com pots” millori molt, 

  [nou subtítol] 

  si no vols trobar-te molt pitjor. 

 

EXERCICI 5 

 

(5)  a. We’re cooking Delia Smith venison sausages with juniper berries tonight and watching  

  TV. 

 b. Aquesta nit farem salsitxes de carn de cérvol Delia Smith amb ginebró i mirarem la tele. 

 

El traductor opta per un manlleu (procediment de traducció (a)), amb resultats 

discutibles: sembla com si ‘Delia Smith’ fos una marca de salsitxes, quan, en realitat, 

una consulta al Longman Dictionary of English Language and Culture (Longman) ens 

indica que és una popular presentadora de programes de cuina, autora de nombrosos 

llibres de receptes. Hauria estat més adequat traduir afegint informació addicional 

(procediment de traducció (g)) a ‘Delia Smith’: ‘Aquesta nit farem salsitxes de carn de 

cérvol amb ginebró segons una recepta de Delia Smith’. 

 

(6)  a. Trying to concentrate hard on memorizing names of Shadow Cabinet to avoid spiral of  

  self-doubt. 

 b. Provo de concentrar-me i aprendre’m de memòria els noms dels contraministres de 

l’oposició per evitar una espiral de dubtes i manca de confiança en mi mateixa. 

 

Aquí trobem una definició un element de la qual és una mostra de creació lèxica 

(‘contraministres de l’oposició’; procediment (e)). Justament gràcies a la paraula 

‘contraministres’, inventada pel traductor i d’una transparència insòlita, la definició 

resulta prou àgil per no obstaculitzar la lectura del text meta. Ara bé, en català també 

disposem de les expressions ‘govern a l’ombra’ i ‘conseller / ministre a l’ombra’, 

popularitzades pel PSC després de les eleccions al Parlament de Catalunya del 1999. 
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Aquestes expressions són calcs (procediment (c)) poc reeixits, ja que, en l’expressió 

original anglesa, shadow no hi té el sentit locatiu (i lleugerament lúgubre) que té la 

construcció catalana ‘a l’ombra’, sinó un sentit metafòric: de la mateixa manera que 

l’ombra segueix infatigablement el cos, els responsables de l’oposició fiscalitzen sense 

treva l’activitat del govern i presenten alternatives i contrapropostes als plans i 

propostes del govern. 

 

(7)  a. She was wearing a lime green suit, black tights and hig-heeled court shoes. She looked  

  like Cilla Black on Blind Date. 

 b. Ella duia un vestit jaqueta de color llima, malles negres i sabates de taló alt. Semblava  

  la Cilla Black a Cita a cegues. 

 

El traductor deixa sense traduir el nom de Cilla Black (manlleu, procediment 

(a)), un personatge del tot desconegut per als lectors catalans, de manera que el sentit 

d’aquest nom propi els resultarà incomprensible. D’altra banda, veiem que tradueix 

Blind Date per ‘Cita a cegues’ (calc, procediment (c)). Ara bé, la consulta de l’entrada 

corresponent a Cilla Black a la Wikipedia en anglès o al Longman Dictionary of English 

Language and Culture (Longman) ens informa que Cilla Black va ser una veterana 

presentadora de concursos televisius, entre els quals figura Blind Date. La recerca de 

Blind Date al mateix diccionari revela que aquest programa és un concurs en què es 

pretén emparellar els concursants de sexe contrari i sotmetre les parelles resultants a un 

seguit de proves, com feia el programa de TV3 Amor a primera vista. El problema és 

que el calc ‘Cita a cegues’ és també el títol d’una comèdia cinematogràfica de Blake 

Edwards. No sabent qui era Cilla Black, potser algun lector cinèfil deduirà, erròniament, 

que és un personatge o potser una actriu que apareixia en aquesta comèdia. 

 

En un cas així, per evitar opacitats i malentesos, tenim dues opcions:  

a) donem la seva definició (procediment (b)), encara que sense pretensions 

d’exhaustivitat (“la presentadora quica d’un concurs de la tele”); 

b) substituïm (procediment (d)) els elements conflictius per equivalents que 

puguin funcionar tant en la cultura de la traducció com en la cultura de l’original, ja que 

els equivalents exclusivament nostrats no resultarien creïbles en una novel·la 

ambientada a l’Anglaterra actual (per exemple: “la princesa Anna, de compres a 

Harrod’s”).  



4. VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I TRADUCCIÓ 

4.1. Les varietats lingüístiques 

Les diverses llengües que es parlen al món presenten diferències entre elles, és a 

dir, exhibeixen el fenomen de la variació interlingüística. D’això en som conscients els 

que ens dediquem a traduir i els que ens meravellem del fet que una capacitat cognitiva 

comuna a tota l’espècie humana com és el llenguatge es manifesti de maneres tan 

diferents. Del que ja potser no som tan conscients és de l’altra mena de variació: la 

variació intralingüística, que és la que es dona en el si d’una mateixa llengua en funció 

del context històric, geogràfic, social, situacional i personal. Tal com diu Lluís Payrató, 

“diferents (sub)grups socioculturals parlen la mateixa llengua amb trets lingüístics 

diferents, que es correlacionen amb característiques extralingüístiques; i [...] els 

mateixos individus i grups socials utilitzen la mateixa llengua de formes diverses en 

funció dels contextos d’ús (1998b: 11). Així doncs, el text, com a producte verbal 

elaborat pel parlant d’una comunitat, reflecteix les característiques del parlant i de la 

situació i les condicions de producció. Davant un encàrrec de traducció, el traductor farà 

bé de ser sensible a aquests trets per poder decidir què aporten de rellevant que un lector 

en una altra llengua hagi de poder captar. 

La variació intralingüística s’ha categoritzat de moltes maneres. Una de les més 

esteses és la proposada al corrent anomenat anàlisi dels registres (Halliday, McIntosh i 

Strevens 1964), que divideix les varietats en dos grups: les associades a l’usuari 

(denominades dialectes) i les relacionades amb els usos (anomenades registres). 

Aquestes darreres es poden identificar mitjançant quatre paràmetres que defineixen 

cadascun d’ells una escala o gradació. A continuació les presentem en dos quadres:  

 

(1) VARIETATS RELATIVES A L’USUARI  

a. Dialectes geogràfics o geolectes 

b. Dialectes temporals o cronolectes 

c. Dialectes socials o sociolectes  

d. Dialectes individuals o idiolectes  
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(2) PARÀMETRES D’IDENTIFICACIÓ DELS REGISTRES O VARIETATS RELATIVES A 

L’ÚS 

a. Camp o tema (d’especializat a no especializat) 

b. Mode o canal (d’oral i no planejat a escrit i planejat) 

c. Tenor funcional o propòsit (d’informatiu a interactiu) 

d. Tenor interpersonal o to (de formal a informal)  

 

A (1), l’etiqueta sociolecte amaga, tal com indica Payrató (1998b: 14-15), un 

“calaix de sastre” amb distincions de diferents menes, com ara la classe social, el nivell 

cultural, el sexe, la generació, l’ètnia, la pertinença a un grup tancat o marginal (els 

argots) o a un grup obert i inclusiu (l’estàndard), el grau de normalitat amb què l’usuari 

parla aquella varietat (llengua segona, estrangera, amb una patologia, en procés 

d’aprenentatge).  

A (2), els quatre paràmetres determinen “una xarxa o continu on es localitzen 

[...] els diferents registres propis d’una comunitat de parla” (Payrató 1998b: 16). Per 

entendre millor la noció de registre, podem comparar un informe tècnic i una anècdota 

explicada per un amic, il·lustratius de valors oposats de cada paràmetre. L’informe és 

tècnic (camp), escrit i planejat (mode), informatiu (tenor funcional) i formal (tenor 

interpersonal); l’anècdota sol narrar uns fets no tècnics (camp), és oral i poc planejada 

(mode), interactiva (tenor funcional) i informal (tenor interpersonal). La pertinença a 

registres diferents es reflecteix en opcions lingüístiques concretes (lèxiques, gramaticals 

i d’estructura textual). 

Una altra manera de categoritzar els textos i els fets de parla són les nocions de 

tipus de text i de gènere, de les quals ja hem parlat a l’apartat 3.4 en relació amb 

l’encàrrec de traducció. Els gèneres són categoritzacions fetes amb criteris funcionals i 

socioculturals. Cada comunitat en té un conjunt, que els seus membres saben, com a 

mínim, identificar i, en molts casos, usar. Alguns exemples de gèneres són la conversa 

col·loquial, el sermó, l’acudit, el conte i l’editorial periodístic.  

Un cop identificades les varietats intralingüístiques, i les diferents classificacions 

que se’n poden fer, cal tenir en compte que un dels ingredients fonamentals de l’ús 

lingüístic és la creativitat. Això vol dir que les varietats poden anar canviant, no són 

categories estàtiques. I, més important encara, la creativitat individual permet que un 

parlant (per exemple, l’autor d’un text) pugui servir-se d’una varietat per a uns propòsits 

diferents dels que convencionalment s’hi associen. Per exemple, els trets relacionats 
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amb els registres de camp especialitzat (com ara el vocabulari especialitzat, la 

preferència pels mots abstractes, l’ús de mecanismes gramaticals d’impersonalització, 

etc.) poden ser utilitzats per algú que intenti evitar donar una resposta clara a una 

pregunta compromesa (com ara un polític entrevistat per un periodista en un programa 

en directe).  

El coneixement de les diferents varietats de les llengües de treball forma part de 

la competència lingüística del traductor, i per això cal que n’estigui ben informat. Fins i 

tot és interessant que al llarg de la seva vida professional vagi recopilant mostres de 

textos que les il·lustrin. Aquest capítol se centra en les dificultats del tractament dels 

dialectes (apartat 4.2) i, pel que fa als registres, fa especial incidència en els paràmetres 

del camp i del mode (apartat 4.3: llenguatges d’especialitat) i del tenor funcional i 

interpersonal (apartat 4.4: llengua col·loquial). 

De fet, la llengua col·loquial es troba a cavall de les varietats relatives a l'usuari 

(dialectes socials i variacions generacionals) i les varietats funcionals o registres 

(paràmetre de tenor interpersonal o to). La traducció de la llengua col·loquial és un dels 

casos més productius a casa nostra: no sols es tradueixen una gran quantitat de 

novel·les, moltes de les quals presenten diàlegs més o menys col·loquials, sinó que hi 

ha tota una indústria dedicada a la traducció i al doblatge de pel·lícules, un àmbit en el 

qual se suposa que els diàlegs han de reproduir l'oralitat i l'espontaneïtat típiques del 

llenguatge col·loquial. És per això que es dedica tota una secció (4.4) a la traducció de 

la llengua col·loquial, on s’analitzen les diferències entre llengua col·loquial i llengua 

estàndard i el model de traducció de llengua col·loquial que exigeix TV3 a l’hora de 

traduir i doblar pel·lícules. 

4.2. Varietats relatives a l’usuari 

Tal com dèiem en la introducció d’aquest capítol, és habitual distingir entre 

varietats relatives a l’ús (els registres, que comentarem en l’apartat 4.3) i varietats 

d’origen o relatives a l’usuari (dialectes). Aquestes últimes estan determinades per 

variables com el lloc de procedència de l’usuari (dialectes geogràfics o geolectes), 

l’edat que té o l’època a la qual pertany (dialectes temporals o cronolectes), el grup 

social a què s’adscriu l’usuari (sociolectes) i fins i tot les peculiaritats individuals que 

presenta la seva parla (idiolectes). 
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Quan analitzem un text original per veure en quina mesura està marcat per 

aquestes variacions, la realitat acostuma a ser complexa, i sovint es fa difícil, per no dir 

impossible, determinar fins a quin punt ens trobem davant d’elements dialectals, 

sociolectals o idiolectals en un original, com ens recorda, per exemple, Maria-Antònia 

Oliver a la nota introductòria a la seva traducció del llibre de John Kennedy Toole Una 

conxorxa d’enzes: 

 

Per començar, a Una conxorxa d’enzes hom parla el dialecte de New Orleans […]. En anglès 

escrit, això es nota en uns quants detalls —no gaires, per cert. Crec que la diferència dialectal 

rau, més que no en qüestions sintàctiques o lèxiques, en l’accent, en la fonètica, en la 

“cançoneta”. I això no es reflecteix en la llengua escrita. Però a més, en la llengua escrita no 

sempre m’ha quedat clar si aquesta o aquella expressió era un dialectalisme o un ús particular de 

l’idioma segons cada personatge. De fet, entre els personatges hi ha diferències de registre, de 

vegades molt subtils, de vegades molt evidents. Diferències que poden ser de tipus sintàctic o 

lèxic [...]. Davant d’aquesta situació, he optat per prescindir de la qüestió dialectal en el seu 

aspecte global, perquè fer que les particularitats de New Orleans sonessin, posem per cas, a 

tortosí o eivissenc, em semblava un disbarat. (Toole, Una conxorxa d’enzes: 5-6) 

 

Si la identificació d’elements d’una mena o altra en un text ja és prou difícil, 

encara ho és més trobar-ne una traducció adequada. Aquest apartat pretén oferir criteris, 

més que no quimèriques certeses, sobre maneres vàlides d’encarar-se a aquest tipus de 

variació. 

 

4.2.1. Els dialectes geogràfics o geolectes 

La traducció de les variacions dialectals és un dels problemes més difícils de 

resoldre de manera satisfactòria en qualsevol traducció. La raó fonamental d’aquesta 

dificultat és que, tal com ens recorda Rosa Rabadán (1991: 112), “la configuración 

geográfica, y por tanto dialectal, de dos países y dos lenguas no son equiparables, como 

tampoco lo son las relaciones intrasistémicas que se establecen entre ellos”. 

Efectivament, com ens deia més amunt Maria-Antònia Oliver, a ningú no se li 

acudiria “fer que les particularitats de New Orleans sonessin, posem per cas, a tortosí o 

eivissenc”, senzillament perquè el tortosí o l’eivissenc i el dialecte del sud dels EUA no 

tenen el mateix tipus de relació amb els estàndards respectius (la ‘relació intrasistèmica’ 

a què es referia Rosa Rabadán). 
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Ara bé, això tampoc no vol dir que la traducció de dialectes geogràfics o de 

formes geolectals sigui impossible: el que és impossible és traduir un dialecte de la 

llengua d’origen per un dialecte equivalent de la llengua meta, de la mateixa manera que 

no hi ha llengües equivalents, perquè és obvi que, si ho fossin, llavors no seria necessari 

traduir d’una llengua a una altra. 

En primer lloc, hem de tenir en compte que l’anglès té diversos estàndards, entre 

els quals destaquen el nord-americà, el britànic i l’australià, cadascun amb les seves 

peculiaritats lèxiques, morfològiques i ortogràfiques. Preferim denominar ‘estàndards’ 

aquestes grans variants geogràfiques de l’anglès perquè són la llengua comuna i 

normativa de la comunitat de parlants de tot un país, dins el qual es parlen altres 

varietats que (aquestes sí!) són percebudes com a no estàndard pels seus usuaris. 

Així doncs, és irrellevant de cara a la traducció que un text en anglès nord-

americà anomeni elevator allò que en anglès britànic s’anomena lift, és a dir, un 

ascensor; o que un text en anglès britànic escrigui behaviour (‘conducta’) i theatre 

(‘teatre’) on un text en anglès nord-americà diria behavior i theater. L’essencial és que, 

en casos com aquests, les variacions només es perceben com a dialectals si s’estableix 

deliberadament un contrast entre els diversos estàndards que hem esmentat, com passa 

de vegades en textos narratius o en obres dramàtiques o cinematogràfiques. Ho 

il·lustrarem amb un exemple: 

 

(3)        “Well, then these fish, the spotted gold and the stripers, would do splendidly.” 

 Liberty loved the way the English used the word “splendid”. It was such a truly glittering 

word and fit certain things so nicely —these bright gold fish, for example. (Lasky, Double 

Trouble Squared: 92) 

 

La reflexió de la nena nord-americana Liberty, protagonista de la novel·la, sobre 

l’ús del mot splendid en anglès britànic posa de manifest el contrast entre l’estàndard 

britànic del personatge que pronuncia la primera frase i el nord-americà de la Liberty 

pel que fa a la tria lèxica, de manera que es palesa el caràcter dialectal del que altrament 

consideraríem estàndards. 

Per traduir el fragment, hem de comprovar quina funció té la distinció entre 

l’anglès britànic i l’anglès nord-americà de la Liberty. I és precisament la determinació 

de la finalitat de la variació dialectal al text d’origen el que ha d’indicar-nos la millor 

manera de traduir-lo, si pretenem que el text meta assoleixi els mateixos objectius. 
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Com recorda Josep Julià i Ballbè (1997: 568-569), seguint la tipologia 

assenyalada per Dusan Slobodník, els dialectalismes poden utilitzar-se en el discurs 

indirecte per denominar fets concrets de la vida (com a notes de “color local” en els 

noms d’animals, plantes o objectes: és el cas de splendid a l’exemple que acabem de 

veure), o bé poden aparèixer en el discurs directe de personatges per caracteritzar-los, i 

sobretot per caracteritzar-los socialment. 

Un dels casos més coneguts de personatge literari anglès en la caracterització del 

qual té un paper destacat la variació dialectal és el guardabosc Mellors, l’amant de lady 

Chatterley a la novel·la del mateix títol, L’amant de Lady Chatterley, escrita per D.H. 

Lawrence l’any 1928. Lawrence, originari del nord d’Anglaterra, contrasta l’arrelament 

de Mellors al seu entorn natural primigeni, a la mateixa zona d’on procedia Lawrence, 

amb la decadència d’una aristocràcia mancada de vigor en tots els ordres, inclòs el 

sexual, en un paisatge que avança inexorablement cap a la seva fi, provocada pel procés 

d’industrialització. Els aristòcrates desarrelats parlen un anglès estàndard amb girs i 

modismes propis de la classe alta, mentre que Mellors expressa la seva adscripció a una 

terra i a una classe social determinades mitjançant un anglès dialectal que de vegades 

resulta gairebé inintel·ligible, com es pot apreciar a l’exemple següent, on lady 

Chatterley, Connie, parla amb el seu amant, Mellors: 

 

(4)  a.  He bent down and kissed her soft flank, rubbed his cheek against it, then covered it up. 

  “And will you never let me?” she said. 

  “Dunna ask them things”, he said. 

  “But do you believe I love you?” she said. 

  “Tha loved me just now, wider than iver tha thout tha would. But who knows what’ll 

’appen, once tha starts thinkin’ about it!” 

  “No, don’t say those things! —And you don’t really think that I wanted to make use of 

you, do you?” [...] 

  “Tha mun come one naight ter th’ cottage, afore tha goos; sholl ter?” he asked, lifting 

his eyebrows as he looked at her, his hands dangling between his knees. 

  “Sholl ter?” she echoed, teasing. 

  He smiled. 

  “Ay, sholl ter?” he repeated. 

  “Ay!” she said, imitating the dialect sound. (Lawrence, Lady Chatterley’s Lover: 176-

177) 

     b.      S’acotà, li féu un bes al clot suau del costat del cos, l’hi acaronà amb la galta i després la 

tapà. 

  —I no m’abandonaràs mai? —li demanà ella. 
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  —No em preguntis aquestes coses —contestà Mellors. 

  —Però tu creus verament que jo t’estimo? 

  —M’estimes en aquest moment, molt més del que mai t’hauries imaginat. Però, ¿qui 

sap què passarà un cop comencis de rumiar? 

  —No, no diguis aquestes coses...! I, ¿oi que no creus que he volgut servir-me de tu? [...] 

  —Una nit, abans d’anar-te’n, has de venir a casa, eh? —li preguntà en dialecte, tot 

arquejant les celles en mirar-la, amb les mans mortes entre els genolls. 

  —Eh? —féu ella, imitant el seu accent dialectal. 

  —Sí, eh? —repetí ell. 

  —Sí! —contestà Connie, imitant encara el seu to. (Jordi Arbonès; Lawrence 1979: 280-

281) 

 

La traducció catalana només marca que Mellors parla en dialecte afegint les 

paraules “en dialecte” després del verbum dicendi; així, per exemple, en el text que 

acabem de veure, “he asked” esdevé “li preguntà en dialecte”. A banda d’aquesta 

manera de marcar el text, però, no hi ha cap tret en la llengua que fa servir Mellors a la 

traducció que s’allunyi de l’estàndard català. 

Aquesta mena de solució —d’altra banda, força estesa entre els professionals de 

la traducció—, de vegades crea més problemes que no en resol, com veiem en les tres 

últimes intervencions dels personatges de l’exemple: l’original “Sholl ter?”, una típica 

pregunta de confirmació (en anglès, tag question), si bé formulada en dialecte, esdevé 

simplement “eh?” en la traducció, de manera que quan el personatge de Connie intenta 

imitar Mellors repetint “Sholl ter?”, en català fa “eh?” “intentant imitar el seu accent 

dialectal”, cosa certament difícil a partir d’un simple monosíl·lab, com aquest ‘eh?’ o, 

més endavant, el ‘sí’ estàndard que tradueix l’‘ay’ dialectal.  

En situacions com aquesta, per sort no massa freqüents en l’activitat de la 

majoria de traductors, pot resultar-nos útil l’anàlisi del que Julià i Ballbè (1998: 372) 

anomena “particulars lingüístics” del text original, és a dir, els trets lingüístics 

particulars amb què està marcat el text original. El traductor pot optar per marcar o no 

amb trets lingüístics particulars el text meta, i dins de les particularitats lingüístiques, 

pot distingir entre particulars naturals (per exemple, els trets propis de dialectes 

geogràfics del català que els lingüistes identifiquen com a tals, com ara l’apitxat del 

valencià central) i particulars artificials o convencionals, creats i emprats arbitràriament 

pel traductor. Per tant, a (4b) hauria estat més indicat traduir la pregunta de confirmació 
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“Sholl ter?” per una pregunta semblant en català, com ara “Vindràs, eh que sí?” o 

“Vritat que vindràs?” (fent un canvi ortogràfic a ‘veritat’).  

De totes maneres, el marge de creativitat del traductor, a l’hora d’optar per 

marcar o no el text, sol estar limitat pel seu client, a través, per exemple, de llibres 

d’estil. Així, Televisió de Catalunya (1997: 16) es mou en uns marges de calculada 

ambigüitat: particulars lingüístics, sí, ma non troppo: 

 

Per començar, credibilitat no vol dir reproducció exacta. No es tracta que una dama victoriana 

hagi de parlar exactament com ho faria una aristòcrata catalana de l’època, ni que l’adolescent 

nord-americà que estudia a l’institut parli exactament com un adolescent català actual. Si es fes 

així, bona part del públic es quedaria sense entendre parts de les seves intervencions. No tothom 

té el mateix domini d’història de la llengua o del canviant argot juvenil. La convenció és que els 

cowboys parlin un català entenedor i que soni amb la rudesa i simplicitat que se’ls suposa segons 

un estereotip tradicional. Abans que res, l’espectador necessita una comprensió fàcil però que 

vagi acompanyada de “pinzellades” distintives que identifiquin els personatges diferents. Això 

ho dona la construcció de la frase (la dama victoriana ha de meditar la qüestió mentre que el 

cowboy s’ho ha de rumiar) i el lèxic (l’adolescent té un rotllo amb una amiga mentre que la 

dama victoriana té un afer amb un amic). 

 

4.2.2. Els dialectes socials o sociolectes 

Com hem dit a l’apartat anterior, el llenguatge del guardabosc Mellors, a 

L’amant de Lady Chatterley, està marcat amb elements del dialecte del nord 

d’Anglaterra. Ara bé, Mellors pertany a una determinada classe social, i el llenguatge 

que utilitza el caracteritza com un individu de baixa extracció social, en contrast amb els 

aristòcrates que utilitzen un estàndard amb girs i expressions cultes. Que la frontera 

entre geolecte i sociolecte és molt difusa, ens ho confirma el fet que, com també hem dit 

a l’apartat anterior, alguns estudiosos com Julià i Slobodník assenyalin que el geolecte 

pot servir per caracteritzar socialment el personatge que el fa servir en el discurs directe. 

Però és que tot discurs directe combina marcadors de l’origen geogràfic i social i 

peculiaritats pròpies del llenguatge de l’usuari, com ens recordava Maria-Antònia 

Oliver a la seva nota introductòria a la traducció d’Una conxorxa d’enzes. També els 

responsables dels Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge de Televisió de 

Catalunya barregen consideracions sobre variacions socials del llenguatge amb 

variacions dialectals (l’anglès de la dama victoriana, el del cowboy i el de l’adolescent 
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nord-americà contindrà trets propis de l’origen geogràfic, l’edat i la classe social 

d’aquests personatges). Metodològicament, la solució de les variacions lingüístiques 

atribuïbles a la classe social és la mateixa que en el cas dels geolectes: marcar més o 

menys (segons els criteris del traductor i del client) el text meta, tenint en compte els 

particulars lingüístics del text original. 

Un cas que ens pot servir per il·lustrar la importància de reflectir la variació 

sociolectal en el llenguatge dels parlants d’una edat determinada és el de la traducció al 

català del peculiar llenguatge dels Teletubbies, uns estrafolaris personatges televisius 

creats l’any 1996 per la productora Ragdoll per a la BBC, que els va vendre a TV3. La 

versió doblada al català de la sèrie de televisió protagonitzada pels Teletubbies va tenir 

un èxit aclaparador entre el 1999 i el 2001. 

La gran novetat dels Teletubbies era que parlaven exactament igual que el públic 

al qual s’adreçaven, és a dir, infants de dos a quatre anys d’edat. En vendre els drets 

d’emissió a TV3, la BBC va insistir que el llenguatge dels Teletubbies en català havia 

de ser també el propi d’infants de la mateixa edat que en l’original. Per mantenir aquesta 

variació lingüística en la versió catalana, els estudis de doblatge Triveu van haver 

d’encarregar un informe sobre les característiques peculiars de la parla dels infants en 

català, i les conclusions es van fer servir de cara al doblatge, amb el vistiplau previ de la 

BBC. Lògicament, quan la BBC va vendre els drets de publicació de llibres sobre els 

mateixos personatges en llengua catalana, va insistir que els editors i els dobladors 

treballessin de manera coordinada per oferir les mateixes solucions lingüístiques al 

problema de la variació d’edat, com ara la simplificació de síl·labes amb grups 

consonàntics complexos, frases de complexitat mínima, conversió de la ela intervocàlica 

en u semiconsonant. Els resultats es poden apreciar en aquest exemple: 

 

(5) a. Eh-oh Dipsy! 

  Eh-oh Laa-laa! Eh-oh Tinky Winky. 

  Oooh! What’s that? 

  Little Lamb! 

  Ahhhh! (BBC, Little Lamb: 11) 

 b. Howa, Dipsy! 

  Howa, Laa-laa! Howa, Tinky Winky. 

  Oooh! Què és això? 

  Xai! 

  Ahhhh! (BBC, El xai: 11) 
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Malgrat tot, abans de concloure aquest apartat, voldríem insistir que el cas dels 

Teletubbies és excepcional, perquè suposa una desviació de la norma de TV3, que, com 

hem vist, opta per no marcar excessivament les varietats lingüístiques als seus 

doblatges. De fet, recordem-ho una vegada més, la majoria de llibres d’estil o criteris 

editorials són poc proclius a l’admissió de textos amb marques o particulars lingüístics 

nombrosos (per a una anàlisi del model de traducció col·loquial de TV3, vegeu 4.4.2). 

 

4.2.3. Els dialectes temporals o cronolectes 

És evident que no es parla de la mateixa manera avui que fa vint anys. Això 

resulta encara més visible en el llenguatge de certs grups socials, com ara el dels 

adolescents –“el canviant argot juvenil” a què es referien els responsables de Televisió 

de Catalunya (1997: 16). Però els cronolectes només s’han de tenir en compte en 

traducció quan realment ho són, és a dir, quan el text original recorre a la variació 

deliberadament, en contrast amb les formes de l’estàndard contemporani. Quan 

Shakespeare escriu les seves obres, ho fa en el seu anglès contemporani, de la mateixa 

manera que quan J.D. Salinger publica la novel·la The Catcher in the Rye el 1951, posa 

en boca d’un adolescent de disset anys el llenguatge propi dels adolescents de disset 

anys del 1951. Un lector anglès actual potser trobarà difícil d’entendre l’anglès de 

Shakespeare i passat de moda l’argot juvenil de Salinger, però no podem parlar de cap 

manera d’un ús de la variació cronolectal en els originals d’aquests autors. 

Així doncs, qualsevol traducció de Shakespeare en un català tenyit d’arcaismes, 

a imitació de la llengua del segle XVII, intenta establir deliberadament una relació entre 

el text i el públic destinatari semblant a la que es dona avui entre l’original shakespearià 

i el públic anglès, però no la relació existent entre l’obra i el públic originals: no hi ha 

cronolectes en Shakespeare. Ara bé, quan Joyce, al seu Ulysses, parodia en alguns 

passatges l’anglès del dietari de Sir Samuel Pepys (1633-1703), la traducció catalana de 

Joaquim Mallafrè hauria d’identificar-ne la variació cronolectal i presentar un pastitx de 

català de la Decadència —pensem, per exemple, en el dietari de Rafael d’Amat, baró de 

Maldà (1746-1819)—, cosa que, com veurem, no acaba fer: 

 

(6) a.        So Thursday sixteenth June Patk. Dignam laid in clay of an apoplexy and after hard

 drought, please God, rained, a bargeman coming in by water a fifty mile or thereabout 
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 with turf saying the seed won’t sprout, fields athirst, very sadcoloured and stunk 

 mightily, the quags and tofts too. (Joyce, Ulysses: 518) 

 b.        Així dijous dia 16 Patk. Dignam jeia en terra d’un atac d’apoplexia i després d’una 

pertinaç seca, gràcies a Déu, plovia, un gavarrer vingut pel riu d’unes cinquanta milles 

lluny aproximadament amb un carregament de torba deia que les llavors no grillaran, 

camps assedegats, de colors trencats i pudia de mala manera, bordois i tossals i tot. 

(Joaquim Mallafrè; Joyce 1996: 407-408) 

 

4.2.4. Els dialectes individuals o idiolectes 

La traducció de les varietats lingüístiques individuals, en realitat, no presenta ni 

més ni menys dificultats metodològiques que la traducció de l’estil d’un autor: la 

identificació de les peculiaritats del seu estil, a tots els nivells (lèxic, morfològic, 

sintàctic) i l’intent de trobar peculiaritats que puguin ser equivalents, tenint en compte 

sempre la funció que tenen aquestes peculiaritats en el text original. En el discurs 

directe, els autors sovint fan servir els idiolectes per caracteritzar personatges; 

recordem, per exemple, la repetició ad nauseam de l’adjectiu ‘umble’ (deformació 

pròpia de l’anglès de classe baixa de la forma estàndard ‘humble’ (‘humil’) per part de 

l’hipòcrita arribista Uriah Heep a la novel·la de Charles Dickens David Copperfield 

(1850): la insistència martellejant en la pròpia modèstia serveix per posar de manifest la 

hipocresia del personatge: 

 

(7) a. ‘There now!’ said Uriah, looking flabby and lead-coloured in the moonlight. ‘Didn’t I 

  know it! But how little you think of the rightful umbleness of a person in my station, 

Master Copperfield! Father and me was both brought up at a foundation school for 

boys; and mother, she was likewise brought up at a public, sort of charitable 

establishment. They taught us all a deal of umbleness –not much else that I know of, 

from morning to night. We was to be umble to this person and umble to that; and to pull 

off our caps here, and to make bows there; and always to know our place, and abase 

ourselves before our betters. And we had such a lot of betters! Father got the monitor-

medal by being umble. So did I. Father got made a sexton by being umble. (Dickens, 

David Copperfield: 638-639) 

 b. —Ho veieu! —va dir Uriah, amb un posat tot poltró, tot lívid a la llum de la lluna—. 

Prou que ho sabia! Però com la menysteniu, la justa humilitat d’una persona del meu 

estament, senyoret Copperfield! El pare i jo vam ésser educats tots dos en una escola 

gratuïta per a nois; i la mare va criar-se igualment en un establiment, com si diguéssim 

caritatiu. Van ensenyar-nos-hi un munt d’humilitat, i no pas gaire altra cosa, que jo 
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sàpiga, del matí a la nit. Havíem d’ésser humils davant d’aquesta persona, humils 

davant d’aquella; i llevar-nos les gorres ací i fer reverències allí; i no eixir-nos mai del 

nostre lloc i abaixar-nos davant els nostres superiors. I en teníem una mala fi, de 

superiors! Al meu pare li van donar la medalla de monitor perquè era humil. A mi, 

també. El pare va arribar a sagristà perquè era humil. (Josep Carner; Dickens 1964: 384-

385) 

 

En un altre ordre de coses, resulta fàcil veure com es pot traduir l’idiolecte d’un 

personatge com el mestre Yoda, un dels protagonistes de la sèrie cinematogràfica Star 

Wars: 

 

(8) a.          “Qui Gon’s defiance I sense in you,” Yoda said. “Need that, you do not!” He 

sighed. “Agree, the Council does. Your apprentice, young Skywalker will be.” 

(Wrede, Star Wars Episode I: The Phantom Menace: 177) 

 b.          —Desafiador com en Qui Gon et sento —va dir en Yoda—. No hauries de ser-ho! 

—va sospirar—. D’acord hi està el Consell. El teu aprenent el jove Skywalker serà. 

(Wrede, Star Wars episodi I. L’amenaça fantasma: 179) 

 

Com s’aprecia al text original, la peculiaritat del llenguatge de Yoda rau en 

l’alteració de l’ordre sintàctic habitual de la frase, i no en un element lèxic com era el 

cas d’Uriah Heep en la novel·la de Dickens. Un cop identificada aquesta peculiaritat 

idiolectal, resulta fàcil de traduir, aplicant el mateix principi a la sintaxi del text català. 

 

4.3. Varietats funcionals o registres: els llenguatges 

d’especialitat 

Els llenguatges d’especialitat o tecnolectes (en anglès, languages for special 

purposes) sovint es contraposen a la llengua general. De fet, són un conjunt d’opcions 

lingüístiques particulars d’entre les possibilitats ofertes per la llengua general. Per a 

molts autors un tret definitori bàsic és que emissor i receptor són especialistes de la 

mateixa matèria. Altres autors consideren que dins d’un mateix tecnolecte poden existir 

diferents nivells, i que les varietats utilitzades per a la divulgació d’aquestes matèries als 

neòfits entren també dins la modalitat de llenguatges d’especialitat.  

Tres elements que caracteritzen lingüísticament un tecnolecte (segons Haensch 

1983) són:  
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a) El vocabulari específic o terminologia 

b) L’ús específic de determinats recursos morfosintàctics disponibles en la 

llengua general, o, almenys, possibles 

c) Certes normes en la formació de mots 

 

Pel que fa al vocabulari, Alcaraz Varó (2000) proposa de tenir en compte no sols 

l’específic, sinó també el semitècnic i el vocabulari general d’ús freqüent. Per a 

nosaltres és una distinció vàlida perquè té un reflex en les dificultats lèxiques de 

traducció. Pel que fa al vocabulari específic (o especialitzat), els termes o paraules 

tècniques són monosèmiques, és a dir, cada paraula té un sol significat, definit dins 

d’una “teoria” (vegeu Cabré 1992). Aquesta monosèmia simplifica la tasca del 

traductor, ja que la dependència contextual del significat és mínima en comparació amb 

el vocabulari de la llengua general. Per a un traductor, el factor important esdevé 

aleshores l’accés a fonts de documentació coherents, exhaustives i normalitzades: bases 

de dades terminològiques, glossaris, diccionaris especialitzats multilingües, manuals, 

etc. La baixa dependència contextual afavoreix l’ús dels programes de traducció 

assistida, i fins i tot dels de traducció automàtica (vegeu 2.8). 

La relació entre traducció i vocabulari d’especialitat s’estableix també en el 

terreny de la neologia. En efecte, la inexistència d’un terme que denomini un concepte 

en la llengua meta suscita la necessitat de la creació. El manlleu i el calc, procediments 

de traducció, acaben convertint-se en procediments de neologia (vegeu Marquet i 

Ferigle 1993: 112-113); de fet, la seva utilització està tan generalitzada i els efectes 

sobre les llengües d’adopció tan imprevisibles, que algunes societats, preocupades per la 

preservació de la seva llengua, han creat organismes de control amb la missió d’establir 

uns criteris d’acceptació i de refús de paraules i formes estrangeres. Aquests criteris 

formen part de les normes socials que influeixen en la pràctica de la traducció i per això 

els traductors n’han de tenir un coneixement actualitzat. A Catalunya l’òrgan que té 

competències en la normalització de termes és el Centre de Terminologia TERMCAT.  

El vocabulari semitècnic (o semiespecialitzat) està format per paraules de la 

llengua general que han guanyat noves accepcions, i per tant és polisèmic. Per al 

traductor aquest vocabulari és el que sol presentar més dificultats perquè les accepcions 

s’activen segons el context.  
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El vocabulari general té una importància operativa, en el sentit que serveix per 

teixir el text. Les dificultats de traducció són idèntiques a les que presenta en els textos 

de temàtica general i es deuen a una dependència contextual màxima.  

A continuació passem a resumir breument les característiques de tres grups de 

tecnolectes tal com es manifesten en anglès i en català i les dificultats de traducció que 

els contrastos poden originar. La secció següent no s’ha d’entendre, per tant, com una 

exposició sobre terminologia ni pretén donar pautes exhaustives per a la traducció 

especialitzada, ja que la primera s’ha constituït en una disciplina pròpia que tracten 

obres específiques, i la segona entra només de manera secundària dins de l’abast dels 

objectius d’aquest manual. Per a la traducció cientificotècnica anglès-català, comptem 

amb dues obres específiques: Montalt i Resurrecció (2005) i Riera (2014).  

 

4.3.1. Els llenguatges de la ciència i de la tècnica  

Alcaraz Varó (2000) ens proporciona la descripció següent de l’anglès 

cientificotècnic, varietat caracteritzada per:  

 

a) La precisió expressiva 

b) La recerca de l’objectivitat  

c) L’exposició aproximativa 

 

Aquests trets es manifesten a través d’una sèrie de patrons morfosintàctics, de 

l’ús d’un determinat lèxic, i de la redacció dins d’uns gèneres concrets, amb normes i 

convencions reconegudes pels altres membres de la comunitat lingüística.  

L’ús de determinats patrons sintàctics es relaciona amb els propòsits 

comunicatius i amb les formes com aquests es codifiquen: els gèneres. En el cas dels 

llenguatges cientificotècnics, bona part dels gèneres s’utilitzen en el món acadèmic, 

caracteritzat perquè els membres de la comunitat universitària/investigadora exposen el 

seu treball als seus iguals. Els gèneres típics són, en el canal escrit, l’abstract o resum, 

l’article i el llibre especialitzats, i, en el canal oral, la ponència de congrés i la 

conferència. 

Alguns estudis realitzats en el camp de la pragmàtica vinculen les formes 

d’expressió dels gèneres acadèmics a estratègies de cortesia del redactor cap al 
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destinatari. Així, per a determinades funcions del text, el redactor considera necessari 

treure importància a les persones o, si més no, evita de presentar amb massa rotunditat 

les seves idees (d’aquí el nom d’exposició aproximativa). Algunes d’aquestes funcions 

són descriure o recordar descobertes anteriors, rebaixar la intensitat de les crítiques 

contra altres investigadors o laboratoris i mostrar les limitacions de les propostes 

pròpies (vegeu el treball de Garcés Conejos i Sánchez Macarro 1996). Les estratègies 

impersonalitzadores es corresponen amb mecanismes sintàctics d’ocultació de l’agent: 

la passivització (donar la funció sintàctica de subjecte a una entitat que no sigui l’agent), 

les expressions impersonals, la substitució dels pronoms personals I i you per one o el 

nom genèric de l’especialitat o els especialistes, i l’ús de nominalitzacions en 

substitució dels verbs corresponents. A la tradició catalana, la impersonalització passa 

sovint per l’ús del plural de modèstia ‘nosaltres’ per part d’un autor individual, encara 

que el mèrit de les descobertes o l’originalitat de les hipòtesis siguin atribuïbles 

exclusivament a aquesta persona i no pas a un equip o a la institució a la qual pertany 

l’individu. Per altra banda, la voluntat d’evitar una exposició massa taxativa d’hipòtesis 

i posicions provoca l’ús de mecanismes per rebaixar-ne la certesa, com ara els modals 

de probabilitat i possibilitat (the ey (eyeless) gene may function as a master control 

gene throughout the metazoa) i les expressions de pessimisme (As yet there is no strong 

evidence).  

Algunes opcions sintàctiques tenen a veure amb l’objectiu de la precisió 

expressiva. Una de les més destacables és la presència de sintagmes nominals llargs, 

amb premodificadors i postmodificadors, que permeten aglutinar nombrosos elements 

conceptuals en un sol constituent (Apparent null alleles that are lethal when 

homozygous have also been isolated, homeotic mutations have identified master control 

genes that specify the body plan along the antero-posterior axis). Val a dir que l’altra 

cara de la moneda dels sintagmes nominals llargs és el potencial per a l’ambigüitat 

sintàctica, ja que els premodificadors no sols poden modificar el nucli sinó altres 

modificadors del nucli. Això comporta dificultats de comprensió per a lectors i 

traductors amb llacunes sobre la matèria, perquè els diccionaris especialitzats i glossaris 

no inclouen combinacions lliures, com ara targeted gene expression experiments o form 

recognition laterality patterns (per a una exposició sobre aquest i altres trets que fan de 

l’anglès científic una varietat difícil per al no especialista, vegeu Halliday 1993). 

Els sintagmes nominals sovint contenen substantius que denoten processos o 

estats i tenen, per tant, molt contingut semàntic. Llavors, per expressar les relacions 
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entre aquests processos o estats se solen emprar verbs menys carregats de significat, o 

verbs “de suport”, com ara lead to o result in per a relacions de causa i efecte (Loss- and 

gain-of-function mutations of these genes lead to opposite homeotic transformations). 

Així doncs, podem tenir unes oracions de sintaxi relativament senzilla (Subjecte-Verb-

Complement), amb pocs mots funcionals però amb una densitat lèxica alta, és a dir una 

concentració de mots amb contingut lèxic per clàusula molt més gran que en el 

llenguatge no especialitzat.  

La densitat lèxica implica densitat d’informació conceptual i per això es 

considera un bon indicador del grau d’especialitat del text. Com més elevat sigui el 

nivell de coneixements que es pressuposa al lector (superior en un especialista de la 

matèria, inferior en un lector no especialitzat), més gran serà el volum d’informació que 

es podrà presentar en un text d’idèntica extensió. Així, un article científic per a una 

revista especialitzada (Science, Nature, Butlletí d’Història Natural dels Països 

Catalans, etc.), adreçat a científics del mateix àmbit, té una densitat lèxica més alta que 

un article científic per a una revista de divulgació (New Scientist, Medi Ambient, 

suplements de ciència d’El Temps), adreçat a no científics o a científics d’altres àmbits). 

A l’hora de traduir, els trets sintàctics que fan possible una densitat lèxica alta són 

diferents en anglès que en català, i la densitat lèxica suportable en anglès pot provocar 

en català una monotonia sintàctica insuportable. En alguns gèneres textuals, 

particularment en el camp divulgatiu (és a dir, menys especialitzat), la fluïdesa de la 

lectura té una prioritat alta, i és per això que el traductor es pot permetre d’esponjar els 

continguts de l’original mitjançant recursos sintàctics i d’organització textual al seu 

abast. Vegem-ne un exemple, extret d’un article d’alta divulgació científica:  

 

(9) a. For example, longer and more intense heat waves—a likely consequence of an increase 

in either the mean temperature or in the variability of daily temperatures—would result 

in public health threats and even unprecedented levels of mortality, as well as in such 

costly inconveniences as road buckling and high cooling loads, the latter possibly 

leading to electrical brownouts or burnouts. (Karl, Nicholls i Gregory 1997b: 55) 

 b. Per exemple, unes onades de calor més llargues i intenses —probable conseqüència 

d’un augment de la temperatura mitja global o de la variabilitat de les temperatures 

diàries— comportarien una greu amenaça contra la salut pública (altíssim nombre de 

baixes) i provocarien importants danys materials (deformació de les carreteres) 

juntament amb exigències no menys costoses (augment de consum per a refrigeració, la 

qual cosa podria fins i tot obligar a fer talls parcials o totals del subministrament 

elèctric). (traducció catalana de Karl, Nicholls i Gregory 1997a: 5) 
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Com es pot observar, tot i tractar-se d’un text divulgatiu, la proporció de 

substantius a l’original és altíssima: el text té un estil veritablement “nominal”. Els 

autors fan, en una sola frase, una predicció general sobre la relació causa-efecte entre un 

fenomen (longer and more intense heat waves) i molts d’altres, tots expressats 

mitjançant sintagmes nominals de complexitat diversa (public health threats, 

unprecedented levels of mortality, road buckling, high cooling loads). A banda, també 

fan una predicció particular sobre la relació causa-efecte entre high cooling loads i 

electrical brownouts or burnouts, amb el mateix patró sintàctic: en ambdós casos de 

relació causa-efecte, l’ítem lèxic que expressa aquesta noció és un verb de suport (result 

in i lead to). Pel que fa a la sintaxi, tenim una oració principal i cap de subordinada: els 

recursos sintàctics per connectar diferents constituents són la juxtaposició (amb l’incís a 

likely consequence of an increase in either the mean temperature or in the variability of 

daily temperatures i la construcció apositiva the latter possibly leading to electrical 

brownouts or burnouts), la coordinació (amb els coordinants or i and) i la 

quasicoordinació amb as well as.  

Per no reproduir l’estil nominal ni la sintaxi plana de l’original, trets que en 

català donarien lloc a calcs de freqüència, el traductor ha emprat diferents recursos 

textuals i sintàctics. Destaquem els següents: a) la separació de la informació general de 

la particular (segons el parer del traductor), mitjançant el tancament d’aquesta darrera 

entre parèntesis; b) la conversió de dos sintagmes nominals coordinats mitjançant as 

well as en dos sintagmes verbals coordinats, un per a cada sintagma nominal (result in 

es desdobla en “comportarien” i “provocarien”); i c) l’ús de la subordinació (“la qual 

cosa...”) per crear relacions de dependència sintàctica i semàntica, amb el conseqüent 

canvi de la forma verbal des del gerundi (leading to) fins a un condicional (“podria 

obligar a fer”).  

 

4.3.2. El llenguatge jurídic  

Més que parlar del llenguatge jurídic en singular hauríem de parlar dels 

llenguatges jurídics anglès i català, ja que tenen característiques força diferenciades. 

Segons Alcaraz Varó (1994: 75), l’anglès jurídic és una varietat amb un elevat grau de 

formalitat, on predomina el to solemne i arcaïtzant. Pel que fa al vocabulari, si seguim 
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la triple divisió especialitzat / semiespecialitzat / general, proposada per Alcaraz Varó, 

el podem descriure de la manera següent:  

El vocabulari especialitzat és, per raons històriques, de procedència llatina o 

anglonormanda (francesa), com il·lustren els exemples de (10a) i (10b), respectivament: 

 

(10) a. affidavit, alibi, versus, quid pro quo  

 b. battery, counsel, jury, plaintiff, trespass 

 

Un altre tret destacat de la terminologia és la presència de nombroses unitats 

complexes formades per la coordinació de dos sinònims, bé siguin de la mateixa llengua 

(per exemple, null and void, ambdós del francès, i heed and care, ambdós de l’anglès 

antic), o bé de llengües diferents, com ara fit and proper (anglès antic i francès), final 

and conclusive (francès i llatí), keep and maintain (anglès antic i francès) (vegeu 

Mellinkoff 1963: 121-122). Aquests termes formats per l’aparellament de sinònims són 

un fenomen particular de l’anglès que té una arrel històrica i que no troba 

correspondència en altres llenguatges jurídics europeus, incloent-hi el català.  

El vocabulari semiespecialitzat, segons Alcaraz Varó, està constituït per mots de 

la llengua general que adopten un significat específic en l’àmbit jurídic (per exemple, 

instrument en el sentit de legal document o ‘instrument’, en català; specialty en el sentit 

de sealed contract o ‘contracte’). Convé tenir-ho en compte per no caure en el calc lèxic 

(‘especialitat’ per specialty en el darrer exemple).  

Finalment, el vocabulari general és molt ampli, ja que els textos jurídics poden 

abastar molts àmbits vitals (vida familiar, activitat professional, etc.).  

Pel que fa a la sintaxi, les opcions varien segons el gènere i fins i tot segons el 

tipus textual predominant en apartats diferents del text. En les sentències angleses, per 

exemple, la part que correspon a l’exposició dels fets té una sintaxi senzilla, formada 

per oracions juxtaposades o coordinades, amb poca presència de la subordinació i amb 

preferència per construccions paral·leles que expressen les seqüències de fets. Les lleis i 

reglaments, en canvi, és caracteritzen per l’ús de la subordinació, en particular de les 

oracions de relatiu. Alguns usos morfosintàctics habituals en l’anglès jurídic són:  

 

a) la designació mitjançant els sufixos -er i -ee de l’agent i el beneficiari o 

afectat, respectivament (lessor ‘arrendador’, lessee ‘arrendatari’);  
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b) les construccions de gerundi (Being first duly sworn o bé She not having at 

the time of the son’s death remarried, and the son leaving issue at his death, exemples 

de Mellinkoff 1963: 28 i 26). 

c) les passives inusuals (regard must be had to the particular circumstances, 

exemple de Alcaraz Varó 1994: 28).  

 

Pel que fa a la cohesió textual, s’ha de destacar que es tolera la repetició de 

paraules i construccions, ja que hi és prioritària la comprensió del contingut, i l’ús de 

sinònims i d’anàfores comporta el risc d’ambigüitats no desitjades. També destaquen 

recursos d’estructuració dels documents per ordenar diferents apartats (numeració, 

índexs, etc.). 

Aquestes són les característiques principals del llenguatge jurídic anglès 

tradicional, que s’aprèn juntament amb la professió de jurista i que constitueix la forma 

de comunicació entre especialistes. Com passa amb tots els tecnolectes, però, els 

documents redactats per especialistes solen resultar obscurs i difícils d’entendre per als 

no especialistes. En el cas dels documents amb validesa jurídica (contractes, pòlisses, 

etc.), aquesta incapacitat de comprensió comporta que els lectors, ciutadans al cap i a la 

fi, estiguin indefensos davant pràctiques abusives. A resultes de sentències judicials que 

reconeixien els perjudicis causats per aquest fet, va sorgir als Estats Units d’Amèrica el 

corrent anomenat Plain Language Movement (“Moviment en Defensa del Llenguatge 

Planer”), que proposa models de redacció de documents que qualsevol ciutadà pugui no 

sols entendre sinó també redactar, diferents dels emprats tradicionalment pels juristes, 

amb poca terminologia i una redacció clara (sintaxi simple, ús de mots concrets en lloc 

d’abstractes, veu activa en lloc de passiva, etc.). Per aquest motiu, es pot dir que en 

aquests moments coexisteixen, com a mínim als EUA, dues maneres d’entendre la 

producció de documents jurídics: la tradicional i la planera. 

El llenguatge jurídic català modern està fortament influït per consideracions 

polítiques i de política lingüística. Cal tenir en compte que, segons l’Informe sobre 

política lingüística de 2012 elaborat pel Departament de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya, la Justícia continua essent un àmbit deficitari en l’ús del 

català. Entre les mesures per fomentar-ne la normalització, la Generalitat patrocina des 

de fa temps l’elaboració i difusió (tant en format llibre com en xarxa) de diversos 

recursos lingüístics, particularment formularis de documents jurídics i administratius, 

pautes generals de redacció, i reculls de vocabulari, que s’afegeixen als elaborats per 
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altres institucions com són algunes facultats de dret i els Col·legis d’Advocats del país. 

Al final de l’apartat us n’oferim una breu selecció.  

Les línies bàsiques de la proposta de normalització del llenguatge jurídic català 

es detallen al document Criteris lingüístics del Departament de Justícia. Per a les 

institucions implicades (vegeu p. 41), el llenguatge juridicoadministratiu català ha de 

complir els requisits d’un llenguatge d’especialitat (vocabulari i fraseologia propis, 

precisió conceptual en l’ús de les paraules, redacció ajustada a la funció del text, i 

formalitat i objectivitat en l’expressió). A més a més, existeix la voluntat que el procés 

de normalització es regeixi per dos criteris de caire sociopolític: la recuperació de la 

tradició del català en aquesta matèria i la seva modernització segons les últimes 

tendències internacionals.  

Els Criteris són un llibre d’estil que segueix de prop les idees del Moviment en 

Defensa del Llenguatge Planer en promoure l’acostament de la justícia al ciutadà a 

través d’una redacció clara, concisa, precisa i entenedora, sense deixar de banda la 

formalitat i l’objectivitat. Hi trobem pautes de sintaxi, de redacció (puntuació, 

connectors, etc.) i de convencions com ara fórmules de tractament, ortogràfiques i 

tipogràfiques. Per exemple, s’hi proposen formes de tractament que equilibrin 

proximitat i respecte entre emissor i receptor: el pronom ‘vós’, la supressió de fórmules 

d’afalac i de submissió, per altra banda tant freqüents al llenguatge jurídic espanyol 

(“Us sol·licito que accepteu aquest exhort” és més recomanable que “Tinc l’honor de 

demanar-vos que accepteu aquest exhort”), l’eliminació dels tractaments protocol·laris i 

l’ús no sexista del llenguatge. Pel que fa a la sintaxi, s’aconsella posar-la al servei de la 

transmissió d’ informació: seguir l’ordre oracional canònic (“Notifiqueu la resolució 

anterior a les parts”, més recomanable que “A les parts, els heu de notificar la resolució 

anterior”); emprar moderadament les oracions subordinades i els gerundis (“Citeu X i 

advertiu-lo que...” és més recomanable que “Citeu X advertint-lo que...”); fer un ús 

precís dels enllaços interoracionals, utilitzar construccions que deixin clara la persona 

que realitza l’acció, com ara la veu activa i el mode afirmatiu, i fer servir els verbs amb 

contingut semàntic en lloc de les nominalitzacions i els verbs de suport (“Practiqueu la 

diligència esmentada”, millor que “Procediu a efectuar la pràctica de la diligència 

esmentada”). 

A banda dels objectius relacionats amb la normalització de la llengua catalana, la 

traducció en l’àmbit de la justícia té diverses dificultats. La primera és que implica 

superar llacunes conceptuals degudes a les diferències en els ordenaments jurídics dels 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/llenguatge_juridic/de_quines_eines_disposo/criteris_linguistics_gene/
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països implicats. Per exemple, la funció del jutge durant la fase d’instrucció és diferent 

en els sistemes penals espanyol i anglès. En el primer, com en molts països europeus i 

de tradició romana, el jutge té un paper rellevant com a director de les actuacions en la 

fase d’instrucció (el que s’anomena en anglès, segons Alcaraz Varó, inquisitorial 

procedure). En canvi, en els països de l’òrbita anglesa la figura del jutge és la d’àrbitre, 

ja que és competència de les parts obtenir proves, citar testimonis, etc. (l’anomenat 

adversary o accusatorial procedure). A conseqüència d’aquestes diferències culturals, 

cada sistema jurídic inclou institucions, figures i conceptes que, o bé no existeixen, o bé 

no es corresponen exactament amb les de l’altre. Afortunadament, quan cal traduir 

documentació procedent d’autoritats judicials d’un altre país, es pot partir de la base que 

els destinataris del text (habitualment jutges, fiscals o lletrats) són conscients d’aquestes 

diferències.  

Les diferències conceptuals es reflecteixen en el lèxic i per això, atesa la manca 

de termes per referir-se a conceptes inexistents en la llengua meta, el traductor de 

vegades haurà de recórrer a procediments com el manlleu (acompanyat de 

l’amplificació) per salvar les distàncies entre els dos sistemes legals. Un cas senzill de 

traducció anglès-català seria el tractament de la distinció entre solicitor i barrister, 

pròpia dels sistemes judicials anglès i gal·lès (però no escocès ni dels EUA) i inexistent 

en el nostre ordenament jurídic. Un solicitor és un lletrat que s’encarrega principalment 

d’assumptes civils com ara la redacció de testaments i d’escriptures de compravenda, 

les demandes per danys i perjudicis, i de separació i divorci, etc. És contractat 

directament pel client, a qui pot representar davant els tribunals menors. Quan la causa 

ha de ser vista per un tribunal superior d’Anglaterra o Gal·les, el solicitor només pot 

preparar les fases inicials del procés. Per intervenir davant aquests tribunals ha de 

designar un barrister, advocat que té la formació per fer-ho. El barrister no tracta 

directament amb el client (vegeu Alcaraz Varó 1994: 266). Si en la traducció d’una 

sentència, l’original especifica qui ha actuat de barrister i qui és el solicitor, es poden 

deixar aquests dos termes en anglès tot incloent entre parèntesi una definició breu de les 

funcions respectives, com per exemple: “<Nom i cognom>, barrister (advocat que actua 

davant aquest tribunal de justícia), designat per <nom i cognom>, solicitor (advocat que 

no actua davant aquest tribunal)”.  

Igualment hem d’estar previnguts contra els calcs lèxics que no respecten les 

diferències entre ordenaments jurídics. Algunes parelles de mots que poden resultar 

falsos amics en algunes accepcions són crime – ‘crim’ (en comptes de ‘delicte’), i 
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magistrate – ‘magistrat’ (en comptes de ‘jutge’, ‘jutge de pau’, etc.) Per això, convé 

comprovar les paraules en diccionaris monolingües especialitzats de les llengües 

respectives. Per exemple, crime és definit al Black’s Law Dictionary (publicat per West 

Group, p. 370, 7a edició) de la manera següent:  

 

 A crime or public offense is an act committed or omitted in violation of a law forbidding or 

commanding it, and to which it is annexed, upon conviction, either, or a combination, of the 

following punishments: (1) death; (2) imprisonment; (3) fine; (4) removal from office; or 

(5) disqualification to hold and enjoy any office of honor, trust, or profit.  

 

Aquesta definició correspon aproximadament al significat de la paraula catalana 

‘delicte’ (segons el Diccionari de dret català de Maria Dolors Canalejo, publicat per 

Edicions 62, p. 118, “acció prohibida per la llei, segons l’ordenament jurídic de cada 

estat, sota l’amenaça d’una pena greu”). En català, ‘crim’ no és un terme especialitzat 

sinó un “mot usat en el llenguatge popular per a qualificar els delictes violents i de 

sang” (p. 110), ús que, d’altra banda, també trobem recollit al diccionari anglès (p. 370): 

“in common usage ‘crime’ is make to denote such offenses as are of a more serious 

nature.” Per tant, si el mot original fa referència a un delicte violent, ‘crime’ i ‘crim’ són 

falsos amics com a termes jurídics, però equivalents en la llengua general. 

Una de les dificultats específiques per al traductor anglès-català és la manca de 

recursos de documentació bilingües entre aquest parell de llengües concret. La prioritat 

de les iniciatives en matèria lingüística és la normalització del català a l’administració 

de justícia dins el propi país, per la qual cosa se centren en els contrastos entre el 

castellà i el català. Poques fonts ofereixen equivalències en d’altres llengües. Així, per 

exemple, ni el Diccionari de dret català acabat d’esmentar ni els Vocabularis de dret 

per a l’alumnat de la Universitat de Barcelona aporten equivalents catalans per a 

conceptes anglesos o viceversa. Trobem excepcions puntuals al Vocabulari de dret 

penal i penitenciari, elaborat pel Departament de Justícia i el TERMCAT, que conté 

termes normalitzats pel Consell Supervisor (prop de vuitanta), entre els quals hi ha 

manlleus de l’anglès com ara probation (“figura pròpia dels sistemes penals 

anglosaxons, propera a la suspensió condicional de la pena del nostre sistema”).  

La cura per la precisió (lèxica i sintàctica) és un tret fonamental de la redacció de 

documents jurídics i, per tant, és bo que el traductor vetlli per reflectir-la en produir el 

text meta. Ara bé, també haurà de tenir en compte que el jurista escull les paraules 

https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/172
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/172
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movent-se entre la precisió extrema i la vaguetat semàntica per permetre una certa 

flexibilitat en la interpretació del document. Mellinkoff (1963: 20-23) dona alguns 

exemples d’aquesta “plasticitat” terminològica, termes com ara adequate compensation, 

convenient, improper i reasonable speed i under the influence of liquor). Aquesta 

vaguetat, igual com determinades ambigüitats sintàctiques buscades, s’han de respectar. 

Si les llacunes conceptuals i lèxiques són una dificultat important de la traducció 

jurídica, també ho són la gran varietat de gèneres i de tipus de text d’aquest àmbit i els 

graus de restricció legal de cada ordenament jurídic sobre el contingut dels documents. 

La common law anglesa parteix dels conceptes dels usos i de la jurisprudència, i el 

redactor disposa d’una certa llibertat, per la qual cosa trobarem varietat dins d’un mateix 

gènere. En canvi, l’ordenament jurídic espanyol està basat en la regulació exhaustiva 

mitjançant lleis i reglaments, que restringeixen fins i tot el contingut i composició de 

molts documents. 

Un exemple de la varietat de gèneres el trobem en l’àmbit dels procediments 

penals, on són objecte de traducció: cartes personals, poders, contractes, informes 

mèdics, documentació bancària, informes pericials, sentències, i legislació penal i 

processal. Davant d’aquesta diversitat, els textos paral·lels o quasiparal·lels són eines de 

gran vàlua per a la pràctica de la traducció jurídica, o si més no per a la fase de 

comprensió del text original (per a una panoràmica dels gèneres associats al sistema 

jurídic de la common law, vegeu Maley 1994; per a una introducció al llenguatge 

juridicoadministratiu català, vegeu Duarte i De Broto 1990; per a estudis sobre la 

traducció de gèneres concrets entre l’anglès i el castellà, vegeu Arróniz Ibáñez de 

Opacua 1999, Delgado Morán 1999 i, sobretot, Borja 2000). 

Pel que fa a les estratègies de traducció, la gamma varia des de la traducció 

directa (vegeu 1.1), utilitzada tradicionalment en el context espanyol i, per inèrcia, en el 

català, fins a l’adaptació (vegeu 1.8). Per decidir quina és la més adequada, és 

fonamental el concepte d’encàrrec rebut pel traductor (vegeu 3.4). Un tipus d’encàrrec 

consisteix a reflectir fidelment els continguts i la forma del document original (per 

exemple, un testament). En aquest cas, el compliment de les restriccions legals per a 

aquell gènere textual en la societat d’arribada (catalana i espanyola) té molt poc pes. La 

traducció directa estalvia al traductor la responsabilitat que comportaria modificar el 

text, així com els perjudicis potencials que les diferències entre l’original i la nova 

versió podrien causar al client o a terceres persones. Un altre tipus d’encàrrec consisteix 

a produir un text que haurà d’utilitzar-se com si hagués estat escrit en la llengua 
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d’arribada (per exemple, un contracte d’arrendament). En aquest cas, sí que serà 

important que el text traduït s’avingui amb la reglamentació existent. En el cas concret 

de la traducció de l’anglès al català, les característiques de la proposta de llenguatge 

jurídic en aquesta llengua responen a uns criteris (acostament al ciutadà) que no 

coincideixen amb els del llenguatge jurídic anglès tradicional. Per tal que el text traduït 

al català s’assembli als textos del mateix gènere escrits originalment en aquesta llengua, 

el traductor es veu forçat a fer les modificacions pertinents (canviar el format del text, 

‘esporgar’ redundàncies, emprar formes de tractament i de dixi personal diferents, 

emprar una sintaxi simple, etc.). Aquest encàrrec obliga el traductor a assumir un paper 

més actiu com a redactor del text meta. Monzó (2006) recull aportacions de traductors i 

investigadors que ofereixen un panorama complet de la professió (formació, mercat 

professional, eines de treball, etc.) i una anàlisi de l’ús del català en l’àmbit judicial.  

Com hem avançat més amunt, a continuació presentem algunes eines de 

documentació:  

 

* Diccionaris monolingües en anglès: 

Black’s Law Dictionary (West Group) [s’actualitza constantment] 

Law Dictionary (Barron’s) 

* Diccionaris monolingües en català: 

Llengua i ús. Revista tècnica de política lingüística, de la Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

Formularis administratius i jurídics del Departament de Justícia [ampli ventall de 

gèneres] 

Formularis jurídics (Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya; Generalitat de 

Catalunya. Departament de Cultura / Departament de Justícia / Consorci per a la Normalització 

Lingüística: Colex Data) 

* Diccionaris plurilingües (cap d’ells no inclou l’anglès de manera sistemàtica): 

Diccionari de dret català, de Maria Dolors Canalejo (Edicions 62) [català, castellà, 

francès, italià] 

Vocabulari de dret penal i penitenciari (Departament de Justícia i TERMCAT) [català, 

castellà, inclou algun manlleu de l’anglès] 

Diccionari jurídic (Institut d’Estudis Catalans i Societat Catalana d’Estudis Jurídics) 

[definició del terme català i equivalència en castellà] 

Col·lecció Vocabularis bàsics per a l’alumnat: vocabularis de dret, elaborats per Clara 

Camp (Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona) [volums sobre dret civil, 

mercantil, penal, processal, internacional públic i comunitari europeu. Català-castellà] 

http://llengua.gencat.cat/liu
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/llenguatge_juridic/de_quines_eines_disposo/formularis_administratius/
http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_48007573_1.pdf
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=0
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Justiterm, Cercador de terminologia i fraseologia jurídica i administrativa en català i en 

castellà. 

 

4.3.3. El llenguatge econòmic  

En anglès, el llenguatge de l’economia és diferent del llenguatge de les finances 

(que inclou l’àmbit de la banca i el dels mercats financers) i ambdós ho són del 

llenguatge de la correspondència comercial. Tots tres constitueixen el Business English, 

de llarga tradició en l’ensenyament de llengües. L’anglès de l’economia es caracteritza 

per un to més formal que el de les finances, fet que s’associa al seu origen acadèmic. La 

majoria de les observacions fetes a la introducció de 4.3 i a 4.3.1 sobre el vocabulari i la 

sintaxi del llenguatge cientificotècnic s’apliquen, doncs, al llenguatge de l’economia, 

tant en anglès com en català.  

Pel que fa a l’anglès de les finances, una de les diferències amb l’anglès de 

l’economia rau en l’origen del vocabulari especialitzat. Si a l’anglès de l’economia hi 

abunden els cultismes de base llatina, el de les finances es caracteritza per una base 

lèxica més popular, d’origen anglosaxó, que resulta més transparent per als parlants de 

l’anglès com a primera llengua. La neologia es fa sovint mitjançant recursos que 

potencien una reducció del nivell de formalitat dels textos, com ara l’ús figurat de mots 

del llenguatge general i familiar –exemple (11)– i les sigles i acrònims –exemple (12): 

 

(11) a. animals: bull (mercat alcista); bear (mercat baixista) 

 b.  colors: blue chip 

 c.  moviments: peak (‘assolir el nivell més alt’), slump (‘caure en picat’) 

 d. objectes quotidians: bubble (‘bombolla’, situació d’optimisme poc fonamentat) 

(12) a.  sigles: NYSE (New York Stock Exchange, la borsa de Nova York) 

 b. acrònims: Nasdaq (National Association of Dealers in Securities Automated Quotation) 

 

El vocabulari colorista compensa la monotonia potencial d’uns gèneres que 

cobreixen temes i aporten dades poc variats com són les cròniques borsàries i els 

comentaris d’experts sobre la situació dels mercats. Vegem-ne un exemple:  

 

(13) Last year, the market capitalisation of Charles Schwab surpassed that of Merrill Lynch, an 

event that was interpreted as a sign that a new order had risen on Wall Street. In March, just 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/justiterm
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before Nasdaq began to crumble, Merrill’s marked capitalisation peaked at $44 billion and 

Charles Schwab’s at $57 billion. The recent tumult has singed Merrill (now valued at $38 

billion) but scorched Schwab (value:$35 billion). (“Online Broking: Fizz, Pop”, The 

Economist, 27-5-2000) 

 

L’autor del text és un expert que s’adreça a un lector ben informat però no 

especialitzat per informar-lo dels efectes d’una baixada de la borsa sobre la 

capitalització de dues empreses diferents. El vocabulari és una combinació 

d’especialitzat (market capitalisation), semiespecialitzat (crumble i peak), i general 

(surpassed, a new order). Però el tret que destaca més és l’ús de les expressions 

metafòriques singe i scorch per referir-se a graus diferents de perjudici sofert per les 

empreses (literalment una n’ha sortit “socarrada”, mentre que l’altra n’ha sortit 

“rostida”). Recursos veritablement creatius com les metàfores originals són menys 

acceptats com a mecanismes per fomentar l’amenitat en textos equivalents en castellà i 

català, que s’inclinen per abaixar el nivell de formalitat mitjançant una sintaxi pròpia del 

llenguatge oral no planificat i l’ús de frases fetes i clixés (vegeu Espunya i Zabalbeascoa 

2002). En tenim una mostra al fragment de crònica borsària que us oferim a 

continuació: 

 

(14) ESTRELLES DEL DIVIDEND 

 Mai abans els mercats havien viscut un període de baixades com aquest. Els preus de les 

accions han caigut en picat, i en molts casos sense motiu aparent. I aquest és precisament el 

motiu del titular d'aquesta crònica borsària. La pregunta que tothom es planteja ara és: 

estem davant un moment de noves rebaixes que faran més atractius els preus... o ens trobem 

més aviat davant la crisi definitiva dels mercats de valors? I aquesta segona part de la 

pregunta no es refereix només a la cotització, sinó també al prestigi i la credibilitat que li 

falta en aquests moments. 

    El mercat, en una mostra del que té tota l'aparença de saviesa, està castigant amb severitat 

al (sic) conjunt de les empreses. I ho fa per diversos motius: per enganyar anteriorment amb 

la seva comptabilitat creativa, per recelar de l'anhelada recuperació de les economies 

mundials i, en part, per especular amb el que podria passar en cas de conflicte bèl·lic amb 

Iraq. 

    La incertesa al respecte d'aquest darrer punt ha estat la puntilla [sic]: dispara el preu del 

petroli i fa fugir els diners fins a cotes no vistes en cinc anys. Permeti'm que ho repeteixi: 

cinc anys. Ens trobem a preus de 1997! 
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    La solució, sigui definitiva o provisional, pot estar a prop. Això, és clar, sempre que es 

redueixi la incertesa, ja que no hi ha res que agradi menys als mercats. [...] (Joan A. 

Navarro, Món empresarial, octubre 2002) 

 

Com es pot veure, hi són presents els elements essencials del gènere: un mínim 

de vocabulari tècnic de coneixement general (‘dividends’, ‘baixades’, ‘accions’, 

‘mercats de valors’, ‘cotització’, ‘incertesa’, ‘recuperació’) i la personificació dels 

mercats, les empreses i els diners (“castigant amb severitat les empreses”, “fa fugir els 

diners”, “no hi ha res que agradi menys als mercats”). Per transmetre el contingut típic 

d’una crònica borsària d’una manera amena, l’autor empra determinats recursos del 

llenguatge col·loquial. En primer lloc, utilitza formes de tractament que acosten 

l’emissor al receptor i viceversa com ara l’imperatiu i la primera persona (“Permeti’m 

que ho repeteixi”). En segon lloc, utilitza recursos per trencar la sintaxi pròpia de la 

prosa escrita i acostar-la a la pròpia del llenguatge oral no planificat: a) les preguntes en 

estil directe “estem davant (...) o bé ens trobem (...)?”; b) els marcadors pragmàtics com 

‘és clar’ (vegeu 5.6.2); c) els dos punts (és a dir, la pausa menor) en lloc d’elements 

connectors, com a la seqüència “la incertesa ha estat la puntilla: dispara el preu del 

petroli” per comptes de “ja que dispara el preu del petroli” (vegeu 5.6.3). Pel que fa al 

lèxic, hi trobem alguns clixés com ara ‘estrelles’, ‘caure en picat’ i ‘ser la puntilla’. Val 

a dir que no totes les cròniques borsàries presenten una varietat tan gran de marques 

d’informalitat com aquesta, però encara que es tracti només de pinzellades, aquests són 

els recursos d’amenitat que trobarem en general en textos d’aquest gènere. 

Finalment, per acabar aquest apartat, volem esmentar algunes eines de 

documentació:  

 

* Diccionaris monolingües en anglès:  

Dictionary of Business English for Learners of English (Oxford University Press) 

Longman Business English Dictionary (Longman) 

Dictionary of Finance (Oxford University Press) 

The Economist, Economics A-Z 

The HarperCollins Dictionary of Economics (HarperCollins) 

* Diccionaris monolingües en català (alguns inclouen equivalents en anglès): 

Diccionari d’economia i empresa (redactat pel TERMCAT i publicat per Gestió i 

Edició de Mitjans) [glossari català amb definicions que proporciona, a més, equivalent en 

castellà i anglès. Conté models de textos empresarials i una explicació sobre la comunicació 

escrita al món de l’empresa i del comerç] 

http://www.economist.com/economics-a-to-z/
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Diccionari d’economia i gestió (Enciclopèdia Catalana / Universitat Politècnica de 

Catalunya) [glossari català amb definicions, més exhaustiu que l’anterior. Conté vocabulari 

invers en anglès, castellà i francès] 

Economia bàsica (escrit per F. Monchón, publicat per McGraw-Hill / Interamericana de 

España) [terminologia del glossari revisada pel TERMCAT] 

Vocabulari d’economia, elaborat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua [conté 

definicions i equivalències en castellà i anglès] 

Diccionaris en línia del TERMCAT, àrea temàtica d’Economia, Empresa i Treball 

[recull exhaustivament recursos terminològics, tant en paper com en línia] 

* Diccionaris bilingües anglès-català: 

Vocabulari anglès-català de termes econòmics (de Joaquim Silvestre i Benach, publicat 

per la Universitat Pompeu Fabra) [no conté definicions ni sinònims, però és la millor eina 

bilingüe en l’àmbit de l’economia. Especifica la branca de la disciplina per a la qual és vàlida 

l’equivalència] 

Thesaurus de ciències empresarials (Fundació Empresarial Catalana) [edició trilingüe: 

català, castellà, anglès]  

Diccionari pràctic de comerç exterior català-anglès, anglès-català, de J. Ferrer 

Vocabulari multilingüe d’economia (Institut Universitari de Lingüística Aplicada) 

 

4.4. La llengua col·loquial 

4.4.1. Llengua col·loquial i llengua estàndard 

La llengua col·loquial presenta una sèrie de desviacions respecte a l’estàndard, 

tant en el nivell fonètic com en el morfològic, el sintàctic i el lèxic. En el cas de textos 

escrits, les desviacions fonètiques poden quedar reflectides en l’ortografia: així, la 

paraula anglesa estàndard can es pot convertir en un mot col·loquial amb un simple 

canvi ortogràfic o respelling: c’n (elisió). De la mateixa manera, suppose pot esdevenir 

s’pose (elisió); let me, lemme (assimilació); i you, ya (la forma forta pronunciada [juː] 

passa a ser una forma feble pronunciada [jə]; per a més informació sobre les formes 

fortes i febles, vegeu 5.5.3). Quant a la morfologia col·loquial, una desviació força 

comuna respecte a l’estàndard és la sobregeneralització, és a dir, un ús no estàndard de 

la forma més habitual en detriment de la menys habitual (You was always with me en 

comptes de You were always with me). Pel que fa a la sintaxi col·loquial, un cas típic de 

desviació respecte a l’estàndard és la doble negació (I haven’t got no brothers or 

sisters). El lèxic col·loquial inclou col·loquialismes i mots argòtics, així com 

https://www.avl.gva.es/documents/31987/65425/Vocabulari_economia
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia
http://www.iula.upf.edu/rec/ricoterm/docums/vocecon/esp/index.html
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interjeccions (sobre aquestes, vegeu 8.3.1 i 8.3.2), i sovint apareix marcat com a tal en 

els diccionaris d’àmbit general: contacts és una abreviació col·loquial de contact lenses, 

buck és argot o slang per dollar, i fuck és argot groller o coarse slang que pot voler dir 

to have sexual intercourse, però que, com a interjecció, també pot expressar enuig o 

sorpresa (sobre la traducció de fuck al català, podeu consultar Pujol 2006b). 

Evidentment, també hi ha paraules i expressions argòtiques d’àmbit molt més restringit 

que les anteriors: per entendre-les, potser haurem de consultar diccionaris d’argot 

general com l’Urban Dictionary, The Online Slang Dictionary, l’Oxford Dictionary of 

Modern Slang (Oxford University Press) o l’NTC’s Dictionary of American Slang and 

Colloquial Expressions (NTC), diccionaris d’argot monotemàtics com el Prison Slang 

(McFarland) o el Dictionary of Sexual Slang (Wiley) o, si calgués, diccionaris i glossaris 

més especialitzats. 

A l’hora de traduir l’anglès col·loquial el traductor hauria de tenir en compte els 

quatre components bàsics de la llengua assenyalats més amunt: la fonètica, la 

morfologia, la sintaxi i el lèxic —aspectes tots ells que s’analitzen a Payrató (1996), 

l’estudi general més complet que hi ha del català col·loquial. La fonètica (per exemple, 

la pronunciació típica d’un determinat dialecte o un defecte en la pronúncia) afecta 

sobretot el doblatge, però el traductor també pot voler que una determinada manera de 

pronunciar quedi reflectida en un text escrit mitjançant canvis ortogràfics o respellings: 

així, un traductor pot decidir canviar l’ortografia estàndard d’un mot per tal de palesar 

que un personatge utilitza un cert dialecte —“las cassas i als arbras” (= “les cases i els 

arbres”), per exemple, indicaria que el personatge en qüestió parla en català xava 

(barceloní influït pel castellà). El traductor també pot alterar la morfologia estàndard per 

tal de reflectir la llengua col·loquial: en serien exemples ‘anem-nos-en’ → ‘anem’s-en’ 

(elisió pronominal); ‘digues-li’ → ‘digue-li’ (elisió d’essa); ‘aparteu-vos’ → ‘aparteu’s-

e’ (elisió pronominal i vocal epentètica ‘e’); ‘llapis’ → ‘llàpissos’ (sobregeneralització 

de la terminació del plural); ‘elegant’ → ‘eleganta’ (sobregeneralització de la 

terminació del femení) i ‘conec’ → ‘coneixo’ (sobregeneralització de la terminació del 

present d’indicatiu). Pel que fa a la sintaxi, també pot variar respecte a l’estàndard: les 

construccions “els hi vaig donar un llibre” (= “els vaig donar un llibre”) i “la casa que 

viu el seu germà” (= “la casa on viu el seu germà”) no són normatives, però són 

perfectament acceptables dins d’un context col·loquial. Finalment, el lèxic també pot 

indicar un ús col·loquial de la llengua, i el traductor no ha de sentir remordiments a 

l’hora de fer servir mots genuïnament catalans que no apareixen recollits en diccionaris 

https://www.urbandictionary.com/
http://onlineslangdictionary.com/
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d’ús habitual com el DIEC (Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis 

Catalans) o el GDLC (Gran diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana). 

De fet, hi ha força entrades i accepcions pròpies del llenguatge col·loquial i de l’argot 

juvenil que no figuren ni al DIEC ni al GDLC, però que podem trobar recollides a 

diccionaris d’argot monotemàtics com el Diccionari eròtic i sexual (Edicions 62). A 

continuació donem una sèrie d’exemples que no figuren ni al DIEC ni al GDLC però 

que sí que apareixen en un diccionari més especialitzat com el Diccionari del català 

popular i d’argot de Joaquim Pomares, publicat per Edicions 62. Els exemples (a-d) són 

casos de mots amb una o diverses accepcions no estàndard; els exemples (e-g) són casos 

de mots no estàndard:  

 

(16) a. ‘maria’: tant el DIEC com el GDLC donen el sentit de ‘galeta plana i rodona’; només el 

GDLC dona el sentit col·loquial de ‘marihuana’.  

 b. ‘moto’: ni al DIEC ni al GDLC no hi figuren expressions com ‘anar com una moto’ 

(anar amb presses; estar esverat o excitat) o ‘vendre la moto’ (entabanar). 

 c. ‘paquet’: ni al DIEC ni al GDLC no hi figura cap de les següents accepcions de 

‘paquet’: embaràs; esbroncada; inepte; genitals masculins; multa; qui va darrere en una 

moto.  

 d. ‘pudor’: ni al DIEC ni al GDLC no hi figura l’expressió ‘fer pudor de tigre’ (fer molta 

pudor, especialment de suor). 

 e.  ‘tio’ (noi, home): no figura ni al DIEC ni al GDLC. 

 f. ‘trifàsic’ (cafè amb llet i una mica de conyac, anís, etc.): no figura ni al DIEC ni al 

GDLC. 

 g. ‘xingar’ (robar; copular): no figura ni al DIEC ni al GDLC. 

 

El traductor, doncs, hauria de ser capaç de desengavanyar-se de la cotilla de 

l’estàndard a l’hora de traduir textos col·loquials, i ho hauria de saber fer no sols en el 

pla lèxic (cosa relativament habitual), sinó també (cosa menys habitual) en els plans 

morfològic, sintàctic i (si escau) fonètic. Per tal d’il·lustrar això, a continuació 

estudiarem el model de llengua que utilitza TV3 per a la traducció i el doblatge de 

l’anglès col·loquial. 

 

4.4.2. El model de traducció col·loquial de TV3 

A 3.5 hem tractat dels procediments de traducció audiovisual; ara analitzarem el 

model de llengua que exigeix TV3 quan encarrega a empreses o a persones externes 
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traduir i doblar textos audiovisuals col·loquials: pel·lícules, sèries de dibuixos animats i 

serials. Ho farem centrant-nos en els quatre components bàsics de la llengua: la 

fonètica, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. (Com és habitual en la bibliografia crítica, 

usem el terme TV3 com a hiperònim per referir-nos als dos canals de Televisió de 

Catalunya: TV3 i el Canal 33). 

Pel que fa a la pronunciació, la morfologia i la sintaxi, la llengua col·loquial que 

exigeix TV3 en la traducció i el doblatge és lleugerament formal si es compara amb l’ús 

espontani del català que fem els parlants i amb les sèries de producció autòctona de TV3 

(per a una anàlisi aprofundida, vegeu Bassols, Rico i Torrent 1997: 43-60 i 73-112). 

L’avantatge d’això és que el català es manté pur d’influències castellanes: la 

pronunciació, per exemple, només presenta contaminació del castellà en uns pocs casos 

(depenent de qui sigui el doblador), mentre que la morfologia i la sintaxi es controlen 

tant que és força rar sentir traces d’influència castellana. Aquest control tan estricte, 

però, fa que de vegades el català soni una mica implausible i poc natural, poc espontani. 

La següent taula il·lustra tot això a partir de la traducció i el doblatge d’una frase 

col·loquial anglesa que apareix (minut 14) a la pel·lícula Reservoir Dogs de Quentin 

Tarantino, emesa per TV3: 

 

(17) MODEL DE TRADUCCIÓ COL·LOQUIAL DE TV3 

 Text original Model de TV3 

Exemple Along with the kneecap, the gut 

is the most painful area a guy 

can get shot in. 

El genoll i el ventre són les dues 

parts del cos on fa més mal. 

Fonètica kneecap genoll 

Morfologia  dues 

Sintaxi i fonètica where 

 

on / (a on) 

 

Lèxic gut ventre 

 

Observem que, a la pel·lícula, ‘genoll’ es pronuncia tal com es llegeix, i no pas 

en la seva forma col·loquial ‘jonoll’. Quant a la morfologia, en català col·loquial se sol 

substituir ‘dues’ per ‘dugues’, però el llibre d’estil de TV3 prohibeix explícitament la 

forma ‘dugues’ (Televisió de Catalunya 1995: 82), mentre que la proposta d’estàndard 

oral de l’Institut d’Estudis Catalans no diu res al respecte (1996b: 21). Val a dir, però, 

que en la versió actualitzada del seu llibre d’estil (el portal lingüístic de la Corporació 
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Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir), TV3 remarca que la forma ‘dugues’ és viva 

en el llenguatge col·loquial. Pel que fa a la sintaxi, ‘on’ és la possibilitat més formal: 

tractant-se d’una pel·lícula com Reservoir Dogs, que abunda en llengua col·loquial i 

vulgar, les millors opcions haurien estat ‘que (hi)’, ‘(a) on (te) (hi)’, ‘agon (te) (hi)’ o 

‘avon (te) (hi)’, possibilitats que, si bé no són normatives, es poden acceptar en la 

llengua escrita com a representacions perfectament vàlides de la sintaxi i la fonètica 

col·loquials. I pel que fa al lèxic, la frase pertany, si no al nivell formal (‘abdomen’), sí 

al nivell neutre (‘ventre’), quan hi hauria escaigut més un mot col·loquial com ‘panxa’. 

L’exemple de Reservoir Dogs comentat suara il·lustra el problema més 

important del model de traducció col·loquial de TV3: el tipus de llengua que s’usa en la 

traducció i el doblatge de textos orals col·loquials i vulgars és tan normatiu i estàndard 

que acaba essent gairebé idèntic a l’estàndard oral de TV3 (tal com l’usen, per exemple, 

els presentadors dels telenotícies). Les conseqüències d’això són dues: en primer lloc, 

en les pel·lícules doblades al català no hi tenen cabuda ni els dialectes ni els accents no 

estàndard. En segon lloc, s’hi homogeneïtzen les varietats relatives a l’usuari, de manera 

que hi acaba havent molt poca (o cap) diferència entre la pronúncia, la morfologia i la 

sintaxi formal d’un conferenciant o d’un presentador d’informatius i la llengua informal 

o fins i tot vulgar d’un traficant de droga o d’un gàngster. Les diferències fonètiques, 

morfològiques i sintàctiques de la parla de cadascun d’aquests grups són considerables 

en anglès. A TV3, en canvi, aquestes diferències són, simplement, inexistents: les 

diferències lingüístiques entre aquests grups s’aconsegueixen per mitjà del vocabulari. 

El vocabulari que apareix en les emissions que fa TV3 de textos orals 

col·loquials traduïts és més plausible que la pronunciació, que la morfologia i que la 

sintaxi. Hi ha unes poques excepcions, com ja hem vist en el cas de gut, que es traduïa 

per ‘ventre’ en comptes de per ‘panxa’. De totes maneres, el lèxic utilitzat per traduir 

pel·lícules, sèries de dibuixos animats i serials sol mantenir el to col·loquial o vulgar de 

l’original. A continuació en donem uns pocs exemples. Els exemples (a-c) estan extrets 

de la sèrie de dibuixos animats japonesa Bola de drac, produïda per Toei Animation i 

emesa per TV3. Els exemples (d-f) pertanyen a la versió doblada de Reservoir Dogs, 

emesa també per TV3. La pronunciació col·loquial s’indica mitjançant elisions:  

 

(18) a. Au, deixa’t de romanços i vine a esmorzar. 

 b. Fot el camp d’aquí! 

 c. Et faré a miques en un tres i no res. 

https://esadir.cat/
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 d. [...] you couldn’t get any weed anyfuckingwhere. → [...] no hi havia déu qu’ aconseguís 

herba. (minut 65) 

 e. And breaking it up is a major fuckin’ pain in the ass. → Total, que tot plegat era una 

tocada d’ous. (minut 66) 

 f. That’s hard, man! That’s a fucking hard situation! → Collons, també és tenir mala llet, 

això, no? (minut 68)  

 

Queda clar, doncs, que el model lèxic de TV3 per a la traducció del llenguatge 

col·loquial fa ús de solucions genuïnament catalanes i, com ja hem vist en el cas de la 

fonètica, la morfologia i la sintaxi, evita castellanismes habituals en la llengua del 

carrer. De totes maneres, hem de dir que, a pesar de la voluntat de depuració de 

castellanismes lèxics, de tant en tant se n’hi poden detectar de dos tipus: els involuntaris 

i els voluntaris.  

Els castellanismes involuntaris són ítems lèxics que, suposem, han passat per alt 

als correctors lingüístics de TV3, segurament a causa de la seva aparença catalana. En 

seria un exemple ‘passar a recollir algú’ (“T’hauria d’haver passat a recollir”), que és la 

traducció de to pick up someone (I shoulda [= should have] picked you up personally at 

the pen; frase extreta de Reservoir Dogs, minut 38). En aquest cas, el mot ‘recollir’ és 

una traducció directa del castellà recoger: la forma catalana genuïna és ‘passar a buscar’ 

i no pas ‘passar a recollir’ (en castellà, recoger a alguien vol dir passar-lo a buscar; en 

català, en canvi, ‘recollir algú’ vol dir acollir una persona que necessita protecció, 

especialment un infant). El segon tipus d’influència lèxica del castellà són els 

castellanismes voluntaris. Aquí la tria lèxica d’un ítem d’origen castellà és conscient, i 

s’ha d’entendre com una concessió a un ús popular no normatiu però amb una llarga 

tradició en català: en seria un exemple emblemàtic la paraula ‘barco’. El resultat d’usar 

aquests mots d’origen castellà (que no han estat admesos, almenys de moment, per 

l’Institut d’Estudis Catalans) és una llengua natural, col·loquial i amb una aparença 

d’espontaneïtat. De totes maneres, TV3 (ésAdir) sols accepta alguns castellanismes: en 

l’àmbit col·loquial, admet ‘barco’ i ‘marica’ (ja recollits com a admissibles a Televisió 

de Catalunya 1995: 158 i 166 respectivament); de manera més sorprenent, admet ‘tio’, 

‘trullo’ i ‘pasma’ (que no apareixien recollits a Televisió de Catalunya 1995); en canvi, 

rebutja ‘bueno’. Tot plegat ens du a concloure que el model lingüístic que TV3 exigeix 

per a la traducció i el doblatge de textos orals col·loquials tendeix cap a la formalitat 

normativa en el cas de la fonètica, la morfologia i la sintaxi, i cap a la informalitat 

col·loquial (habitualment) normativa en el cas del vocabulari. Val a dir, però, que el 

https://esadir.cat/
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model de traducció i doblatge de TV3 està en contínua evolució, que respon també al 

públic al qual s’adrecen els programes (vegeu 4.2.2) i que no sempre és homogeni en un 

determinat moment del temps. Així, per exemple, tot i que actualment no apareix 

recollida a ésAdir (i encara menys a l’anterior versió en paper, Televisió de Catalunya 

1995), el març del 2009 sentim, en la sèrie Huff emesa per TV3, l’expressió ‘fotre un 

polvo’, quan vint anys abans (el 1989) el més probable és que en el doblatge de TV3 

s’haguessin utilitzat formes més genuïnes com ‘fotre un clau’, ‘cardar’, ‘tirar-se algú’, 

etc. 

Tenint en compte el que hem vist fins ara, constatem que el model de traducció 

col·loquial de TV3 és, ras i curt, un compromís entre formalitat i informalitat. Com a 

tal, contrasta amb un altre model lingüístic de TV3: el de les sèries de producció 

autòctona i el de certs programes en directe (alguns programes d’humor, per exemple), 

on hi ha una major informalitat lingüística —a costa, però, d’una profusió lamentable de 

castellanismes fonètics (parlar xava), morfològics (‘tinc una dubte’), sintàctics (‘he vist 

a en Pere’) i lèxics (‘fi de setmana’). Potser seria qüestió d’acostar una mica aquests dos 

models (el de traducció i el de producció autòctona) i fusionar-los en un de tercer 

alternatiu que integrés: a) la informalitat lèxica del model de traducció; i b) la 

informalitat fonètica, morfològica i sintàctica del model de producció autòctona, evitant 

la profusió de castellanismes. Els següents esquemes resumeixen tot el que hem dit fins 

ara, i l’exercici 2 i els comentaris que fem al solucionari ho il·lustren amb més detall del 

que ha estat possible en aquest apartat: 

 

(19) MODEL ALTERNATIU DE TRADUCCIÓ COL·LOQUIAL 

 a. Model de traducció de TV3 (informalitat lèxica) 

 b. Model de producció autòctona de TV3 (informalitat fonètica, morfològica i sintàctica, 

sense profusió de castellanismes) 

 

(20) COMPARACIÓ ENTRE EL MODEL DE TV3 I EL MODEL ALTERNATIU DE 

TRADUCCIÓ COL·LOQUIAL 

 Text original Model de TV3 Model alternatiu 

Exemple Along with the 

kneecap, the gut is the 

most painful area a guy 

can get shot in. 

El genoll i el ventre són 

les dues parts del cos on 

fa més mal. 

El jonoll i la panxa són 

les dugues parts del cos 

agonte hi fa més mal. 

Fonètica kneecap genoll jonoll 

https://esadir.cat/
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Morfologia  dues dugues 

Sintaxi i 

fonètica 

where 

 

on / (a on) 

 

que (hi) / (a) on (te) (hi) / 

agon (te) (hi) / avon (te) 

(hi) 

Lèxic gut ventre panxa 
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4.5. Exercicis 

EXERCICI 1 

Descriviu les diferències existents entre els formularis de contracte de lloguer 

anglès i català que us presentem a continuació. (Fonts: per al contracte anglès, 

http://www.kinseylaw.com; per al català, “Formulari d’arrendaments urbans” del 

Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya). 

 

(1) 

 

RESIDENTIAL LEASE 

 

LEASE AGREEMENT, entered into between _________________________ (Landlord) and 

_____________________(Tenant). 

 

For good consideration it is agreed between the parties as follows: 

 

1. Landlord hereby leases and lets to Tenant the premises described as follows: 

  

 

2. This lease shall be for a term of _____ year(s), commencing on __________, 20__ . 

 

3. Tenant shall pay Landlord the annual rent of $______ during said term, in monthly payments of 

$_______, each payable monthly on the first day of each month in advance. Tenant shall pay a security 

deposit of $________ , to be returned upon termination of this Lease and the payment of all rents due and 

performance of all other obligations. 

 

4. Tenant shall at its own expense provide the following utilities or services: ______________. Landlord 

shall at its expense provide the following utilities or services: __________________. 

 

5. Tenant further agrees that: 

 

a) Upon the expiration of the Lease it shall return possession of the leased premises in its present 

condition, reasonable wear and tear, fire casualty excepted. Tenant shall commit no waste to the leased 

premises. 

 

b) Tenant shall not assign or sublet said premises or allow any other person to occupy the leased premises 

without Landlord's prior written consent. 

 

c) Tenant shall not make any material or structural alterations to the leased premises without Landlord's 

prior written consent. 

 

d) Tenant shall comply with all building, zoning and health codes and other applicable laws for the use of 

said premises. 

 

e) Tenant shall not conduct on premises any activity deemed extra hazardous, or a nuisance, or requiring 

an increase in fire insurance premiums. 

 

f) Tenant shall not allow pets on the premises. 

 

http://www.kinseylaw.com/
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g) In the event of any breach of the payment of rent or any other allowed charge, or other breach of this 

Lease, Landlord shall have full rights to terminate this Lease in accordance with state law and re-enter 

and re-claim possession of the leased premises, in addition to such other remedies available to Landlord 

arising from said breach. 

 

6. This lease shall be binding upon and inure to the benefit of the parties, their successors, assigns and 

personal representatives. 

 

7. This Lease shall be subordinate to all present or future mortgagesagainst the property. 

 

8. Additional Lease terms: 

 

 

Signed this ________ day of _____________, 20___. 

 

______________________________ 

Landlord 

 

______________________________ 

Tenant 

 



4. Variació lingüística i traducció 

 
145 

(2) 

Model de contracte d’arrendament d’habitatge 

 

 

 

 

 

 

 

A ........., a .... de ......... de 20...., es formalitza el present contracte d'arrendament 

 

 

ENTRE: 

D'una part, el Sr............. , major d'edat, de professió ..........., amb residència a ..........., domicili a 

..................., i DNI ............., i 

 

De l'altra, el Sr............., major d'edat, de professió ............, amb residència a ..........., domicili a 

..................., i DNI ............. 

 

 

EXPOSEN: 

 

I. Que el Sr............. és propietari de l'habitatge ....... de la casa núm..... del carrer ........... de ..........., de 

....... metres quadrats de superfície. L'habitatge està agençat i té un rebedor, un menjador-estar, ....... 
habitacions, ....... cambres de bany i una cuina. El núm. de la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge és 

..............  

 

II. Que el Sr............. està interessat a llogar aquest habitatge.  

Que, per tant, convenen en l'arrendament i que a l'efecte estableixen els següents: 

 

 

PACTES 

 

1. Arrendament. El Sr............. , l'arrendador, cedeix en arrendament l'habitatge indicat al Sr............., 

l'arrendatari o llogater. 

 

2. Règim jurídic. Aquest arrendament es regirà pel títol II de la LAU i, supletòriament, per aquest 

contracte i pel Codi civil. 

 

3. Objecte. És l'objecte de l'arrendament l'habitatge ja esmentat ......., de la casa núm..... del carrer ........... 

de ..........., i comprèn el seu interior i els annexos següents: 

........................................................................................................................... 

 

4. Destinació. El pis es destinarà primordialment a habitatge permanent de ...........(el llogater, el cònjuge 

no separat legalment o de fet, o els fills que depenguin del llogater). 

 

5. Durada. L'arrendament es pacta per una durada de ... anys, termini que començarà a comptar-se des 

d'avui.* 

 

6. Renda. La renda per l'arrendament es pacta en ....... pessetes mensuals, pagadores anticipadament de l'1 

al 7 de cada mes.  

El pagament es domicilia al compte núm............., obert a nom del llogater a l'oficina ........... de ............... 

(identificació del banc o caixa). En cas de supressió d'aquest compte, es considerarà automàticament que 

el lloc de pagament és el domicili de l'arrendador. 

 

7. Actualització de la renda. La renda podrà ésser actualitzada per qualsevol de les parts aplicant-hi la 

variació percentual de l'Índex General Nacional del Sistema d'Índexs de Preus al Consum en els dotze 

mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització. Per a la primera actualització es prendrà 
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com a índex de referència el del mes de ....... de ..., darrer publicat el dia d'avui, i, per a les ulteriors, 

l'últim que s'hagi aplicat.** 

El percentatge corresponent s'aplicarà, a la primera revisió, sobre la renda pactada en aquest contracte i, 

en les successives, a la resultant de la revisió precedent. 

La renda actualitzada serà exigible a l'arrendatari a partir del mes següent a aquell en què l'arrendador la 

notifiqui a l'altra part per escrit en què s'indiqui el percentatge d'alteració aplicat, i s'adjunti, si 

l'arrendatari ho exigeix, l'oportú certificat de l'Institut Nacional d'Estadística o es faci referència al Butlletí 

Oficial en el qual s'hagi publicat. Serà vàlida la notificació feta per nota en el rebut de la mensualitat 

precedent. 

 

8. Despeses generals. Les despeses generals per l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, 

tributs, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d'individualització, i, en general, les que 

corresponguin al pis arrendat d'acord amb la seva quota de participació en règim de propietat horitzontal, 

seran a càrrec de l'arrendatari. En aquesta data l'import mensual d'aquestes despeses és el següent: 

Servei de porteria. 

Despeses generals. 

Impostos. 

Taxa de recollida d'escombraries. 

Diversos. 

 

9. Obres. El llogater no podrà fer obres que modifiquin la configuració de l'habitatge o dels accessoris o 

que provoquin una disminució en la seva estabilitat o seguretat, fora que tingui permís per escrit de 

l'arrendador. 

 

10. Reparacions. Seran a càrrec exclusiu del llogater les petites reparacions que exigeixi el desgast produït 
per l'ús ordinari de l'habitatge i les seves instal·lacions. 

El llogater comunicarà a l'arrendador tan aviat com pugui la necessitat de fer les altres reparacions 

necessàries per conservar l' habitatge en condicions d'habitabilitat. 

 

11. Accés. L'arrendatari permetrà que l'arrendador o els tècnics que aquest designi accedeixin a 

l'habitatge, a fi de verificar el que s'estableix en el pacte precedent. 

 

12. Subarrendament. L'arrendatari no podrà subarrendar ni cedir l' habitatge. 

 

13. Danys a terceres persones. L'arrendatari és responsable dels danys causats a terceres persones o a 

coses derivats d'instal·lacions, serveis, subministraments i activitats que tinguin lloc al pis arrendat. 

 

14. Fiança. El llogater lliura en aquest acte a l'arrendador la quantitat de ....... pessetes com a fiança. 

 

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, ambdues parts el signen en dos 

exemplars del mateix valor i efecte. 

 

L'ARRENDADOR     L'ARRENDATARI 

 

 

Fiançament solidari. El sotascrit ..............., domiciliat a ..........., amb DNI ..........., fiança solidàriament les 

obligacions assumides en aquest contracte pel Sr................. davant l'arrendador. 

........, .... de ........ de .... 

EL FIADOR 

 

 

 

 

 

(*) En lloguers per menys de cinc anys, és possible excloure la pròrroga forçosa fins aquest termini, per 

necessitat de l’arrendador (art. 9.3).  

 Si fos de més de cinc anys, es pot pactar la subrogació mortis causa (art. 16.4). 

(**) El sistema d’actualització previst en aquest pacte és obligatori per als primers cinc anys. Per al sisè 

any i successius, és possible de pactar-ne qualsevol altre.  
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EXERCICI 2 

A continuació teniu un passatge del guió de cine Jackie Brown, de Quentin 

Tarantino. Comenteu la traducció, fixant-vos tant en el transvasament de l’anglès al 

català com en la llengua col·loquial que s’utilitza (fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic). 

Llavors, esmeneu el fragment traduït seguint la filosofia del model alternatiu de 

traducció col·loquial proposat a 4.4.2. 

 

(3) 

 

a. Jackie Brown, text original (Tarantino 

1997b: 23-27) 

 

CUT TO: 

A BLACK FINGER pressing a BLACK 

BUTTON next to the name BEAUMONT 

LIVINGSTON. 

 

INT. BEAUMONT’S APARTMENT — 

NIGHT 

 

BEAUMONT LIVINGSTON, wearing no shirt, 

sweatpants, and smoking a fatty, answers the 

intercom, which buzzes loudly. We can hear 

JAY LENO interviewing a CELEBRITY on T.V. 

OFFSCREEN. 

 

 

BEAUMONT (into the speaker): Who is it?  

 

EXT. BEAUMONT’S APARTMENT — 

NIGHT 

Ordell stands outside the security gate of 

Beaumont’s Hollywood apartment. 

 

 

EX CU 

Ordell’s lips talking into intercom speaker. 

 b. Jackie Brown, traducció de Laura 

Escorihuela (Tarantino 1998: 26-29) 

 

TALLAR A: 

UN DIT NEGRE prem un BOTÓ NEGRE que 

hi ha al costat del nom BEAUMONT 

LIVINGSTON. 

 

INTERIOR. APARTAMENT DEL 

BEAUMONT. NIT. 

 

BEAUMONT LIVINGSTON, en pantalons de 

xandall, sense samarreta, i fumant un porro, 

contesta a l’intèrfon que sona molt fort. De lluny 

sentim JAY LENO entrevistant un 

PERSONATGE FAMÓS a la televisió que NO 

SURT EN IMATGE. 

 

BEAUMONT (a l’intèrfon): ¿Qui és? 

 

EXTERIOR. APARTAMENT DEL 

BEAUMONT. NIT. 

L’Ordell és a fora, al costat de la tanca de 

l’edifici d’apartaments del Beaumont, a 

Hollywood. 

 

PRIMER PLA 

Els llavis de l’Ordell parlen amb l’intèrfon. 
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ORDELL: It’s your benefactor, nigga. Buzz me 

up. 

 

EX CU 

Beaumont’s finger pressing the entry button. 

 

EX CU 

The doorknob on the security gate, BUZZING. 

Ordell’s hand comes into frame, twisting it 

open. 

Beaumont opens his apartment door, fatty 

between his fingers. He sees Ordell approach. 

Ordell greets him, arms spread out in hug 

mode, with a big smile across his face. 

 

 

ORDELL: Look at you and your free ass. Come 

over here and give me a motherfuckin’ hug. 

 

 

Ordell and Beaumont embrace. 

 

BEAUMONT: What the fuck can I say? I’m 

serious, man. What the fuck can I say? Thank 

you … thank you … thank you … thank you. 

 

ORDELL: Who was there for your ass? 

 

BEAUMONT: You were there for me. 

 

ORDELL: Who? 

 

BEAUMONT: You. 

 

Laughing his hustler’s laugh and bumping 

Beaumont’s fist hard. 

 

ORDELL: You goddamn right! 

 

 

ORDELL: Sóc el teu benefactor, negre. Obre’m. 

 

 

PRIMER PLA 

El dit del Beaumont prem el botó d’obrir. 

 

PRIMER PLA 

El pom de la tanca fa “bzzzz”. La mà de l’Ordell 

apareix en imatge i gira el pom. 

El Beaumont obre la porta del seu apartament 

amb el porro entre els dits. Veu l’Ordell que 

s’aproxima. 

L’Ordell el saluda amb els braços oberts com si 

li anés a fer una abraçada i amb un gran 

somriure als llavis. 

 

ORDELL: Però si és el Beaumont amb el cul 

lliure! Vine cap aquí i fes-me un cony 

d’abraçada! 

 

L’Ordell i el Beaumont s’abracen. 

 

BEAUMONT: ¿Què cony puc dir? De debò, tio. 

¿Què cony puc dir? Gràcies, gràcies, gràcies, 

gràcies… 

 

ORDELL: ¿Qui t’ha tret del merder? 

 

BEAUMONT: Tu eres allà per mi.  

 

ORDELL: ¿Qui? 

 

BEAUMONT: Tu. 

 

Rient amb el seu somriure de mafiós i xocant-se 

de punys amb el Beaumont: 

 

ORDELL: Tens tota la puta raó del món! 
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Beaumont laughs. 

 

ORDELL: You see, it works like this. You get 

your ass in trouble, I get your ass out. That’s 

my job. And I don’t mind tellin’ ya, nigga, it’s 

steady work. 

 

BEAUMONT: I’m still scared as a 

motherfucker, Ordell. They talkin’ like they 

serious ’bout me doin’ that machine gun time. 

 

ORDELL: Naw, man. They just tryin’ to put a 

fright in your ass. 

 

BEAUMONT: If that’s what they want to do, 

they’re doin’ it. 

 

ORDELL: How old is that machine gun shit? 

 

 

BEAUMONT: Three years. 

 

ORDELL: Three years. That crime’s old, man. 

They ain’t got room in prison for all the 

motherfuckers out there killin’ people. How 

they gonna find room for you? 

 

BEAUMONT: That’s not what they’re tellin’ 

me. 

 

ORDELL: That’s why they call it “fuckin’ with 

ya.” Now you wanna hear how we retaliate? 

 

Beaumont takes a bit off the fatty and nods his 

head. 

 

ORDELL (CONT’D): Tomorrow I pick you up, 

take you to Century City, meet my lawyer. Now 

let me tell you a little bit about my lawyer. His 

name is Stacin Goins, and this nigga is a 

El Beaumont riu. 

 

ORDELL: Ja veus, així és com funciona. Tu ‘t 

fiques en merders, jo ‘t trec dels merders. És la 

meva feina. I no m’importa dir-t’ho, negre, és 

una feina fixa. 

 

BEAUMONT: Ordell, tio, encara ‘stic acollonit. 

Parlaven en sèrio de tancar-me per lo de les 

armes. 

 

ORDELL: Que no, tio. Que només volen que et 

caguis a les calces. 

 

BEAUMONT: Si ‘xo és el que volen, ho estan 

aconseguint.  

 

ORDELL: ¿Quant de temps fa de lo de les 

armes? 

 

BEAUMONT: Tres anys. 

 

ORDELL: Tres anys. Però tio, si és un delicte 

caducat! Si no tenen lloc al trullo per tots els 

cabrons que ‘s dediquen a pelar gent, ¿com vols 

que trobin lloc per tu? 

 

BEAUMONT: Això no ‘s el que diuen ells. 

 

 

ORDELL: Per ‘xò li’n diuen “fotre el personal”. 

Però vaja, ¿vols que et digui com ens venjarem? 

 

El Beaumont fa una calada al porro i fa que sí 

amb el cap. 

 

ORDELL (Cont.): Demà et recullo, et porto a 

Century City perquè coneguis el meu advocat. 

Però abans deixa’m que t’expliqui com és el meu 

advocat. Es diu Stacin Goins, i ‘quest negre és 
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junkyard dog! He’s my own private Johnnie 

Cochran. In fact, he’d kick Johnnie Cochran’s 

ass. And like Johnnie Cochran, dude hates 

fuckin’ cops. I’m serious, this man lives to fuck 

with the police. So as a favor, I had him look at 

your case. Stacin told me you ain’t got shit to 

worry about. They just fuckin’ wit ya. So we sic 

the junkyard dog on their ass, make ’em — 

 

 

 

(he bumps fist with Beaumont)  

 

… Stop fuckin’ wit ya! 

 

Beaumont gestures inside his apartment. 

 

 

BEAUMONT: Hey, c’mon in, man. I was just 

— you know — smokin’ a fatty, watchin’ T.V. 

un gos rabiós! És el meu Johnnie Cochran* 

particular. De fet, l’Stacin li dona mil voltes al 

Johnnie Cochran, però vaja, el que importa és 

qu’ odia els putos polis tant com ell. Va ‘n sèrio, 

tio, ‘quest paio viu per fotre la pasma. Així que 

per fer-te un favor li vaig dir que es mirés el teu 

cas, i ‘m va dir que no t’havies de preocupar 

d’una merda. Només s’estan divertint amb tu. 

Així que deixarem anar el gos rabiós a que els hi 

mossegui ‘1 cul i  

 

(xocant-se de punys amb el Beaumont) 

 

 ‘conseguirem que deixin d’emprenyar-te. 

 

El Beaumont fa un gest per indicar-li que entri a 

l’apartament. 

 

BEAUMONT: Ei, però no ‘t quedis fora, entra, 

tio. Estava mirant la tele fumant-me un porro de 

tranquis. 

 

   * Johnnie Cochran va ser l’advocat defensor 

d’O.J. Simpson. (N. de la T.) 
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4.6. Solucionari 

EXERCICI 1 

Primer de tot, val a dir que el model de contracte anglès s’adreça a un usuari dels 

EUA, país on les lleis que regeixen els contractes d’arrendament no tenen caràcter 

federal sinó que depenen de cada estat. A Catalunya, la llei a la qual se sotmeten els 

contractes d’arrendament és la LAU, de caràcter estatal. Les diferències entre 

ordenaments jurídics es manifesten, per exemple, en l’atribució explícita de 

responsabilitats a cada part, i a certes prohibicions (com ara la de subarrendar, absoluta 

al document català, relativa al document anglès).  

Entre els dos contractes hi ha diferències de contingut i d’organització del 

document. Pel que fa al contingut, el document anglès no inclou els següents elements: 

professió, residència i NIF dels signants del contracte, la destinació de l’habitatge 

objecte de contracte, el lloc de domiciliació del pagament, el mètode d’actualització de 

la renda i els índex de referència, el compromís de l’arrendatari a fer obres de reparació, 

la regulació de l’accés de l’arrendatari a l’habitatge objecte del contracte i la figura del 

fiador. Al model català no consten els elements següents: l’obligació de complir les lleis 

referents a urbanisme i salubritat aplicables a l’habitatge, la prohibició de realitzar 

activitats perilloses o molestes (tot i que en el model català sí que s’expliciten les 

responsabilitats de danys a terceres persones), la prohibició de tinença d’animals 

domèstics, condicions de resolució de contracte, subordinació del contracte a hipoteques 

sobre l’habitatge i persones vinculades pel contracte (tot i que aquests tres últims punts 

es poden considerar implícitament inclosos per l’apartat de règim jurídic, el qual remet a 

la llei corresponent, que sí que els contempla).  

Pel que fa a l’estructura, la resumim a la taula següent:  

 

(1) Model de contracte d’arrendament anglès  (2) Model de contracte d’arrendament català 

Identificació de l’arrendatari i del llogater Data  

Explicitació del pacte de lloguer Nom dels signants del contracte  

Descripció de l’habitatge Descripció de l’habitatge 

Durada del contracte Explicitació del pacte de lloguer 

Renda i data de pagament + fiança Identificació del tipus de contracte i de 

l’arrendatari i del llogater 

Responsables de les despeses generals Règim jurídic (lleis a les quals se sotmeten els 

signants) 
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Compromís de conservació de l’habitatge  Objecte del contracte i descripció de l’habitatge 

Condicions per al subarrendament Destinació de l’habitatge 

Necessitat de permís de l’arrendatari per realitzar 

obres majors  

Durada del contracte 

Obligació del llogater de complir les lleis 

urbanístiques i sanitàries aplicables  

Renda, data de pagament i lloc de domiciliació  

Prohibició d’activitats perilloses, molestes o que 

requereixin augment de la pòlissa d’assegurança 

Actualització de la renda  

Prohibició de tinença d’animals domèstics Responsables de les despeses generals 

Condicions de resolució de contracte  Necessitat de permís de l’arrendatari per realitzar 

obres majors  

Persones vinculades pel contracte Responsables de les reparacions segons tipus  

Subordinació del lloguer a possibles hipoteques de 

l’habitatge 

Dret d’accés de l’arrendatari  

Condicions addicionals  Prohibició del subarrendament 

Data de signatura del contracte Responsabilitat dels danys a terceres persones 

Signatura  Fiança  

 Signatura 

 Identificació del fiador en cas de fiançament 

solidari 

 

L’organització del document és força semblant, amb un esquema d’un concepte 

per punt, que en facilita la lectura i la comprensió. La diferència la trobem en l’ordre en 

què apareixen els punts, amb una certa redundància en el document català (es repeteix la 

descripció de l’objecte del lloguer i les dades dels signants apareixen dues vegades). Pel 

que fa a l’ús del llenguatge, ambdós models són entenedors i en general planers, cosa 

normal si tenim en compte la funció d’aquest tipus de document i la seva presència 

social. Amb tot, el document anglès conserva algunes formes tradicionals del llenguatge 

jurídic d’aquesta llengua, que el fan més solemne que el català, com ara: a) els mots 

formals (prior written consent, upon termination of this Lease, in the event of, in 

accordance with, commencing, said premises, i l’ús de shall per expressar obligació); i 

b) els termes formats per coordinació de sinònims (leases and lets, be binding upon and 

inure). El document català també pertany a un nivell formal, com mostren els trets 

següents: ús del títol ‘Sr.’, ús dels participis de passiva (“danys causats a terceres 

persones o a coses derivats d'instal·lacions”), expressions d’anàfora textual (“ja 

esmentat”, “el pacte precedent”), locucions de finalitat del tipus ‘a fi de’, ‘a l'efecte’, i 

l’ús del temps verbal de futur per expressar obligació. De totes maneres, no conté cap 
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expressió excessivament solemne, ni fórmules de submissió, per la qual cosa es pot 

considerar un exemple de llenguatge jurídic modern. Finalment, notem també l’ús 

d’algunes expressions de clara vaguetat semàntica, tant en anglès com en català, com 

per exemple reasonable wear and tear i el seu equivalent “desgast produït per l’ús 

ordinari de l’habitatge i les seves instal·lacions”. 

 

EXERCICI 2 

La llengua col·loquial que s’utilitza en la traducció és força diferent de la de 

TV3: el model lingüístic de TV3 és molt més normatiu i genuí, mentre que el text 

publicat és excessivament (i innecessàriament) acastellanat, sobretot pel que fa al lèxic 

—hi trobem, per exemple, mots i expressions com ‘en sèrio’, ‘lo de les armes’, ‘trullo’, 

‘pasma’, ‘recollir’ (en comptes de ‘passar a buscar’; castellanisme ja comentat a 4.4.2), 

etc. Altres aspectes de vocabulari dignes de remarcar són els calcs de l’anglès. N’hi ha 

de freqüència: ass, per exemple, té una freqüència d’ús més alta que ‘cul’ (sobre els 

calcs de freqüència, vegeu 1.3 i 6.5). També hi trobem calcs lèxics que no són de 

freqüència, per exemple la traducció de nigga per ‘negre’: nigga (respelling de nigger) 

és un insult extremament racista que equival no pas a ‘negre’ (expressió més aviat 

neutra), sinó a ‘negrot de merda’ o ‘negre dels collons’. De totes maneres, hi ha certs 

membres de raça negra que utilitzen el mot nigga habitualment, i un d’ells és, segons el 

mateix Quentin Tarantino, el personatge d’Ordell a Jackie Brown (Keough 1997: 201). 

En aquest casos, nigga perd força i deixa de ser un insult i, per tant, s’hauria de traduir 

per ‘tio’, ‘home’, ‘nano’, ‘col·lega’ o —si es vol mantenir el matís de raça— ‘germà’. 

Respecte a la fonètica col·loquial, la traductora no fa respellings o canvis 

ortogràfics a mots aïllats: ‘ja’ potser es podria escriure ‘ia’; i ‘expliqui’, ‘espliqui’. Tot i 

que se suposa que un bon doblador ja adoptarà una pronunciació col·loquial quan 

llegeixi ‘ja’ o ‘expliqui’, els fets demostren que sovint els dobladors tenen en compte la 

grafia del mot i no pas la seva pronunciació col·loquial. Això és, fins a cert punt, 

comprensible, i és per aquest motiu que (de la mateixa manera que en anglès escriuen ya 

en comptes de you) a l’hora de traduir textos col·loquials recomanem canviar 

l’ortografia d’aquelles paraules que més es prestin a ser pronunciades amb excessiva 

formalitat per part del doblador (‘ia’ o ‘espliqui’). De totes maneres, proposem que les 

elisions tinguin un tractament específic. Observem que la traductora marca bastantes 

elisions entre mots, però aquest fet no està lliure de problemes. En primer lloc, en el text 

publicat el signe que indica l’elisió és una cometa, quan tradicionalment en català les 
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elisions s’han marcat sempre amb un apòstrof: ‘encara ‘stic’ s’hauria d’escriure ‘encara 

’stic’. En segon lloc, les elisions fonètiques són gairebé constants en la parla habitual, 

de manera que és fàcil que un traductor es descuidi de marcar-ne alguna: “li vaig dir que 

es mirés el teu cas, i ’m va dir que [...]”. I, en tercer lloc, les elisions, pel fet de ser tan 

habituals, dificulten força la lectura si s’assenyalen sistemàticament. És més: l’esforç 

d’indicar totes i cadascuna de les elisions fonètiques requereix tanta atenció que sovint 

es descuiden altres aspectes (fonètics, morfològics, sintàctics i lèxics) que, de ben segur, 

conferirien un to més col·loquial al text traduït que no pas les elisions. És per tot això 

que som partidaris que el traductor assenyali només un mínim d’elisions fonètiques, no 

pas les més òbvies, que un lector o doblador ja fa habitualment quan llegeix (‘p’rò’, 

‘aquet’, i la majoria d’elisions de fonètica sintàctica, com per exemple ‘encara ’stic’), 

sinó precisament aquelles elisions que un lector o doblador segurament pronunciarà de 

manera estàndard però que nosaltres volem que pronunciï de forma col·loquial: ‘aiga’, 

‘per ’xò’, etc.  

La morfologia usada en la traducció és estàndard: ‘així’ es podria haver escrit 

‘aixins’. Que la morfologia és estàndard queda confirmat en d’altres fragments que no 

hem reproduït. La forma ‘dues’, per exemple, es fa servir en comptes de la forma 

col·loquial ‘dugues’: “Aquesta nit vendré les altres dues” (p. 30).  

Quant a la sintaxi, la traductora segueix massa de prop les estructures 

juxtaposades angleses. Com és sabut (vegeu 5.6), l’anglès prefereix la juxtaposició, 

mentre que el català tendeix més a la coordinació i sobretot a la subordinació. Així, una 

frase com “Tu ‘t fiques en merders, jo ‘t trec dels merders” es podria coordinar (“Tu et 

fiques en merders i jo te’n trec”), i una frase com “i ‘m va dir que no t’havies de 

preocupar d’una merda. Només s’estan divertint amb tu” es podria subordinar (“i em va 

dir que no t’havies de preocupar de res, que només s’estan divertint amb tu”). Un altre 

problema greu de sintaxi és la falta de domini dels pronoms. Hi ha vegades en què 

s’elideixen, potser per influència del castellà (“Ja [ho] veus”). D’altres vegades, en 

canvi, se n’hi afegeixen: “xocant-se de punys”. També se’n fa un ús excessivament 

normatiu i formal (“Per ‘xò li’n diuen ‘fotre el personal’”), al costat d’un ús pròpiament 

col·loquial (“deixarem anar el gos rabiós a que els hi mossegui ‘1 cul”). I, encara, hi ha 

vegades en què els pronoms no s’utilitzen (“You get your ass in trouble, I get your ass 

out” apareix traduït com “Tu ‘t fiques en merders, jo ‘t trec dels merders”): com que el 

català tolera menys la repetició que l’anglès, el traductor pot recórrer als pronoms 

precisament per evitar les repeticions (“Tu et fiques en merders i jo te’n trec”).  
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Finalment, voldríem remarcar que la nota a peu de pàgina potser és innecessària 

en un text oral, tot i que estigui destinat a la lectura. De totes maneres, si es posa una 

nota a peu de pàgina per raons culturals (la traductora suposa que el lector potser no sap 

qui és Johnnie Cochran), el que no es pot fer és afegir-hi noves dificultats d’ordre 

cultural (en l’àmbit català, no tothom sap qui és O.J. Simpson): si es vol mantenir la 

nota a peu de pàgina, seria bo aclarir que O.J. Simpson va ser acusat de matar la seva 

dona però que, malgrat la gran quantitat de proves que l’incriminaven, va ser declarat 

innocent, segons sembla perquè es va poder pagar els millors advocats. Una altra 

possibilitat, evidentment, és eliminar la referència cultural, o bé substituir-la per una de 

més coneguda (per exemple, Perry Mason; en aquest cas, però, hauríem de modificar la 

traducció, ja que, a diferència de Johnnie Cochran, Perry Mason no odia la policia —de 

fet, fins i tot hi col·labora) (per als procediments de traducció dels termes culturals, 

vegeu 3.6.1). 

A continuació reproduïm, amb esmenes nostres, la traducció catalana publicada 

(Tarantino 1998: 26-29). Els canvis que hi hem introduït apareixen subratllats, i els 

fragments publicats que canviaríem apareixen entre claudàtors. Evidentment, els canvis 

podrien ser molts més; ens hem limitat a substituir les traduccions que ens han semblat 

especialment inadequades. Pel que fa a les elisions fonètiques, ja hem dit que, per 

facilitar la lectura, sols marquem aquelles que un lector o doblador segurament 

pronunciarà de manera estàndard però que nosaltres volem que pronunciï de forma 

col·loquial. Val a dir que, en aquella època, l’editorial Empúries feia servir el signe 

d’interrogació ‘¿’ per obrir una pregunta, quan actualment aquest símbol ha quedat 

pràcticament desterrat i, per tant, caldria eliminar-lo sempre que apareix. 

 

(3')  

 

a. Jackie Brown, text original (Tarantino 

1997b: 23-27) 

 

CUT TO: 

A BLACK FINGER pressing a BLACK 

BUTTON next to the name BEAUMONT 

LIVINGSTON. 

 

INT. BEAUMONT’S APARTMENT — 

 b. Jackie Brown, proposta de traducció 

 

 

TALLAR A: 

UN DIT NEGRE prem un BOTÓ NEGRE que 

hi ha al costat del nom BEAUMONT 

LIVINGSTON. 

 

INTERIOR. APARTAMENT DEL 
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NIGHT 

 

BEAUMONT LIVINGSTON, wearing no shirt, 

sweatpants, and smoking a fatty, answers the 

intercom, which buzzes loudly. We can hear 

JAY LENO interviewing a CELEBRITY on T.V. 

OFFSCREEN. 

 

 

 

 

BEAUMONT (into the speaker): Who is it?  

 

EXT. BEAUMONT’S APARTMENT — 

NIGHT 

Ordell stands outside the security gate of 

Beaumont’s Hollywood apartment. 

 

 

EX CU 

Ordell’s lips talking into intercom speaker. 

 

ORDELL: It’s your benefactor, nigga. Buzz me 

up. 

 

EX CU 

Beaumont’s finger pressing the entry button. 

 

EX CU 

The doorknob on the security gate, BUZZING. 

Ordell’s hand comes into frame, twisting it 

open. 

Beaumont opens his apartment door, fatty 

between his fingers. He sees Ordell approach. 

Ordell greets him, arms spread out in hug 

mode, with a big smile across his face. 

 

 

ORDELL: Look at you and your free ass. Come 

over here and give me a motherfuckin’ hug. 

BEAUMONT. NIT. 

 

BEAUMONT LIVINGSTON, en pantalons de 

xandall, sense samarreta, i fumant un porro, 

contesta l’intèrfon, que [a l’intèrfon que] sona 

molt fort. De lluny sentim la VEU EN OFF de 

JAY LENO que entrevista un PERSONATGE 

FAMÓS a la televisió [JAY LENO entrevistant 

un PERSONATGE FAMÓS a la televisió que 

NO SURT EN IMATGE]. 

 

BEAUMONT (a l’intèrfon): ¿Qui és? 

 

EXTERIOR. APARTAMENT DEL 

BEAUMONT. NIT. 

L’Ordell és a fora, al costat de la tanca de 

l’edifici d’apartaments del Beaumont, a 

Hollywood. 

 

PRIMER PLA 

Els llavis de l’Ordell parlen amb l’intèrfon. 

 

ORDELL: Soc el teu benefactor, tio/germà 

[negre]. Obre’m. 

 

PRIMER PLA 

El dit del Beaumont prem el botó d’obrir. 

 

PRIMER PLA 

El pom de la tanca fa “bzzzz”. La mà de l’Ordell 

apareix en imatge i gira el pom. 

El Beaumont obre la porta del seu apartament 

amb el porro entre els dits. Veu l’Ordell que 

s’aproxima. 

L’Ordell el saluda amb els braços oberts com si 

li anés a fer una abraçada i amb un gran 

somriure als llavis. 

 

ORDELL: Mi-te’l, el cabronàs, però si ia ha 

sortit de la gàbia! [Però si és el Beaumont amb el 
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Ordell and Beaumont embrace. 

 

BEAUMONT: What the fuck can I say? I’m 

serious, man. What the fuck can I say? Thank 

you …thank you … thank you … thank you. 

 

 

ORDELL: Who was there for your ass? 

 

BEAUMONT: You were there for me. 

 

ORDELL: Who? 

 

BEAUMONT: You. 

 

Laughing his hustler’s laugh and bumping 

Beaumont’s fist hard. 

 

 

ORDELL: You goddamn right! 

 

Beaumont laughs. 

 

ORDELL: You see, it works like this. You get 

your ass in trouble, I get your ass out. That’s 

my job. And I don’t mind tellin’ ya, nigga, it’s 

steady work. 

 

 

 

BEAUMONT: I’m still scared as a 

motherfucker, Ordell. They talkin’ like they 

serious ’bout me doin’ that machine gun time. 

 

 

ORDELL: Naw, man. They just tryin’ to put a 

fright in your ass. 

cul lliure!] Vine cap aquí i fote’m una abraçada, 

collons! [fes-me un cony d’abraçada!] 

 

L’Ordell i el Beaumont s’abracen. 

 

BEAUMONT: Hòstia, tio, no sé què dir. [¿Què 

cony puc dir?] De debò, tio. No sé què dir. [¿Què 

cony puc dir?] Gràcies, gràcies, gràcies, 

gràcies… 

 

ORDELL: ¿Qui t’ha tret del merder? 

 

BEAUMONT: Tu, esclar [Tu eres allà per mi]. 

 

ORDELL: ¿Qui? 

 

BEAUMONT: Tu. 

 

Rient amb el seu somriure de mafiós i xocant el 

puny amb el d’en Beaumont [xocant-se de punys 

amb el Beaumont]: 

 

ORDELL: Tens tota la puta raó del món! 

 

El Beaumont riu. 

 

ORDELL: Ia ho veus, aixins és com funciona. 

[Ja veus, així és com funciona.] Tu et [‘t] fiques 

en merders i io te’n trec [, jo ‘t trec dels 

merders]. És la meva feina. I si t’haig de ser 

sincer, nano [I no m’importa dir-t’ho, negre], és 

una feina fixa. 

 

BEAUMONT: Ordell, tio, encara els tinc per 

corbata [‘stic acollonit]. No feien conya amb allò 

de tancar-me per les metralladores [Parlaven en 

sèrio de tancar-me per lo de les armes]. 

 

ORDELL: Que no, tio. Que només volen fotre’t 

la por al cos [que et caguis a les calces]. 
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BEAUMONT: If that’s what they want to do, 

they’re doin’ it 

 

 

ORDELL: How old is that machine gun shit? 

 

 

BEAUMONT: Three years. 

 

ORDELL: Three years. That crime’s old, man. 

They ain’t got room in prison for all the 

motherfuckers out there killin’ people. How 

they gonna find room for you? 

 

 

BEAUMONT: That’s not what they’re tellin’ 

me. 

 

ORDELL: That’s why they call it “fuckin’ with 

ya.” Now you wanna hear how we retaliate? 

 

 

Beaumont takes a bit off the fatty and nods his 

head. 

 

ORDELL (CONT’D): Tomorrow I pick you up, 

take you to Century City, meet my lawyer. Now 

let me tell you a little bit about my lawyer. His 

name is Stacin Goins, and this nigga is a 

junkyard dog! He’s my own private Johnnie 

Cochran. In fact, he’d kick Johnnie Cochran’s 

ass. And like Johnnie Cochran, dude hates 

fuckin’ cops. I’m serious, this man lives to fuck 

with the police. So as a favor, I had him look at 

your case. Stacin told me you ain’t got shit to 

worry about. They just fuckin’ wit ya. So we sic 

the junkyard dog on their ass, make ’em — 

 

 

 

BEAUMONT: Doncs ho estan aconseguint, 

aquests fills de puta [Si ‘xo és el que volen, ho 

estan aconseguint].  

 

ORDELL: Quant fa d’allò de les metralladores? 

[¿Quant de temps fa de lo de les armes?] 

 

BEAUMONT: Tres anys. 

 

ORDELL: Tres anys![.] Però tio, si això ia és 

aiga passada! [és un delicte caducat!] Si no tenen 

lloc a la gàbia [al trullo] per tots els cabrons que 

es [‘s] dediquen a pelar gent, ¿com vòs [vols] 

que t’hi fiquin en a tu [trobin lloc per tu]? 

 

BEAUMONT: Això no és pas [‘s] el que m’han 

dit [diuen] ells. 

 

ORDELL: Per ’xò n’hi [‘xò li’n] diuen “fotre el 

personal”. Però vaja, ¿vòs [vols] que et digui 

com ens venjarem? 

 

El Beaumont fa una pipada [calada] al porro i fa 

que sí amb el cap. 

 

ORDELL (Cont.): Demà et passaré a buscar i et 

duré [et recullo, et porto] a Century City perquè 

coneguis el meu advocat. Però abans deixa’m 

que t’espliqui [t’expliqui] com és aquest germà 

[el meu advocat]. Es diu Stacin Goins, i  

[‘quest negre] és un dòberman d’allò més 

remalparit [gos rabiós]! El millor advocat del 

món [És el meu Johnnie Cochran* particular]. 

T’ho juro: [De fet,] l’Stacin li donaria [dona] mil 

voltes en al Perry Mason [Johnnie Cochran], 

però vaja, el que importa és que [qu’] odia els 

putos polis a mort [tant com ell]. De veritat [Va 

‘n sèrio], tio, aquest [‘quest] paio només viu per 

fotre la poli/bòfia [pasma]. Aixins [Així] que per 
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(he bumps fist with Beaumont)  

 

 

… Stop fuckin’ wit ya! 

 

 

Beaumont gestures inside his apartment. 

 

 

BEAUMONT: Hey, c’mon in, man. I was just 

— you know — smokin’ a fatty, watchin’ T.V. 

fer-te un favor li vaig dir que es mirés el teu cas, 

i em [‘m] va dir que no t’havies de preocupar de 

re, que només [d’una merda. Només] s’estan 

divertint amb tu. O sigui [Així] que deixarem 

anar aquell dòberman [anar el gos] rabiós perquè 

[a que] els hi mossegui el [‘1] cul i  

 

(xocant el puny amb el d’en Beaumont) [(xocant-

se de punys amb el Beaumont)] 

 

deixin de tocar-te els collons! [‘conseguirem que 

deixin d’emprenyar-te.] 

 

El Beaumont fa un gest per indicar-li que entri a 

l’apartament. 

 

BEAUMONT: Ei, però no et [‘t] quedis a 

fora/aquí fora [fora], entra, tio. Estava fotent-me 

un porret i mirant la tele tranquil·lament [mirant 

la tele fumant-me un porro de tranquis]. 

 

    [* Johnnie Cochran va ser l’advocat defensor 

d’O.J. Simpson. (N. de la T.)] 

 

 

Com a complement de la traducció nostra, i perquè les pugueu comparar, us 

oferim la versió catalana emesa per TV3. Aquesta versió es troba en DVD (Tarantino 

1997a). La fitxa tècnica de doblatge del DVD ens informa que el traductor i adaptador 

dels diàlegs en català és Albert Pejó, que la directora del doblatge català és Glòria Roig, 

i que l’estudi de doblatge és Soundtrack (Barcelona). 

Com podreu comprovar, els diàlegs de la pel·lícula no coincideixen al cent per 

cent amb els del guió escrit. Penseu, a més, que qualsevol versió doblada té unes 

restriccions pròpies del medi audiovisual (sincroniacinètica, sincronia fonètica, 

isocronia, etc.; vegeu 3.5), de manera que no es pot demanar el mateix nivell de fidelitat 

al text original en una pel·lícula doblada que en un guió publicat en forma de llibre. (Per 

a una comparació exhaustiva de Jackie Brown traduïda al català com a guió escrit, com 

a pel·lícula doblada i com a pel·lícula subtitulada, vegeu Pujol 2015). 
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(3'') 

 

a. Jackie Brown, versió original (Tarantino 

1997a: 0:14:55 – 0:16:53) 

 

BEAUMONT: Who the fuck is this? 

 

ORDELL: It’s your benefactor, nigga. I’m 

coming up. 

 

BEAUMONT: Come up, nigga. It’s open. 

 

[Voice-over] 

 

BEAUMONT: O.D.! 

 

ORDELL: Ha, ha, ha! Look at you and your 

free ass! 

 

BEAUMONT: What’s up, man? 

 

ORDELL: Come here boy, give me a 

motherfuckin’ hug! 

 

BEAUMONT: I didn’t know you were coming 

by! 

 

ORDELL: Yeah, my nigga! 

 

BEAUMONT: Good looking out, man! I don’t 

know what to say, man. Thank you, thank you, 

thank you. 

 

ORDELL: Uh huh. Who was there for your 

ass? 

 

BEAUMONT: You was there. 

 

ORDELL: Who? 

 b. Jackie Brown, versió de TV3 (Tarantino 

1997a: 0:14:55 – 0:16:53) 

 

BEAUMONT: Qui collons és? 

 

ORDELL: El teu benefactor, tio. Ara pujo. 

 

 

BEAUMONT: Endavant, tio. Ia he obert. 

 

[Veu en off] 

 

BEAUMONT: Ei, tio! 

 

ORDELL: Ha, ha, ha! Ia t’han deixat anar, 

cabronàs?  

 

BEAUMONT: Què passa, tio, com va? 

 

ORDELL: Vine aquí i fes-me una abraçada! 

 

 

BEAUMONT: No sabia que vindries! 

 

 

ORDELL: Ah, sí, el meu col·lega! 

 

BEAUMONT: Gràcies per treure’m, tio! No sé 

ni què dir-te, tio. Gràcies, gràcies, gràcies. 

 

 

ORDELL: Qui t’ha salvat la pell? 

 

 

BEAUMONT: Tu, tio. 

 

ORDELL: Qui? 
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BEAUMONT: You! 

 

ORDELL: Who? 

 

BEAUMONT: You, nigga, youuu ...! 

 

ORDELL: You goddamn right, see! That’s how 

that shit works. You get your ass in trouble, I 

get your ass out. That’s my motherfuckin’ job. 

And I don’t mind tellin’ you, nigga, it’s steady 

work. 

 

BEAUMONT: They’re looking at me. I’m still 

scared as a motherfucker, O.D. They talkin’ 

like they is serious as hell givin’ me time for 

that machine gun shit. 

 

ORDELL: Oh, come on, man. They just tryin’ 

to put a fright in your ass. 

 

BEAUMONT: If that’s what they doin’, they 

done did it. 

 

ORDELL: How old is that machine gun shit, 

eh? 

 

BEAUMONT: About three years. 

 

ORDELL: Three years! That’s a old crime, 

man. They ain’t got room in the joint for all 

these niggers out here killin’ people now, how 

they gonna find room for you? 

 

BEAUMONT: That ain’t what they’re tellin’ 

me. 

 

ORDELL: That’s why they call it “fuckin’ with 

you”. Now let me tell you how we’re gonna ... 

retaliate, alright? Tomorrow ... I’m a pick you 

 

BEAUMONT: Tu! 

 

ORDELL: Qui? 

 

BEAUMONT: Tu, tuuu...! 

 

ORDELL: Tens tota la raó, tio! Així funciona 

aquesta merda. Tu et compliques la vida i io 

t’ajudo a sortir-ne. És el meu cony de feina. I no 

em fa res reconèixer... que em surt a compte.  

 

 

BEAUMONT: Però escolta, tio, encara estic 

superacollonit, saps? M’han dit que aquesta 

vegada em fotran a la trena per aquella merda de 

les metralladores. 

 

ORDELL: Au, vinga, tio. Això només t’ho han 

dit per acollonir-te. 

 

BEAUMONT: Si això és el que volien, ho han 

aconseguit. 

 

ORDELL: Quant fa d’aquell rotllo de les 

metralladores?  

 

BEAUMONT: Uns tres anys. 

 

ORDELL: Tres anys! Vinga, tio, això és una 

cosa passada. Si no tenen prou lloc a la trena per 

tots els que agafen per carregar-se algú, on vols 

que et fotin a tu?  

 

BEAUMONT: Doncs això és el que m’han dit. 

 

 

ORDELL: Això és el que en diuen “donar-te pel 

sac”. Mira, ara t’explicaré com ho solucionarem, 

em sents? Demà... et vindré a buscar i et portaré 
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up, take you over to Century City, introduce 

you to my lawyer. And let me tell you 

something ’bout my lawyer. This brother’s 

name is Stacin Goins, and this nigga is a 

junkyard dog. He my own personal Johnnie 

Cochran. As a matter of fact, he’d kick Johnnie 

Cochran’s ass. And like Johnnie Cochran, this 

nigger hate cops. I’m serious, man, he live to 

fuck with the police. Now, as a favor, I had him 

look at your case and he say you ain’t got shit 

to worry about: they just fuckin’ with you. So 

we gonna sic the junkyard dog on their ass, and 

make ’em stop fuckin’ with you. 

 

BEAUMONT: Good looking out, man! Good 

looking out! Come on here, man! 

 

ORDELL: No, no, no, no, no, no. 

 

BEAUMONT: Come on here, man, let’s 

celebrate! 

a Century City i et presentaré el meu advocat. 

Saps què et dic del meu advocat? Aquest germà 

nostre es diu Stacin Goins. Sí, nano, és l’advocat 

més llest de tot el món. És el meu Johnnie 

Cochran personal. Però la veritat és que és molt 

millor que en Johnnie Cochran, i igual que en 

Johnnie Cochran aquest tio no suporta els polis. 

T’ho dic de debò: li encanta donar pel sac a la 

policia. I escolta, com un favor, li he dit que es 

mirés el teu cas i diu que no cal que et preocupis 

per una merda: només et volen acollonir. El que 

farem tu i io és tirar-los aquest cabronàs a sobre i 

ia veuràs com paren de tocar-te els collons. 

 

BEAUMONT: Molt bona idea, tio, molt bona 

idea! Entra, tio! 

 

ORDELL: No, no, no, no, no, no. 

 

BEAUMONT: Vinga, que ho celebrarem! 

 

   



5. ELEMENTS DEL CONTRAST INTERLINGÜÍSTIC 

5.1. Introducció  

Quan llegim un text per traduir-lo, ens refiem del nostre coneixement implícit de 

la llengua en què està escrit. En moltes ocasions, però, aquest coneixement no abasta ni 

totes les peces lèxiques del text, ni totes les estructures sintàctiques emprades, ni els 

elements de l’estructura textual. Aleshores és útil poder recórrer a uns principis 

sistemàtics i fer una lectura analítica del text. Bona part d’aquests principis la 

proporcionen les matèries agrupades sota el paraigua de la lingüística (la morfologia, la 

sintaxi, la semàntica, la pragmàtica i la lingüística del text).  

Les eines lingüístiques serveixen també de base per a la presa de decisions 

durant la fase de reexpressió. Si bé és cert que per traduir n’hi ha prou amb un domini 

natural de la llengua d’arribada, saber valorar diferents formulacions i raonar sobre les 

opcions seleccionades és una de les capacitats del traductor format. Els coneixements 

explícits sobre les llengües de treball ajuden, a més, a prendre consciència dels elements 

del contrast interlingüístic.  

El contrast gramatical és objecte de reflexió lingüística des de fa molt temps. 

Llegim a Jakobson (1959: 158), recollint el pensament de Boas, que les llengües es 

diferencien essencialment en allò que han d’expressar i no pas en allò que poden 

expressar. Però, ¿com sabem quines categories gramaticals ha d’expressar una llengua 

concreta?  

Segons Whorf (1956) les categories gramaticals poden ser manifestes o 

encobertes. Les primeres tenen una marca formal a cada frase que conté un membre de 

la categoria (p. 88). Per exemple, en català el gènere gramatical és una categoria 

manifesta. Sabem que la paraula ‘traductora’ és el femení de ‘traductor’, perquè porta la 

terminació ‘–a’ afegida al lexema masculí. Les categories encobertes, en canvi, es 

mostren implícitament a través de fets de selecció (p. 89): la pertinença a una 

determinada classe gramatical fa que un membre d’aquesta classe pugui exigir una 

determinada marca formal explícita en algun altre element que hi està relacionat 

sintàcticament. Per exemple, en anglès el gènere gramatical és una categoria encoberta, 

ja que en una oració que conté un substantiu, la marca formal de gènere no apareix en 

aquesta forma sinó en un altre element (un pronom personal singular, un determinant 
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possessiu o un interrogatiu) que hi fa referència. Així, a l’oració The translator charged 

a high fee, el gènere gramatical de translator no es mostra obertament, i per tant no 

permet saber si es tracta d’un o una traductora. En canvi, a l’oració The translator 

charged a high fee for her job, el possessiu her manifesta la categoria de gènere femení 

de translator. És gràcies a aquesta pista que sabem que l’oració parla d’una traductora 

(el gènere gramatical femení s’associa convencionalment a paraules que poden denotar 

éssers de sexe femení).  

A la traducció de l’anglès al català ens interessen tres menes de contrastos 

interlingüístics. En primer lloc, ens interessen les nocions gramaticals que el català ha 

d’explicitar obligatòriament mitjançant la morfologia, i que poden correspondre a 

categories inexistents o de manifestació implícita en l’anglès. En aquest cas, l’objectiu 

és prevenir de la infrautilització de recursos perfectament naturals del català, fenomen 

que es dona quan el text original té un pes excessiu en el procés de reexpressió. En 

segon lloc, ens convé ser conscients de les funcions que es realitzen mitjançant recursos 

lingüístics diferents en les dues llengües. Finalment, ens convé conèixer aquelles 

construccions idèntiques en les dues llengües però que difereixen en els significats que 

expressen o en les convencions d’ús de cada cultura i que poden donar lloc a calcs. 

En efecte, una de les formes més patents d’influència del text original sobre el 

text meta és la interferència lingüística, manifestada en el fenomen dels calcs, dels quals 

parlem a 1.3 i també a 6.5 i 6.8. Recordem que un calc és l’ús d’un element lingüístic 

d’una llengua segons els patrons d’una altra, i que pot afectar la pronunciació, la 

morfologia, la sintaxi, la semàntica, i fins i tot l’estructura textual. 

En aquest capítol no és la nostra intenció proporcionar una gramàtica comparada 

de l’anglès i el català, sinó citar i descriure àmbits on el contrast pot afectar la qualitat 

de la traducció. Ens valem principalment d’exemples extrets d’obres traduïdes 

publicades que hem comparat amb els originals. Pel que fa a l’organització, adoptem la 

convenció pròpia de la lingüística del text de distingir entre fenòmens de nivell 

microtextual, és a dir, els d’abast oracional, i fenòmens de nivell macrotextual, és a dir, 

d’abast supraoracional i discursiu. Aquesta distinció es troba també en els postulats 

actuals dels estudis sobre la traducció, segons els quals traduir és comunicar, i la unitat 

de comunicació i, per tant, de traducció, és el text. Els textos estan fets d’unitats de 

rangs inferiors (oracions, sintagmes, paraules i morfemes), de manera que el contrast es 

pot produir tant en la naturalesa i funcionament d’aquestes unitats (nivell 

“microtextual”) com en els condicionaments en la selecció de material lingüístic per 
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factors relacionats amb la situació comunicativa concreta: el text com a unitat global, el 

context extralingüístic, l’estat de coneixements dels participants, i la intencionalitat de 

l’emissor (nivell “macrotextual”).  

Pel que fa al nivell microtextual, els continguts estan organitzats a l’entorn del 

nom i del verb, entesos com a nuclis de les estructures que composen l’oració. Així 

doncs, l’apartat 5.2 està dedicat als elements constitutius del sintagma nominal i a la 

categoria gramatical de gènere. L’apartat 5.3 està dedicat a la seqüència verbal, és a dir, 

el complex format pel verb i les marques de categories gramaticals que normalment s’hi 

associen (temps, aspecte i mode). En tots dos casos, ens hem centrat en aquells 

fenòmens que afecten el significat de l’oració. 

Pel que fa al nivell macrotextual, els continguts s’organitzen en tres apartats: el 

primer, dedicat a la dixi (5.4), el segon (5.5), dedicat a l’oració vista com a unitat 

informativa on la sintaxi i la prosòdia es troben al servei d’una presentació eficient de la 

informació; i l’últim (5.6), dedicat als elements lingüístics que faciliten la connexió i la 

interpretació textual: els connectors, els marcadors pragmàtics i la puntuació.  

5.2. El nivell microtextual I: el sintagma nominal 

5.2.1. El gènere 

Com hem dit a l’apartat anterior, el gènere gramatical es manifesta en anglès 

d’una forma encoberta i només en aquells noms que fan referència a éssers sexuats. És a 

dir, en anglès els substantius no tenen en general cap atribució arbitrària de gènere com 

en català. (Sí que existeix, però, el gènere com a tret lèxic, present en les paraules que 

incorporen un sufix derivatiu de gènere, com ara –ess a duchess, actress). Així doncs, 

aquesta categoria gramatical únicament es manifesta quan en l’entorn sintàctic hi 

apareixen elements que pertanyen a un dels tres grups següents: a) determinants 

possessius en singular: his, her, its; b) pronoms personals de tercera persona del 

singular: he/ him / his (per al masculí), she / her / hers (per al femení) i it / it / its (per al 

neutre); i c) relatius i interrogatius who, whom (que exclouen el neutre). El gènere no es 

distingeix ni a l’adjectiu ni als determinants no possessius (the, a, some, any, most, etc.).  

En català, en canvi, el gènere és una categoria que es manifesta mitjançant un 

morfema de gènere. En traduir de l’anglès al català, ens veiem obligats a explicitar 
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aquesta categoria, i per tant, a estar pendents de les pistes que ens proporcioni el context 

immediat. Vegem-ne un exemple: 

 

(1)  a.  You’re not obliged to return an invitation from the boss; in Baldrige’s opinion, it’s ‘very 

fresh’ to invite the boss and her spouse to dinner, unless you know her extremely well. 

(Savvy, the Magazine for Executive Women, 1983, extret d’Albrecht i Bülow Møller 

1991: 30) 

 b.  No estàs obligat/da a tornar-li la invitació, a la cap; segons Baldrige, és “molt agosarat” 

convidar-la sopar a ella i al seu marit, llevat que la coneguis molt i molt.  

 

Algunes opcions relacionades amb el gènere venen donades pels fets de selecció: 

la primera aparició de boss no porta cap marca, però a l’oració següent tant el possessiu 

her (recordeu que els possessius anglesos concorden amb el possessor) com el pronom 

her ens indiquen que boss té implícitament gènere femení. Pel que fa a l’adjectiu 

obliged tindríem diverses opcions: obligat, emprant el masculí com a gènere no marcat; 

obligada, emprant el gènere femení si sabem de segur que aquesta segona persona a la 

qual s’adreça la recomanació és de sexe femení, com se suposa que ho són les lectores 

de la revista on es va publicar el text original; i finalment, una transposició (vegeu 

secció 1.5) com ara “no hi cap obligació de...” o “no és obligat...”,  si el que preferim és 

evitar la tria de gènere.  

En anglès, quan fa falta explicitar inequívocament un dels dos gèneres, la manca 

d’un morfema gramatical es compensa amb mitjans lèxics. Un cas freqüent és la 

referència a oficis o estats que convencionalment s’associen al sexe contrari. Aleshores 

es poden anteposar els determinatius female o women a noms convencionalment 

associats al sexe masculí (per exemple, female engineers) i male a oficis o estats 

típicament associats al sexe femení (per exemple, male nurse). Quan els traduïm al 

català podem caure en la sobreexplicitació del tipus dones enginyeres, en lloc de 

enginyeres (que només pot designar dones). 

Un cas especial és el dels antropònims, que per convenció designen individus 

d’un sexe concret, i permeten assignar al seu referent el gènere gramatical que li 

correspon. Ara bé, la fiabilitat no és mai total, ja que a totes les cultures hi ha noms que 

tant poden designar homes com dones –per exemple, en anglès, Dana, Kim, Sam 

(Samuel o Samantha) i Alex (Alexander, Alexandra). Quan l’antropònim és d’una 

cultura menys coneguda, hem de ser encara més curosos. La traducció següent, d’un 

editorial a favor de les sancions econòmiques a Birmània (Myanmar), demostra per una 



5. Elements del contrast interlingüístic 167 

banda els paranys en què podem caure amb noms de gènere “comú” com ‘líder’, i, per 

l’altra, la importància de la tasca de documentació. A la traducció, la part que apareix 

ratllada és la que es va publicar, i la que apareix subratllada és la nostra correcció:  

 

(2)  a.  FOR RIGHTS IN BURMA  

  [...] With hundreds of democracy activists in jail and their leader, Daw Aung San Suu 

Kyi, under effective house arrest, conditions for sanctions were more than met. Now the 

challenge for the Clinton administration is to get European and Asian nations to isolate 

Burma as well. (The New York Times, 24-4-1997) 

 b.  PELS DRETS A BIRMÀNIA 

  [...] Amb centenars d’activistes demòcrates a la presó i el seu la seva líder, Daw Aung 

Suu Kyi, sota arrest domiciliari efectiu, les condicions per a la sanció eren més que 

suficients. Ara el repte per a l’Administració Clinton és aconseguir que els països 

d’Europa i Àsia aïllin també Birmània. (Avui, 25-4-1997) 

 

En el moment de redactar l’editorial Daw Aung San Suu Kyi era la fundadora i 

secretària general del partit Lliga Nacional per a la Democràcia, i Premi Nobel de la Pau 

1991. Per tant, s’havia d’haver traduït their leader per ‘la seva líder’ i no pas ‘el seu 

líder’, com indiquem a (2b).  

 

5.2.2. Els determinants, els quantificadors i els sintagmes escarits 

Els determinants són peces que acompanyen el nom comú. El nom comú denota 

les propietats d’una classe (per exemple, el sentit de ‘llapis’ inclou els trets que 

descriuen la classe dels llapis). Però, per si sols, els noms comuns no poden establir la 

referència als individus concrets que composen la classe. Per això els calen els 

determinants: “formes que identifiquen la referència del sintagma nominal a través de 

procediments de dixi o d’anàfora o bé a partir del coneixement del món que 

comparteixen els parlants” (Brucart 2002: 1437). Els determinants inclouen els articles 

definits (per exemple, the), els demostratius (per exemple, ‘aquell’) i els possessius (per 

exemple, his). La identificació dels individus que composa una classe es pot fer també 

mitjançant un altre grup de mots, els quantificadors, que expressen el nombre 

d’individus designats, o bé la magnitud del conjunt. Els quantificadors són els numerals 

cardinals (per exemple ‘tres’), els quantitatius (per exemple, ‘gens’) i els indefinits (per 
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exemple, ‘un’ i ‘tothom’). Determinants i quantificadors serveixen també per expressar 

el contrast específic-inespecífic.  

Malgrat el que acabem de dir de la necessitat de determinació o quantificació per 

part dels noms comuns, el cert és que els sintagmes nominals poden aparèixer sense 

determinació ni quantificació explícites. En anglès s’anomenen bare Noun Phrases o 

sintagmes nominals amb “article zero” (Greenbaum i Quirk 1997: 97), i en català 

“sintagmes nominals escarits” (Brucart 2002: 1453). Justament és en l’ús d’aquesta 

configuració on es donen contrastos interessants entre l’anglès i el català, que són els 

que exemplifiquem en aquesta secció. Els contrastos en d’altres procediments de 

determinació, en concret la dixi i l’ús dels demostratius, els deixem per a la secció 

dedicada als aspectes discursius (5.4). 

En anglès, un nom que tingui valor predicatiu i funcioni com a atribut d’un 

subjecte específic pot anar determinat pel determinant indefinit a / an. En català, el 

mateix sintagma apareix sense l’article. A continuació en donem dos exemples:  

 

(3) a. My brother is a doctor.  

 b.  El meu germà és un metge.  

(4) a.  Colonel Jerzy was a Pole and I have never understood why so many Poles have a soft 

spot for us. (Le Carré, The Secret Pilgrim: 171)  

 b.  El coronel Jerzy era un polonès i encara no he entès mai per què hi ha tants polonesos 

que tenen certa debilitat per nosaltres. (Le Carré, El pelegrí secret: 146)     

 

En aquests dos casos el sintagma nominal atribut no apunta cap a un referent, 

sinó que té un valor identificatiu descriptiu o caracteritzador de l’individu específic que 

apareix com a subjecte, per exemple perquè en denota l’ofici (‘metge’), el càrrec o 

l’origen (‘polonès’).  

Encara que els SN escarits existeixin en totes dues llengües, hem de tenir en 

compte que no tenen exactament les mateixes propietats semàntiques. En anglès tenen 

la propietat de la inclusivitat, és a dir, poden designar tots els individus d’una classe, 

cosa que no poden fer en català, ja que només en denoten un subconjunt inespecífic 

(vegeu Brucart 2002: 1454). Fixeu-vos en l’exemple següent:  

  

(5) a. Jupiter’s moon Europa continues to surprise ø scientists.  

 b. Europa, la lluna de Júpiter, continua sorprenent científics. 

 c. Europa, la lluna de Júpiter, continua sorprenent els científics. 



5. Elements del contrast interlingüístic 169 

Entre (5b) i (5c) hi ha una diferència de significat. A (5b) ‘científics’ denota un grup 

inespecífic però que no inclou tots els científics, com demostra el fet que millora si li 

afegim quantificadors com ‘diversos’ o ‘nombrosos’. També millora si li afegim un 

complement especificatiu (“científics d’arreu del món”), o si està compost de dos noms 

(“científics i afeccionats a l’astronomia”). En canvi, a (5c) ‘els científics’ és tot el 

conjunt d’individus que composen la classe dels científics (és a dir, es tracta d’una 

interpretació de referència genèrica). Com que la interpretació més plausible de 

l’original (5a) és també la de referència genèrica, la traducció adequada és (5c) i no pas 

(5b).  

 Al nivell sintàctic també hi ha diferències pel que fa a l’ús dels sintagmes 

nominals sense article. En català no solen aparèixer en posició preverbal, sinó 

postverbal. Aquest fet està relacionat, entre d’altres factors, amb el valor presentatiu de 

l’oració, és a dir, quan l’oració serveix per introduir unes entitats noves en el discurs.  

(vegeu 5.5.2). Al portal ésAdir trobem aquest exemple de sintagma nominal escarit com 

a subjecte d’una passiva reflexiva:  

 

(6) a. Migrating flocks of gulls can also frequently be seen feeding in fields.  

 b.  *Estols de gavines es poden veure tot sovint menjant als camps.  

 c.  Tot sovint es poden veure estols de gavines menjant als camps. 

 

La solució (6b) és, tal com apunta l’ésAdir.cat, un calc sintàctic de l’anglès. 

Com expliquem més endavant (secció 5.5.2) aquesta llengua té preferència per l’ordre 

Subjecte-Verb, mentre que el català tendeix cap a l’ordre Verb-Subjecte, com a mínim 

quan el subjecte té caràcter remàtic (és l’element que l’emissor considera més 

informatiu per al receptor). Així doncs, a (6a) el subjecte de la passiva anglesa apareix a 

la seva posició normal. A (6b) la passiva ha estat transformada en una passiva reflexiva. 

El verb ‘veure’ té un valor presentatiu. En calcar l’ordre Subjecte-Verb, es contradiu 

l’ordre esperat en aquests casos, és a dir, l’ordre natural que permet deixar l’entitat nova 

en la posició típica del subjecte remàtic, que és la postverbal. Alguns lingüistes també 

consideren que el subjecte d’una passiva reflexiva té molts paral·lelismes amb l’objecte 

d’una activa, i que per això podem esperar de trobar-lo a la posició típica de l’objecte 

(vegeu Brucart 2002: 1455). La solució (6c), doncs, és la bona: el subjecte ‘estols de 

gavines’, que introdueix en el discurs un conjunt d’estols de gavines sense nombre fix, 

https://esadir.cat/
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apareix després del verb en una posició més adequada des d’un punt de vista informatiu 

(vegeu 5.5). 

 

5.2.3. Els complements del nom  

En aquest àmbit hi ha diversos punts de contrast entre l’anglès i el català. 

Tractarem primer l’ordre del nucli i els complements, concretament l’ordre nom-

adjectiu. En general es pot dir que en anglès l’ordre no marcat entre aquests dos 

elements del sintagma nominal és adjectiu + nom (és a dir, modificador + nucli), mentre 

que en català és l’invers, nom + adjectiu (o nucli + modificador). Ara bé, com que els 

adjectius poden tenir diverses funcions semàntiques, tant en anglès com en català,  

sembla ser que existeix una correlació entre ordre i funció semàntica.  

Així, ens haurem de preguntar si l’adjectiu es fa servir per especificar (domestic 

flights), per qualificar (long trip), o per indicar una qualitat inherent en forma d’epítet 

(sweet honey). En el primer cas, el més probable és que en català li correspongui un 

complement del nom que anirà posposat (‘vols interns’). Pel que fa a l’adjectiu utilitzat 

com a qualificatiu, l’ordre no marcat en català és que l’adjectiu segueixi el nom (‘viatge 

llarg’), ordre que pot canviar si l’adjectiu s’usa de forma valorativa o quan és un epítet. 

Aleshores la posició prenominal és perfectament genuïna en català (‘dolça mel’, ‘el 

llarg viatge’). La posició de l’adjectiu respecte del nom té, per tant, repercussions en la 

traducció. Vegem-ne un primer exemple: 

 

(7) a.  AMERICA AND FRANCE CAN HELP ZAIRE TOGETHER  

  [...] As with any crisis, the civil war in Zaire points to both danger and opportunity. 

With nine neighbors, Zaire is the continent’s third-largest state—four times the size of 

France. What happens can make or break sub-Saharan Africa. [...] If this were not 

Africa, Americans might be having a serious strategic debate. But Zaire epitomizes a 

region that Americans treat as a strategic backwater. (International Herald Tribune, 2-

4-1997) 

 b.  AMÈRICA I FRANÇA PODEN AJUDAR A LA RECONSTRUCCIÓ DEL ZAIRE 

  [...] Si això no passés a l’Àfrica, els americans tindrien un seriós i estratègic debat 

geoestratègic. Però el Zaire representa una regió que Amèrica tracta com un racó 

estratègic. (Avui, 3-4-1997) 
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En aquest fragment l’adjectiu strategic a strategic debate té un valor 

especificatiu i no pas qualificatiu. Aquest valor és el que correspon a l’adjectiu serious. 

En situar ‘estratègic’ davant del nom, la traducció publicada el converteix en un adjectiu 

qualificatiu, amb una funció valorativa, de tal manera que en comptes d’un ‘debat 

(geo)estratègic o sobre (geo)estratègia seriós’ (sentit confirmat per la frase següent), la 

traducció publicada ens du a interpretar que es tracta d’un debat seriós i que se celebra 

en un moment estratègic.  

El test de la retrotraducció pot ajudar-nos a aclarir el sentit pretès a l’original. 

Vegem-ne un exemple:  

 

(8) a. HONG KONG HANDOVER 

  [...] The Secretary of state will attend the transfer ceremony, properly honoring China’s 

historical claim to Hong Kong. (International Herald Tribune, 30-6-1997)   

 b.  EL TRASPÀS DE HONG KONG  

  [...] La secretària d’Estat assistirà a la cerimònia de traspàs, que satisfà adequadament la 

històrica reivindicació històrica de Hong Kong per part de la Xina. (Avui, 1-7-1997) 

 

A l’article original l’adjectiu historical qualifica el nom claim (la reclamació és 

llarga i antiga, és a dir, pertany a la història) mentre que a la traducció publicada la 

posició prenominal expressa un matís valoratiu (de reivindicació excepcional, digna de 

figurar a la història) que correspondria més aviat a l’adjectiu anglès historic. És per això 

que proposem de col·locar l’adjectiu ‘històrica’ després del nom.  

No només els adjectius funcionen com a complements prenominals, sinó que 

també hi podem trobar substantius (per exemple, cupboard door ‘la porta de l’armari’). 

Si al grup nom + nom li afegim un adjectiu (per exemple, small cupboard door), serem 

davant d’una ambigüitat estructural: podem interpretar que small modifica o bé 

cupboard o bé cupboard door (les dues traduccions serien ‘porta de l’armariet’ i 

‘porteta de l’armari’, respectivament). Normalment aquesta mena d’ambigüitats solen 

desfer-se gràcies al context i al coneixement del món que ens envolta, però de totes 

maneres cal parar-hi atenció per no precipitar-se i cometre un error de sentit.   

Una altra qüestió a tenir en compte en aquest àmbit és la densitat de 

modificadors que accepta un nom en els estils de redacció de cada llengua. En anglès no 

és estrany trobar-ne veritables tirallongues: adjectius, altres noms, participis de present 

(acabats en -ing), participis passius (acabats en -ed), etc. Traduïdes paraula per paraula 

aquestes tirallongues poden fregar la pobresa estilística en català. Vegem-ne un cas:  
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(9) a. It is suggested that Mr Fujimori’s triumph was purchased at the expense of a worrisome 

increase in the power of the military and the intelligence service and that the president’s 

resulting heightened connection to the military will damage the human rights situation 

in the country. (International Herald Tribune, 28-4-1997) 

 b.  S’ha suggerit que el triomf de Fujimori es va obtenir a costa d’un preocupant increment 

en el poder dels militars i del servei d’intel·ligència i que la creixent connexió del 

president amb els militars resultant perjudicarà la situació dels drets humans al país. 

(Avui, 29-4-1997) 

 c.  S’ha suggerit que el triomf de Fujimori es va obtenir a costa d’un increment preocupant 

del poder dels militars i del servei d’intel·ligència, i que la sintonia entre el president i 

els militars perjudicarà la situació dels drets humans al país. 

 

A la traducció publicada, que reproduïm a (9b), la seqüència emmarcada per ‘la 

creixent [...] resultant’ segueix la tècnica de col·locar un adjectiu abans del nom i l’altre 

després, d’entrada una bona solució per evitar les tirallongues de modificadors 

postnominals. Ara bé, l’aparició de ‘resultant’ després del complement ‘del president 

amb els militars’ fa que es trenqui el principi de la pesantor –com més llarg i complex 

és un sintagma més tard apareix– (vegeu Vallduví 2002: 1231). Una manera de 

resoldre-ho, que exemplifiquem a (9c), és amb l’omissió de resulting, per tal com el seu 

sentit ja queda implícit en el context. Una alternativa seria reexpressar-ne el sentit en 

una oració de relatiu (‘que se n’ha derivat’). Un altre recurs és aplicar el procediment de 

la condensació i traduir heightened connection per ‘sintonia’. A banda dels canvis fets 

en aquesta seqüència, hem ajustat l’ordre del sintagma ‘un preocupant increment’ de 

(9b) a l’ordre canònic del català (‘un increment preocupant’).     

Pel que fa als complements postnominals, val la pena recordar que en anglès és 

molt comú trobar sintagmes preposicionals que expressen característiques del nom, com 

ara la localització espacial o la procedència. El català prefereix expressar aquestes 

nocions amb clàusules subordinades de relatiu, i amb participis, que proporcionen una 

mena de “coixí” de base verbal. De fet, aquest és un dels casos d’aplicació del 

procediment de l’amplificació (vegeu 1.9). N’oferim alguns exemples:  

 

(10) a. The petrochemical plant in Tarragona [...] 

 b. La planta petroquímica situada a Tarragona [...] 

(11)  a. Their efforts toward a peace agreement [...] 

 b. Els seus esforços encaminats a aconseguir un tractat de pau [...] 
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(12) a. The reflections from the lake [...] 

 b. Els reflexos que desprenia el llac [...] 

 

5.3. El nivell microtextual II: la seqüència verbal  

5.3.1. Aspectes lèxics del verb  

El verb té una funció cabdal a l’oració perquè estableix el lligam entre  

estructura i significat a través de la informació lexicosintàctica coneguda com a 

subcategorització: quins elements són obligatoris per bastir una oració gramatical i a 

quina categoria han de pertànyer. Quan busquem un verb al diccionari, abans de la 

definició solem trobar informació gramatical que ens diu si el verb és transitiu (com ara 

‘posar’) o intransitiu (per exemple ‘riure’), si requereix un complement (‘abraçar algú’), 

o dos (‘posar una cosa a un lloc’, ‘donar una cosa a algú’). També ens diu, en el cas de 

verbs que regeixen complements preposicionals, quina preposició és la seleccionada 

(‘interessar-se per quelcom’, ‘confiar en algú’). Igualment important és la informació 

sobre les categories sintàctiques a les quals han de pertànyer els elements obligatoris: 

sintagmes nominals, sintagmes preposicionals, clàusules en infinitiu, etc.  

Associada a la informació lexicosintàctica hi ha la informació lexicosemàntica. 

Un cas ben conegut és la transitivitat. Prenguem l’exemple d’un verb que expressa una 

acció en la qual hi participen dues entitats: una que hi té un paper actiu i l’altra que en 

resulta afectada. Aquesta relació semàntica entre un agent i un pacient es pot manifestar 

en català sintàcticament (i morfològicament) de dues maneres: el pacient apareix o bé 

com a objecte (“L’home malmet la natura”, “La natura la malmet l’home”) o bé com a 

subjecte (“La natura és malmesa per l’home”). En el primer cas (i en ambdós exemples), 

l’agent és el que fa de subjecte, mentre que en el segon cas, apareix com a complement 

agent, un adjunt no obligatori introduït per la preposició ‘per’. Tant l’anglès com el 

català distingeixen les dues manifestacions gràcies a la morfologia, mitjançant una 

marca de veu passiva en el verb.  

Aquesta doble opció és accessible als usuaris de la llengua, per exemple per 

donar relleu a un participant o a l’altre, o fins i tot per ocultar-ne un, en concret l’agent. 

A la dècada dels vuitanta del segle XX, es va fer cèlebre la frase Mistakes were made, 

amb què el president nord-americà Ronald Reagan va evitar verbalitzar la seva 
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responsabilitat política en l’afer de venda d’armes Iran-Contra. També l’apartat de 

metodologia dels articles científics està farcit de construccions passives que permeten 

parlar dels experiments sense esmentar qui els ha dut a terme (vegeu 4.3.1).  

Nocions com les d’agent i pacient ajuden a descriure una part del significat dels 

verbs, la que relaciona les funcions semàntiques amb les funcions sintàctiques (com 

Subjecte i Objecte). A banda, els estudiosos del lèxic han identificat una sèrie de 

categories conceptuals que formen part del significat verbal, com ara la noció de 

moviment i les que hi estan relacionades, com ara la manera i el trajecte. Tant en anglès 

com en català existeixen verbs que expressen alhora moviment i manera de moure’s, 

com ara dance (‘ballar’), tiptoe (‘anar de puntetes’), limp (‘anar coix’), ‘onejar’, 

‘cargolar-se’ i ‘serpejar’. En anglès aquests verbs poden aparèixer en una construcció 

que combina moviment, manera i trajecte: les dues primeres nocions les aporta el verb, i 

la darrera s’expressa mitjançant un complement encapçalat per la preposició adequada, 

com a l’oració John danced into the shower. En català els verbs corresponents no poden 

aparèixer en la mateixa construcció: “En Joan va ballar a la dutxa” vol dir que en Joan 

ballava mentre era a la dutxa. Potser la més aproximada seria “En Joan va ballar camí 

de la dutxa”, però el significat no és ben bé idèntic. Per tant, les tres nocions s’han de 

reorganitzar de la següent manera: el verb expressa el trajecte i el moviment (‘entrar’, 

‘ficar-se’), mentre que la manera s’expressa amb un adjunt. Així doncs, la solució és 

“En Joan va ficar-se a la dutxa (tot) ballant” o “En Joan va anar cap a la dutxa (tot) 

ballant”. El repartiment diferent dels components conceptuals entre verb i els elements 

que l’acompanyen es pot veure com un “encreuament”. De fet, és el que l’Estilística 

Comparada va anomenar transposició creuada (vegeu 1.5). Vegem-ne un altre 

exemple:   

 

(13) a. The bus rattled   off. (Vázquez-Ayora 1977: 282) 

    Verb [manera] Adjunt [moviment] 

 

    Verb [moviment]  Adjunt [manera] 

 b. L’autobús va arrencar  amb un bon estrèpit. 

 

A (13) el component de manera fa referència al soroll. Aquesta tendència a fer 

destacar mitjançant el verb el component sensorial de manera (vista, oïda) en lloc del 

cinètic (moviment) és força habitual en anglès. Vegeu, per exemple, com el verb 
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sensorial flashed esdevé un verb cinètic en el fragment següent de Lord of the Flies de 

William Golding: 

 

(14) a. He was clambering heavily among the creepers and broken trunks when a bird, a vision 

of red and yellow, flashed upwards with a witch-like cry; and this cry was echoed by 

another. (Golding, Lord of the Flies: 11) 

 b.  Avançava dificultosament de quatre grapes entre les plantes enfiladisses i els troncs 

caiguts quan un ocell, una visió vermella i groga, s’enlairà amb un crit malèfic al qual 

un altre crit féu igualment ressó. (Golding, Senyor de les mosques: 5) 

 

Per comprovar que el procediment de la transposició encreuada no és l’únic 

possible, i de vegades no és el que estilísticament resulta més encertat, compareu les 

diferents solucions proposades a (15):  

 

(15)  a. The bottle floated into the cave.   

 b. L’ampolla va entrar a la cova tot surant. (transposició encreuada) 

 c. Les ones van dur l’ampolla fins a la cova. (modulació) 

 d. L’ampolla va anar a parar a la cova. (modulació) 

 

(15b) és una transposició encreuada; (15c) altera els components semàntics de 

l’oració original –‘les ones’, element agent, substitueixen ‘floated’; i (15d) suprimeix un 

dels components, la manera del moviment, que es dona per sobreentesa.  

Una altra construcció anglesa no massa diferent de l’anterior que tampoc no 

trobem en català és la construcció resultativa, en la qual el verb expressa moviment 

causat pel subjecte, l’objecte és simultàniament pacient de l’acció causal i l’entitat que 

sofreix el moviment, i l’adjunt expressa el trajecte del moviment com a l’efecte causat. 

Vegem-ho al següent exemple:  

 

(16) a. He pushed              the door open.  

   Verb [causa/moviment + manera]        Adjunt [trajecte] 

 b.  Va obrir la porta             d’una empenta.  

  Verb [causa/moviment + trajecte] + Objecte   Adjunt [manera] 

 

A (16a) el moviment push ‘empènyer’ expressa una relació de causa entre el 

referent de he i el fet que la porta resti oberta (algú fa quelcom perquè la porta s’obri). 

En aquesta relació el trajecte del moviment és també el resultat de l’acció. A (16b) la 
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relació causal i la de moviment-trajecte (‘the door open’) es codifica en la combinació 

verb-objecte (‘obrir la porta’), mentre que la manera del moviment (push) apareix en 

l’adjunt (‘d’una empenta’).  

La construcció resultativa es troba també en expressions fixades referides a 

emocions molt intenses, com laugh one’s head off (‘petar-se de riure’, però literalment, 

‘marxar-li / caure-li el cap a algú de tant riure’), o cry one’s eyes out (‘plorar com una 

Magdalena’, però literalment, ‘plorar fins que et surten els ulls’).   

 

5.3.2. El temps  

El temps gramatical és la manera com es codifica a la gramàtica d’una llengua la 

localització en el temps real de les accions i els estats descrits per l’oració. És una 

categoria díctica perquè pren el moment de l’enunciat com a punt original d’orientació. 

La categoria gramatical de temps es manifesta en el paradigma de formes anomenades 

temps verbals, però cal separar la categoria gramatical dels valors semàntics que 

aquestes formes poden expressar. Per això, quan aprenem els temps verbals d’una 

llengua estrangera no només n’aprenem la morfologia sinó també el significat en sentit 

ampli, és a dir, totes les possibilitats de referència temporal i els efectes pragmàtics que 

hi poden anar associats. Per exemple, sabem que les formes de simple present de 

l’anglès són formes que situen accions i estats en el present (He works nights), però a 

diferència del català, no s’empren per situar en el present accions que estan en curs en el 

moment de l’enunciat (en comptes de He can’t answer the phone now because he works 

hem de dir because he’s working), llevat si l’enunciat és l’acció mateixa, com ara una 

promesa, o si forma part d’una narració de fets que transcorren molt ràpidament en 

temps real. També descobrim que l’anglès té un present històric, igual que el del català, 

i que també es pot emprar per localitzar en el futur accions quan l’emissor té indicis 

molt segurs que es produiran. (Per a una exposició sobre els significats dels temps 

verbals de l’anglès, vegeu Greenbaum i Quirk 1997: 63-68). 

En aquest apartat ens centrarem sobretot en els temps verbals de passat. Una de 

les diferències més importants entre el català i l’anglès és que la primera és una llengua 

hodiernal, és a dir, distingeix les accions produïdes en el dia en què està inclòs el 

moment de referència, de les produïdes als dies anteriors, i no concep com a passat 

períodes anteriors del mateix dia. Aquesta distinció es fa palesa mitjançant l’ús dels 
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temps verbals: el perfet (per exemple, ‘ha esmorzat cereals amb llet’) per al mateix dia i 

el passat (per exemple, ‘esmorzà / va esmorzar cereals amb llet’) per a períodes 

anteriors. Cal recordar que el català usa el perfet per a accions produïdes durant una 

unitat de temps que l’enunciador concep com a present (totes les unitats que poden anar 

precedides pel demostratiu ‘aquest’: la setmana, la quinzena, el mes, l’any, el segle, 

etc.). Així, a les set de la tarda podem dir (17a) però no (17b) per referir-nos al dinar del 

mateix dia:  

 

(17) a. He dinat pollastre amb gambes (avui). 

 b. Vaig dinar pollastre amb gambes (*avui/ahir). 

 

L’anglès, en canvi, sí que permet de considerar com a part del passat les 

subdivisions del mateix dia anteriors a la que inclou el moment de referència. Per això 

es pot emprar el simple past per parlar no sols del dinar del dia anterior sinó també de 

l’àpat del mateix dia:  

 

(18) I had chicken in a prawn sauce for lunch (today/yesterday).   

 

En comparació amb el català, doncs, l’anglès presenta una ambigüitat semàntica 

en la referència temporal del simple past. La informació extralingüística serà decisiva 

per resoldre aquesta ambigüitat, com ho seran les pistes lingüístiques com ara els 

adverbis i expressions temporals (yesterday, this morning) que permetin fixar el temps 

de referència. En fragments de tipus narratiu haurem d’intentar no perdre de vista la 

cronologia dels esdeveniments, tenir clar quan es produeixen els fets i quin és el 

moment de referència de qui parla, i si es tracta d’un període acabat o inacabat. Així 

mateix, com que el perfet expressa accions amb efectes que encara perduren en el 

moment de referència, ens sembla encertada la recomanació dels Criteris lingüístics 

sobre traducció i doblatge, de Televisió de Catalunya (p. 36), d’utilitzar aquest temps si 

el traductor no pot esbrinar quan s’ha produït el fet concret que apareix en el simple 

past.  

Vegem un exemple de desubicació cronològica per causa d’un calc en el temps 

verbal. És un fragment extret de la traducció de la novel·la Changing Places, de David 

Lodge. Concretament, dos personatges que la nit anterior van estar a punt de tenir un 
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afer amorós comenten el que ha dit el marit d’ella, Philip, en una conversa telefònica 

d’aquell mateix matí: 

 

(19) a. ‘I phoned Philip this morning. After last night ... I wanted him to come home. Straight 

away. He was horrible. He said he was having an affair―’ 

  ‘With Melanie?’ 

  ‘I don’t know. I don’t care who it is. I felt such a fool. There I was, tortured with guilt 

because I kissed you last night, because I wanted to sleep with you ―’ 

  ‘Did you, Hilary?’ 

  ‘Of course I did.’ (Lodge, Changing Places: 229) 

 b. ―Aquest matí he telefonat a en Philip. Després del que va passar ahir a la nit... Volia 

que tornés a casa. De seguida. Es va comportar S’ha comportat de manera impertinent. 

Em va dir  M’ha dit que tenia una aventura. 

  ―Amb la Melanie? 

  ―No ho sé. I tant me fa amb qui sigui. Em va fer M’ha fet sentir ridícula. I jo 

turmentada amb remordiments de consciència pel petó que et vaig fer ahir a la nit i pel 

desig que tenia d’anar al llit amb tu. (Lodge, Intercanvis: 288)   

 

Pel que fa a accions que acaben de passar, tant l’anglès britànic com el català les 

expressen mitjançant la forma composta, és a dir, el present perfect (‘have sung’) i el 

perfet (‘he cantat’), respectivament. L’anglès nord-americà, en canvi, empra el simple 

past (‘sang’): és l’anomenat colloquial preterit. Tant en un dialecte com en l’altre, 

l’aparició de l’adverbi just marca que l’acció és molt recent. Per a aquest valor, el català 

disposa de la perífrasi ‘acabar de + infinitiu’: 

 

(20)  a. Guess who just found out he won a trip to Cancun? 

 b.  Endevina qui acaba de saber que li ha tocat un viatge a Cancún!  

 

 Pel que fa a estats iniciats en un moment del passat però que perduren fins al 

moment present, el català té preferència per expressar-los mitjançant el present, i no pas 

el perfet, sobretot quan l’acompanya algun complement circumstancial de temps que 

especifiqui el moment passat o el temps transcorregut des del moment passat fins al 

moment de referència (com són els introduïts per ‘des de’ o bé ‘de’). Vegem-ne un 

exemple:  

 

(21) a. I have known the Penfolds all my life. (Greenbaum i Quirk 1997: 64) 

 b.  He conegut els Penfold tota la meva vida. (Greenbaum i Quirk 1997: 64) 
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 c.  Conec els Penfold de tota la vida.  

 

A l’oració (21a), el verb know indica un estat que es va iniciar en el passat i que 

encara perdura al moment de referència (que és també el moment de l’enunciat), per la 

qual cosa la versió (21c) és més genuïna que la de (21b). 

Quan el verb denota accions, totes dues formes verbals són adients, encara que 

cada una porta associades diferents implicacions. Vegeu-ho als exemples següents: 

  

(22) a. I have driven sports cars for years. (Greenbaum i Quirk 1997: 64) 

 b.  He conduït cotxes esportius durant anys. (Greenbaum i Quirk 1997: 64) 

 c.  Fa anys que condueixo cotxes esportius.  

 

A l’exemple (22a), el verb drive indica una acció. Si l’enunciat expressa que la 

persona ha realitzat l’acció durant un temps, (22b) és acceptable. La implicació és que 

aquesta persona segurament ja no fa l’acció, en aquest cas, conduir cotxes esportius. 

Però l’enunciat pot tenir un altre sentit: la persona en qüestió encara condueix cotxes 

esportius. En aquest cas, (22c) seria més adequada que (22b), i la construcció ‘fa X 

temps que’ seria més adequada que un adjunt amb ‘durant’ per indicar el període 

transcorregut des que la persona va començar a conduir cotxes esportius fins al moment 

de referència (que és el de l’enunciat).  

 

5.3.3. L’aspecte  

La categoria d’aspecte està relacionada amb la temporalitat interna de les 

accions i els estats descrits a les oracions. És una categoria subjectiva perquè permet 

que el parlant expressi punts de vista diferents sobre el desenvolupament temporal 

d’una mateixa situació. Si partim d’una situació com la que expressa “la Joana CASAR-

SE”, podem afinar més o menys en el grau de detall que volem aportar sobre el seu 

desenvolupament, mitjançant la forma que finalment donem al verb. En català tenim 

formes per especificar que l’acció arriba a finalitzar-se –aspecte perfectiu– (per 

exemple, ‘la Joana es va casar’ i ‘la Joana s’ha casat’) i per deixar-ho sense especificar 

–aspecte imperfectiu– (per exemple, ‘ahir es va esfondrar l’església mentre la Joana es 

casava’). També tenim una forma per indicar que l’acabament d’una acció té uns efectes 

rellevants en el moment de referència –aspecte perfet– (per exemple, ‘La Joana s’ha 
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casat. Quan? El febrer passat’). A banda de les formes que es consideren part de la 

morfologia verbal, el català compta amb un bon ventall de perífrasis que permeten 

ressaltar fases diferents del desenvolupament de l’acció, com ara ‘la Joana s’està 

casant’, ‘la Joana acaba de casar-se’, entre d’altres. En anglès es considera que les 

formes simples no fan distincions aspectuals, i que les dues distincions aspectuals 

manifestades morfològicament les fan formes compostes: el perfect (‘have+ participi’) i 

el progressive (‘be + V-ing’) (Greenbaum i Quirk 1997: 68). A banda, existeix un bon 

grapat de perífrasis (introduïdes per verbs com begin, start, finish, stop, keep, etc.)    

Com que en aquest manual ens interessen les diferències en el grau de 

manifestació de distincions gramaticals, ens centrarem en especial en l’asimetria 

existent a les formes simples i en concret, a les de temps passat. Com sabem, a 

diferència del català, l’anglès no disposa de formes simples diferents per expressar la 

distinció perfectiu – imperfectiu (la distinció ‘cantí’ – ‘cantava’). Així doncs, davant 

d’un simple past, el traductor al català sempre ha d’escollir entre dues interpretacions 

aspectuals possibles: la imperfectiva o la perfectiva. Normalment, el context lingüístic 

immediat deixa clar si el punt de vista sobre l’acció o l’estat és perfectiu o imperfectiu: 

a) la mateixa composició semàntica del verb (verbs que indiquen accions amb límits 

temporals inherents com ara fall ‘caure’ tenen més probabilitats d’interpretar-se 

perfectivament, mentre que verbs que indiquen accions sense límits temporals inherents, 

o estats, com ara admire ‘admirar’ tendiran a interpretar-se imperfectivament); b) els 

adverbis i altres menes d’expressions temporals (completely, for a few minutes 

afavoreixen una interpretació perfectiva); c) les característiques semàntiques del 

subjecte i dels complements del verb (els sintagmes nominals definits i amb substantius 

comptables poden afavorir una interpretació perfectiva d’un verb amb límits inherents, 

com a the students ate a dozen oranges “els estudiants es van menjar una dotzena de 

taronges”). 

També ens hi ajuden les convencions associades a cada tipus de text, ja que en 

molts predomina un aspecte o un altre. Un exemple senzill és el tipus narratiu, on 

tendim a emprar les formes perfectives per a les accions que fan avançar el fil del relat, i 

les formes imperfectives per als fragments descriptius. Vegem-ne un exemple, extret de 

la novel·la The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Es tracta de l’episodi en què el 

narrador Nick Carraway coneix Myrtle, l’amant de Tom Buchanan, al garatge del marit, 

George Wilson:  
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(23) a.  His voice faded off and Tom glanced impatiently around the garage. Then I heard 

footsteps on a stairs, and in a moment the thickish figure of a woman blocked out the 

light from the office door. She was in the middle thirties, and faintly stout, but she 

carried her flesh sensously as some women can. Her face, above a spotted dress of dark 

blue crêpe-de-chine, contained no facet or gleam of beauty, but there was an 

immediately perceptible vitality about her as if the nerves of her body were continually 

smouldering. She smiled slowly and, walking through her husband as if he were a ghost, 

shook hands with Tom, looking him flush in the eye. (Fitzgerald, The Great Gatsby: 28) 

 b.  La seva veu es fongué, i Tom llançà una mirada impacient al volt del garatge. Llavors 

es van sentir uns passos a l’escala i al cap d’un moment la figura grassoneta d’una dona 

obturà la claror que sortia de la porta de l’oficina. Devia tenir de trenta a quaranta anys i 

era bastant refeta, però portava la seva carn d’una manera sensual, com saben fer-ho 

algunes dones. El seu rostre, damunt un vestit de gasa de Xina blau marí amb taques, no 

oferia cap faceta ni cap guspira de bellesa, però en tota la seva persona es copsava 

immediatament una mena de vitalitat, com si els nervis del seu cos es trobessin 

constantment inflamats. La dona va somriure lentament, i, passant davant el seu marit 

com si aquest fos un fantasma, encaixà amb Tom, tot mirant-lo als ulls. (Fitzgerald, El 

gran Gatsby: 29-30)  

 

En aquest llarg extracte trobem en primer lloc un fragment on predomina el 

desenvolupament seqüencial, com s’encarreguen de marcar elements gramaticals com 

ara la conjunció ‘and’, l’adverbi ‘then’. A la traducció aquestes accions apareixen 

marcades amb el passat (‘es fongué’, ‘llançà’, ‘es van sentir’, ‘obturà’). Tot seguit 

trobem un fragment en què la progressió no és temporal sinó descriptiva (per temes): 

complexió, moviment, rostre, vestit, etc. de la dona. Com és propi de la descripció, els 

verbs apareixen marcats amb l’imperfet (‘devia’, ‘era’, ‘portava’, ‘oferia’, etc.). 

Seguidament, es reprèn el desenvolupament seqüencial, i els verbs tornen a aparèixer en 

la forma perfectiva (‘va somriure’, ‘encaixà’). Podem observar que el tipus d’acció (si 

és puntual o durativa, dinàmica o estàtica) ens dona pistes sobre si el desenvolupament 

és temporal o descriptiu. Així,  fade off, glance i shake, en tenir un significat dinàmic 

(és a dir, que denota moviment, canvi d’estat, etc.), propicien la interpretació de 

progressió temporal si apareixen en el context lingüístic adequat. En canvi, verbs com 

be o contain, en denotar estats, són més propensos a la interpretació de progrés 

descriptiu. Ara bé, això no vol dir que l’ús de l’imperfet o el passat estiguin determinats 

només pel significat del verb. Un bon exemple n’és la interpretació de smiled com a la 

represa de la seqüència d’accions i no pas com a descripció de la dona. La forma de 

somriure tant pot ser una característica del personatge com una acció puntual. El fet que 
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aparegui amb l’adverbi slowly, i que s’encadeni el somriure amb l’encaixada de mans 

mitjançant la conjunció and dona prioritat a la progressió temporal reflectida a la 

traducció en l’ús del passat.  

El pretèrit imperfet català pot expressar diversos valors semàntics. Un d’aquests 

valors és l’habitualitat, característica de les oracions que expressen “una situació que es 

repeteix d’una manera més o menys regular al llarg del període de temps que es pren 

com a referència” (Pérez Saldanya 2002: 2582). Aquest valor semàntic s’explicita 

lèxicament en anglès mitjançant l’adverbi usually, i (en passat) gramaticalment 

mitjançant les combinacions used  to + V i would + V (per exemple, John used to bathe 

the baby at 7, i John would not feed the baby before bathing it). En el cas de la perífrasi 

amb would, hem de recordar que també és la forma de condicional i ser conscients 

d’aquesta ambivalència per no caure en una traducció rutinària per les formes 

corresponents al condicional en català, ja que canviaríem el sentit de l’oració. Així, en 

el cas de la darrera oració anglesa, si el context deixa clar que es tracta d’un hàbit 

particular de John, no estaria bé emprar el condicional (“En Joan no donaria el menjar a 

la criatura abans de banyar-la”), sinó que la correspondència passa per l’imperfet: “En 

Joan (per res del món / mai) no donava el menjar a la criatura abans de banyar-la”.  

Encara en l’àmbit de l’habitualitat, hem de recordar que, a més dels temps 

verbals imperfectius, el català compta amb perífrasis per expressar-la, com ara ‘soler + 

infinitiu’ i ‘acostumar a + infinitiu’. Vegem un exemple d’algunes marques 

d’habitualitat en anglès i la seva traducció:  

 

(24) a.  I saw them in Santa Barbara when they came back, and I thought I’d never seen a girl 

so mad about her husband. If he left the room for a minute she’d look around uneasily, 

and say: ‘Where’s Tom gone?’ and wear the most abstracted expression until she saw 

him coming in the door. She used to sit on the sand with his head in her lap by the hour, 

rubbing her fingers over his eyes and looking at him with unfathomable delight. 

(Fitzgerald, The Great Gatsby: 75) 

 b.  Quan van tornar, els vaig veure a Santa Bàrbara, i vaig pensar que no havia vist mai una 

noia tan enamorada del seu marit. Quan ell sortia de la cambra, ni que fos un minut, 

Daisy ja mirava al seu volt, inquieta, i deia: “On deu haver anat, Tom?”, i el seu rostre 

es cobria d’una expressió abstreta fins que el veia tornar entrar. Solia seure a la sorra, 

amb el cap d’ell a la falda, acariciant-li les parpelles i mirant-lo amb un amor 

insondable. (Fitzgerald, El gran Gatsby: 78) 
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Una altra accepció del pretèrit imperfet és la progressivitat o cursivitat, valor que 

es dona quan una oració presenta una acció de la qual es pressuposa que ha tingut un 

començament i que tindrà, si les coses van com és d’esperar, una fi. En anglès els temps 

simples –el simple present i el simple past– exclouen aquest valor, que s’expressa 

sobretot mitjançant diverses estructures formades amb el morfema -ing. La més 

destacada és el temps verbal ‘be + V-ing’ (per exemple, John could not get on the phone 

because at that moment he was bathing the baby, “En Joan no va poder afagar el telèfon 

perquè en aquells moments banyava / estava banyant la criatura”).  

En català la progressivitat es pot expressar tant mitjançant les formes 

imperfectives de la conjugació com amb les perífrasis ‘estar + gerundi’ (‘estar menjant’) 

i –amb algun matís afegit– ‘anar + gerundi’ (‘anar menjant’). Per tant, una oració aïllada 

com “She is eating” pot tenir com a correspondències formals “Ella menja”, “Ella està 

menjant” i fins i tot “Ella va menjant”. Pel fet de tenir una forta semblança formal i 

semàntica amb la perífrasi anglesa ‘be + V-ing’, ‘estar + gerundi’ forma part de la llista 

de formes propenses al calc de freqüència (“M’estic preguntant si no ens estan prenent 

el pèl” per “Vols dir que no ens prenen el pèl?”), si no al calc semàntic amb el 

corresponent canvi de significat (un calc força freqüent a les varietats americanes de 

l’espanyol i les traduccions de l’anglès fetes en aquestes varietats és l’ús de la perífrasi 

amb valor de futur: “Demà estem marxant cap a Puerto Rico”, per Tomorrow we’re 

leaving for Puerto Rico). (Sobre els calcs, vegeu 1.3).  

Segons la gramàtica tradicional (per exemple, Badia i Margarit 1994: 619), la 

perífrasi s’utilitza: a) per ressaltar la durada de les accions, o la seva repetició i b) per 

evitar l’ambigüitat entre el valor habitual i el valor progressiu de les formes 

imperfectives: “En Joan menja massa patates” pot voler dir que la ingestió excessiva de 

tubercles té lloc en aquest moment o com a fet habitual. Per tant, en teoria és només en 

aquests casos quan seria necessari optar per la forma perifràstica en lloc de les formes 

simples. Però no sempre sembla complir-se aquesta “norma”. Vegem-ne un exemple a 

la traducció d’un editorial nord-americà per a la secció dedicada a la premsa estrangera 

d’un diari català: 

  

(25) a.  FOR RIGHTS IN BURMA 

  Companies from various nations are pulling out due to negative publicity and the 

country’s pervasive corruption. By showing that Washington is serious, President 

Clinton may now persuade other nations to demand change or join the exodus.  
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  [...] The promotion of American business abroad has so dominated the Clinton foreign 

policy, especially in Asia, that repressive but wealty countries no longer take 

Washington’s statements about human rights and democracy seriously.  

  [...] True, impoverished Burma is getting much tougher treatment than Indonesia and 

China, which are far more important trading partners. (The New York Times, 23-4-97) 

 b. PELS DRETS A BIRMÀNIA 

  Empreses de diversos països estan marxant a causa de la publicitat negativa i la creixent 

corrupció del país. Per demostrar que Washington és seriós, el president Clinton pot ara 

persuadir altres països a demanar el canvi o afegir-se al boicot.  

  [...] La promoció dels negocis americans a l’estranger ha dominat tant la política 

estrangera de Clinton, especialment a l’Àsia, que els països dictatorials però rics ja no 

es prenen les tesis americanes sobre els drets humans i la democràcia seriosament.  

  [...] És veritat que l’empobrida Birmània està rebent un tractament molt més dur que 

Indonèsia i la Xina, els quals són socis comercials molt més importants dels EUA. 

(Avui, 25-4-97) 

 

Ens trobem davant d’un cas en què el calc no provoca cap alteració de sentit, 

però que deixa una sensació d’abús. En un estudi realitzat amb traductors experts (vegeu 

Espunya 2001), cap no va optar per la perífrasi ni en va defensar l’ús, sinó que van optar 

per la forma simple (“algunes empreses [...] abandonen el país”) o bé per un canvi de 

perspectiva temporal (“algunes empreses de diversos països ja han marxat”). El motiu 

adduït pels informants és l’absència d’èmfasi sobre la durada o l’absència de repetició 

de l’acció. Un altre motiu, que no va sortir reflectit a l’estudi, és que la perífrasi aporta 

en català, com en castellà, un matís de subjectivitat, de presència de l’emissor, que no té 

la forma simple (Roca Pons 1958: 30). Aquest matís de subjectivitat no s’aprecia a la 

frase companies [...] are pulling out, que es limita a descriure una situació sense ànim 

de comentar-la.  

Fa temps que se’ns adverteix de l’extensió d’‘estar + gerundi’ a contextos on no 

hi ha insistència en la durada ni tampoc ambigüitat. Podem observar que són usos més 

modals que aspectuals, ja que ‘estar + gerundi’ serveix per fer palesa la presència de 

l’emissor. El cas més clar és el dels verbs d’enunciació (‘dir’, ‘referir-se’, ‘preguntar’) 

mitjançant els quals l’emissor fa referència metalingüística a un acte de parla que s’ha 

produït anteriorment. Vegem-ne un exemple en el següent fragment de l’interrogatori al 

qual l’espia Smiley sotmet a un altre espia. El tema és el company de l’interrogat:  
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(26) a.  ‘He’s got perfect German from his mother. He’s bright. Resourceful. People do what he 

wants them to do. His father had this terrific war.’ 

  ‘So did your mother, as I remember.’ He was referring to my mother’s work with the 

Dutch Resistance. (Le Carré, The Secret Pilgrim: 37) 

 b.  ―Té un alemany perfecte per la seva mare. És llest. Ple de recursos. La gent fa el que 

ell vol que faci. El seu pare va passar-hi la guerra de meravella.  

  ―Com la teva mare, pel que jo recordo.― Es referia a la feina de la meva mare amb la 

Resistència Holandesa. (Le Carré, El pelegrí secret: 35) 

 

A l’original, “he was referring” introdueix un aclariment que el narrador 

considera necessari fer sobre l’al·lusió a la mare de l’interrogat. König (1980) anomena 

aquest tipus d’ús de la forma progressiva anglesa “ús interpretatiu”. De fet, es podria 

considerar un cas d’anàfora textual, ja que el predicat que apareix en la forma 

progresiva (refer) serveix per puntualitzar o reformular una informació introduïda (o 

implícita) en el discurs previ (en aquest cas, have a terrific war i so did your mother). 

En català aquest ús no es considera genuí, per la qual cosa apareix ben traduït a (26b). 

Badia i Margarit (1994: 620) l’atribueix a l’influx de l’anglès, i els Criteris lingüístics 

sobre traducció i doblatge de Televisió de Catalunya (1997: 80) ens n’adverteixen en 

contra, tot i que situen aquest cas a l’apartat de fraseologia. Reproduïm aquí el seu 

exemple:  

 

(27) a.  Are you telling me...? 

 b.  M’estàs dient que...? (calc)  

 c.  Què dius / Què vols dir, ...?  

 

Si la forma progressiva (‘be + V-ing’) es considera una possible font de calcs, la 

forma -ing (‘singing’) provoca encara més prevenció. Certament, el gerundi i el participi 

de present (les dues categories gramaticals a què pot pertànyer aquesta forma) apareixen 

en algunes construccions que, o bé no tenen una correspondència en català (a box 

containing antique dolls, “una capsa que conté nines antigues”) o bé es consideren 

normativament inacceptables (sobre aquesta qüestió, vegeu el comentari de Suñer 2002: 

3040). Per tant, una traducció massa ajustada a la forma de l’original pot donar lloc a 

calcs. Un exemple de calc sintàctic és el gerundi de posterioritat marcada (“Va disparar, 

ferint un dels clients” per He fired, wounding one of the customers). En aquesta 

construcció, el predicat que apareix en gerundi (“ferint un dels clients”) denota una 
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acció que discorre en un segment temporal clarament posterior a l’acció descrita a 

l’oració principal (‘va disparar’). És per això que Suñer (2002: 3040) parla de 

“posterioritat marcada”. També es coneix amb el nom de “gerundi coordinant”, perquè 

la forma correcta d’expressar la relació temporal de seqüència és mitjançant la 

coordinació (“Va disparar i va ferir un dels segrestadors”). A banda de la relació de 

posterioritat, en anglès els adjunts lliures en -ing també apareixen en clàusules que  

especifiquen la informació aportada per la principal. El català es decanta per l’oració de 

relatiu o bé per una coordinació de dues clàusules. Per exemple, una oració composta 

com “As an undergraduate he attended Princeton, choosing to major in physics” es 

podria traduir per “Va estudiar a la universitat de Princeton, on es va llicenciar en 

física”. 

Un cas de calc de freqüència en què intervé el gerundi és l’esmentat per Vázquez 

Ayora (1977: 283-4) a la traducció de construccions del tipus “verb de posició (lay, sit, 

stand) + complement verbal”. Aquest autor proposa la transposició encreuada per evitar 

l’ús del gerundi. Vegem-ne dos exemples, amb dues solucions per a cadascun:  

 

(28)  a. The woman sat knitting by the fire. (original adaptat de Vázquez-Ayora) 

 b. Seia a la vora del foc fent mitja. (amb gerundi) 

 c. Feia mitja, asseguda a la vora del foc. (sense gerundi, transposició encreuada) 

(29)  a. Their dog lay snoring on the bedroom floor. (original adaptat de Vázquez-Ayora) 

 b. El seu gos jeia roncant al terra de l’habitació. (amb gerundi) 

 b. El seu gos roncava ajagut al terra del dormitori. (sense gerundi, transposició encreuada) 

 

En aquesta construcció el verb principal i el gerundi comparteixen el mateix 

subjecte. Per això es poden invertir mitjançant la transposició.  

 

5.3.4. El mode  

Com el temps i l’aspecte, el mode gramatical és una categoria que en les 

llengües romàniques s’expressa a la flexió verbal. En català identifiquem tres modes: 

l’indicatiu, el subjuntiu i l’imperatiu. En tractar-se d’un capítol sobre els contrastos 

interlingüístics, ens interessarem per la distinció entre indicatiu i subjuntiu. El primer 

contrast és de forma, ja que mentre que en català tenim tot un paradigma de formes de 

subjuntiu, paral·lel al de l’indicatiu, en anglès la manifestació flexiva del subjuntiu és 
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purament residual: tan sols en dos temps verbals —el present i el passat— existeix una 

distinció entre formes verbals del mode indicatiu i del subjuntiu, i encara molt minsa. 

Per una banda, el present de subjuntiu s’expressa mitjançant el lexema base del verb 

(per exemple read del verb to read) en totes les persones. Per l’altra, el pretèrit de 

subjuntiu només es distingeix en la forma were del verb be (en nivells menys formals 

was substitueix were).  

El segon contrast és en la distribució: les formes de subjuntiu de l’anglès tenen 

un ús força més restringit que les del català, i són les d’indicatiu les que apareixen en 

molts contextos en què el català fa servir les de subjuntiu, com ara les oracions 

subordinades condicionals (30) i les de finalitat (31):  

 

(30) a.  Unless the strike has been called off, there will be no trains tomorrow. (Greenbaum i 

Quirk 1997: 420) 

 b.  Llevat que hagin desconvocat la vaga, demà no hi haurà trens. (Greenbaum i Quirk  

1997: 420) 

(31)  a.  The school closes earlier (so) that the children can get home before dark. (Greenbaum i 

Quirk 1997: 429) 

 b.  L’escola tanca més aviat perquè els nens puguin arribar a casa abans que es faci fosc. 

(Greenbaum i Quirk 1997: 429) 

 

Emprar la forma indicativa en lloc del subjuntiu (“llevat que han desconvocat la 

vaga” i “perquè els nens poden arribar”, respectivament) donaria lloc a un error 

gramatical a (30), i a un canvi (lleu) de sentit a (31), que passaria d’expressar finalitat a 

expressar conseqüència. El context és, doncs, determinant. El subjuntiu apareix en 

contextos anomenats modals (vegeu Quer 2002: 2805 i sobretot 2808-2858). Així, 

l’aparició de certes peces lèxiques a l’oració principal provoca que el verb de la 

subordinada hagi d’anar en subjuntiu. Són verbs com els de creença (com ara ‘pensar’ i 

‘creure’) i els desideratius (com ara ‘voler’ i ‘desitjar’), o noms com ‘necessitat’ o 

‘exigència’. El futur, la negació, la interrogació i la pròtasi d’una oració condicional —

exemple (30)— són altres contextos que poden legitimar el subjuntiu.  

Un cas interessant on l’alternança indicatiu-subjuntiu comporta diferències de 

significat és el de les subordinades relatives especificatives. Vegeu en l’exemple 

següent l’ambigüitat semàntica de l’oració anglesa si es presenta aïllada: 

 

(32) a.  I’m looking for a secretary who speaks German.  
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 b.  Busco un secretari que parla alemany. 

 c.  Busco un secretari que parli alemany.  

 

El verb look for permet dues lectures, una que pressuposa l’existència d’un 

secretari específic, que a més té la qualitat de saber alemany. Aquesta és la que 

correspon a la traducció (32b), i l’especificitat està marcada tant per l’article ‘un’ com 

per l’ús de l’indicatiu. Però a més, look for admet la interpretació no pressuposicional, 

inespecífica, segons la qual la persona buscada ha de reunir dues condicions: ser 

secretari i saber alemany. Com es mostra a (32c), aquest sentit és el que s’expressa 

gràcies al subjuntiu. Com a traductors hauríem d’esbrinar, doncs, si aquest secretari 

existeix de debò o si és una entitat que forma part del món de les coses desitjades. 

En general, la detecció de la modalitat del context és el que ens portarà a la 

interpretació i reexpressió correctes. Vegem un error de sentit relacionat amb el que 

acabem d’explicar. Es tracta de la traducció d’una columna d’opinió per a la secció 

‘Hemeroteca’ del diari Avui:  

 

(33)  a.  Washington – As with any crisis, the civil war in Zaire points to both danger and 

opportunity. With nine neighbors, Zaire is the continent’s third-largest state – four times 

the size of France. What happens can make or break sub-Saharan Africa. If the country 

remains a vast zone of economic decay and political failure, it limits and threatens a 

whole region. A Zaire on the road to reconstruction and development could open the 

way to a regional renaissance. There is no more important challenge in Africa. 

(International Herald Tribune, 2-4-1997) 

 b.  Com a totes les crisis, la guerra civil del Zaire comporta alhora perill i oportunitat. Amb 

nou veïns, el Zaire és el tercer estat més gran del continent –quatre vegades la mida de 

França. El que està passant El que passi pot construir o destruir l’Àfrica sub-sahariana 

[sic]. Si el país continua sent una vasta zona de decaïment econòmic i fallida política, el 

Zaire limita i amenaça una regió sencera. Un Zaire en el camí de la reconstrucció i el 

desenvolupament podria obrir el camí cap a un renaixement regional. No hi ha cap repte 

més important a l’Àfrica. (Avui, 3-4-1997) 

 

What happens apareix en un paràgraf que planteja diferents possibilitats futures, 

per tant, un context modal. Per això la forma correcta és el subjuntiu. És probable que el 

traductor hagi interpretat la forma de simple present com a present d’indicatiu, sense 

tenir en compte que els autors originals haurien utilitzat el present progressive si 

haguessin volgut parlar del present.  
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5.4. El nivell macrotextual I: la dixi  

La dixi és una forma específica de referència per la qual uns elements 

gramaticals i lèxics remeten a l’entorn immediat del discurs, fonamentalment l’espai i el 

temps en què es produeix l’acte comunicatiu (dixi espacial i temporal) i les persones que 

hi participen (dixi personal). Per a alguns autors la referència a l’estatus social dels 

participants, que es manifesta, per exemple, en les formes de tractament, és també un 

tipus de dixi, que anomenen social. A aquests quatre tipus de dixi exofòrica podem 

afegir-n’hi un cinquè, la dixi textual, molt relacionada amb l’anàfora i que permet fer 

referència a elements del text que han aparegut prèviament.  

Pel que fa a la dixi espacial i temporal, hem de tenir en compte dos fets: primer, 

si bé la capacitat de referència exofòrica sembla universal, no totes les comunitats 

lingüístiques comparteixen el mateix sistema de díctics (per a una comparació dels 

sistemes díctics de diverses llengües europees i en concret anglès-català i anglès- 

castellà, amb aplicacions a la traducció, vegeu Montiel Ponsoda 1999). Per tant, no són 

les marques de dixi de l’original el que transferirem sinó l’orientació espacial, temporal, 

etc. esperable per a la mateixa situació a la cultura d’arribada. És a dir, com en d’altres 

àmbits de la gramàtica, les semblances formals no garanteixen el manteniment del 

mateix significat. El segon fet que hem de tenir en compte és que la localització en 

l’espai i en el temps depenen del parlant i tenen, doncs, un component de subjectivitat 

que haurem de saber detectar i respectar.  

Els elements que més destaquen per la seva capacitat díctica espacial, temporal i 

textual són els demostratius (determinants i pronoms) i els adverbis (de lloc i de temps). 

En l’anglès actual this / these i that / those, i els adverbis here i there expressen 

diferents graus de proximitat d’una entitat (o fet) respecte a l’emissor: proximitat a 

l’emissor en el cas de this / these i here; i llunyania de l’emissor, sigui per proximitat al 

receptor o per llunyania d’ambdós, en el cas de that / those i there. La proximitat es pot 

entendre de maneres diferents segons la dimensió en què ens trobem (vegeu Greenbaum 

i Quirk 1997: 161). Al nivell textual, this / these tendeixen a associar-se a la referència 

catafòrica (el referent s’ha d’anar a buscar en el que ve a continuació, i, per tant, és 

immediat), mentre que that / those s’associen a la referència anafòrica (el referent s’ha 

d’anar a buscar a l’entorn textual o co-text previ, concebut com a menys immediat). En 

el pla temporal, les situacions acabades de passar i les imminents se solen concebre com 

a properes, mentre que les no immediates, siguin del passat o del futur, se solen 
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concebre com a allunyades. Així, this morning fa referència al matí del mateix dia i that 

morning al matí d’un altre dia.  

En català, normativament parlant, existeixen tres jocs de formes per a tres graus 

de distància (Payrató 2002: 1166): pròxim a l’emissor (‘aquest’, ‘est’, ‘això’, ‘aquí’); 

mediat o pròxim al receptor –nosaltres preferim el terme “intermedi”– (‘aqueix’, ‘eix’, 

‘açò’, ‘ací’); i llunyà tant de l’emissor com del receptor (‘aquell’, ‘allò’, ‘allà’ / ‘allí’). 

Aquesta distinció tripartida es manté en valencià, però en català central es redueix a dos 

jocs: pròxim (que inclou proximitat a l’emissor i al receptor) i llunyà a l’emissor i al 

receptor.  

Des d’un punt de vista purament gramatical, un primer obstacle per al traductor 

de l’anglès al català normatiu (i molt especialment, al valencià) és el pas d’un sistema 

binari de distància a un sistema ternari. En particular, el problema apareix quan el díctic 

original indica proximitat al receptor en una situació determinada. Ho podem il·lustrar 

amb l’ús dels adverbis here i there en les converses telefòniques. Si busquem un tal 

John trucant-lo a casa seva i agafa el telèfon el seu company de pis, no direm Is John 

here? sinó Is John there?, ja que suposem que John es troba lluny nostre (l’emissor) i 

pròxim al seu company de pis (el receptor) i en anglès s’usen les formes de llunyania 

per expressar aquesta situació. En català normatiu, la proximitat al receptor es marca 

amb les formes intermèdies com ‘ací’. La traducció al català normatiu de la pregunta 

anglesa és, doncs, “És per ací en Joan?”. I en català central, on la proximitat al receptor 

no és llunyania de l’emissor (com en anglès) sinó proximitat, la pregunta serà “És per 

aquí en Joan?”. Tant en català normatiu (i valencià) com en català central, cometríem un 

calc si traduíssim “És per allí en Joan?”. 

Un altre aspecte diferencial entre l’anglès i el català és com es resol la 

coincidència de dos tipus de dixi. Vegem-ho en un parell d’exemples amb sengles 

propostes de traducció: 

 

(34) a.  We went to the opera last night. That was our first outing for months.  

 b.  Ahir al vespre vam anar a l’òpera. (Aquesta/#Aquella) ha estat/va ser la primera sortida 

des de fa força mesos.  

(36)  a.  We are going to the opera tonight. This will be our first outing for months.  

 b.  Aquest vespre anem a l’òpera. (Aquesta) serà la primera sortida en força mesos. 

 

Com es pot observar, en els dos fragments originals la dixi textual és la mateixa 

(en ambdós casos es tracta de referència anafòrica a un fet introduït a l’oració anterior). 
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La diferència rau en la localització temporal de l’acció: en el passat concebut com a no 

immediat, a (34a), i en el futur immediat, a (35a). Una localització temporal diferent 

comporta un ús diferent dels demostratius en anglès. Això ens indica que l’ús de this i 

that és exofòric (temporal) i no pas textual en aquests exemples, ja que lliga les accions 

no immediates a la distància i les accions immediates a la proximitat. A les traduccions 

al català central, en ambdós casos s’opta pel demostratiu ‘aquesta’, indicatiu de 

proximitat en el co-text (d’aquí que marquem el demostratiu ‘aquella’ com a forma 

inadequada). Val a dir, de totes maneres, que en català és molt usual elidir el 

demostratiu quan fa de subjecte llevat que sigui altament informatiu i necessari per 

resoldre alguna ambigüitat (com indiquen els parèntesis). 

Per recapitular, i alhora veure un ús diferent del demostratiu this, us oferim 

l’exemple següent. El fragment pertany a la revista Times Literary Supplement (3 de 

setembre de 1999). És tracta d’un inici de paràgraf situat entre el comentari d’uns fets 

insòlits i la narració d’un altre fet encara més insòlit: 

 

(36) Some weird things go on in university departments these days. You knew that (see above), 

but you didn’t know it had got this weird.  

 

El demostratiu these de l’expressió these days, tot i expressar dixi temporal, fa 

referència a un present inespecífic, no pas a uns dies concrets. El demostratiu that és 

una marca de dixi textual, ja que té per antecedent l’afirmació feta a la frase anterior, 

que l’enunciador considera passada i per tant allunyada. En català central el demostratiu 

per a afirmacions acabades de fer és ‘això’, no pas ‘allò’. El tercer demostratiu, this, té 

un valor intensificador d’un adjectiu, equivalent al de l’adverbi ‘tan’ en català. Alhora 

avisa el lector de la presentació d’una informació nova i amb un grau més intens. La 

proposta de traducció és la següent (amb dues alternatives, segons si volem repetir 

l’adjectiu o no): 

 

(37) Avui dia passen coses estranyes als departaments universitaris. Això ja ho sabíeu (vegeu 

més amunt), però el que no sabíeu és que en fossin tant, d’estranyes/s’hagués arribat tan 

lluny. 

 

La dixi està relacionada amb la definitud, mecanisme lingüístic pel qual 

l’emissor indica al receptor que un determinat referent s’ha de buscar entre unes entitats 

que ja coneix. D’una banda, els demostratius són per naturalesa definits. De l’altra, 
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l’article definit també pot apuntar cap a una entitat identificable mitjançant la dixi, 

sobretot en anglès. Per aquest motiu, sovint un article definit anglès es pot traduir per un 

demostratiu, com a l’exemple següent: 

 

(38) a. A chance reunion with Charles Boon would not, in normal circumstances, have 

gladdened Philip Swallow’s heart. The young man had graduated a couple of years 

previously after a contentious and troublesome undergraduate career at Rummidge. 

(Lodge, Changing Places: 35) 

 b.  En circumstàncies normals, una trobada casual amb Charles Boon no hauria alegrat el 

cor de Philip Swallow. Aquell jove s’havia llicenciat feia un parell d’anys a Rummidge 

després de cursar uns estudis problemàtics i plens de contenciosos. (Lodge, Intercanvis: 

47)  

 

Un altre tipus de dixi que contrasta en les dues llengües és la social. A diferència 

del català, l’anglès actual no té un sistema de formes de tractament manifestat en la 

categoria gramatical de persona. El pronom personal de segona persona you serveix no 

sols per a ambdós nombres (singular i plural) sinó també per a ambdós extrems de la 

distància interpersonal, és a dir, la familiar i la de deferència. Aquesta distinció no 

s’expressa tampoc amb formes d’una altra persona. L’única marca de distància 

interpersonal són les formes de tractament afegides al cognom, com ara Mr, Mrs, Miss i 

Ms, o alguns títols que poden ostentar algunes persones: Professor, President, Mayor, 

Father, Sister, etc. A la inversa, una marca de familiaritat és el permís per adreçar-se a 

algú amb el nom de pila en lloc d’una de les formes anteriors. Vista doncs la 

infraexplicitació de la distància social de l’anglès en comparació amb el català, els 

traductors han de saber calcular-la a partir de les altres manifestacions contextuals i 

transmetre-la coherentment mitjançant les formes catalanes. El fragment següent 

exemplifica un intent de reducció de distància interpersonal que la traductora, molt 

encertadament, ha reflectit amb el pas del ‘vostè’ al ‘tu’. El personatge que fa el 

moviment d’aproximació (Frewin / Cyril) és un espia que sap que l’altre personatge 

(Captain / Ned) ha anat a veure’l per interrogar-lo:  

 

(39) a.       And how about a home-made biscuit for you, Captain?  

        “You really made them yourself?” I asked as I fished one from the jar. 

        “Any fool who can read can cook,” said Frewin, with a chaotic grin of superiority, 

and I could see at once why Gorst would loathe him. 
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        “Well, I can read, but I certainly can’t cook,” I replied, with a rueful shake of my 

head. 

        “What’s your first name, Captain?” 

        “Ned,” I replied.  

        “Well, that’s because you’re married, Ned, I expect. Your wife has robbed you of 

your self-sufficiency. I’ve seen it too often in my life. In comes the wife, out goes the 

independence. I’m Cyril.” (Le Carré, The Secret Pilgrim: 313) 

 b.        [—] I què li sembla, vol una galeta casolana, capità?  

        —Les ha fetes realment vostè? —vaig preguntar mentre en pescava una del pot.  

       —Qualsevol ximple que sàpiga llegir, sap cuinar —va dir Frewin, amb un somriure 

caòtic de superioritat, i vaig veure de seguida per què Gorst li podia tenir mania.  

        —Doncs jo sé llegir, però és ben segur que no sé cuinar —vaig contestar, amb un 

trist moviment de cap.  

        —Quin és el seu nom, capità? 

        —Ned —vaig contestar.  

        —Bé, això suposo que és perquè estàs casat, Ned. La teva dona t’ha robat la teva 

autosuficiència. Ho he vist massa vegades en la meva vida. Entra la dona i se’n va la 

independència. Em dic Cyril. (Le Carré, El pelegrí secret: 265) 

 

Com es pot veure, el moviment d’aproximació és la pregunta “What’s your first 

name, Captain?”, per part de Frewin i la resposta del capità. A partir d’aquell moment, 

Frewin passa a anomenar el capità pel seu nom i no pel càrrec. Aquest canvi en la 

distància és el que les llengües amb alternança de formes de tractament (‘vostè’/‘vós’ i 

‘tu’, i els plurals respectius) indiquen justament amb el pas de les unes a l’altra. Així 

doncs, el valor pragmàtic de la pregunta de Frewin és el mateix que podríem expressar 

en català dient: “Et puc dir de tu?”. Per tant, quan en un text anglès algú demana 

l’autorització per usar el nom de pila en comptes del tractament formal, és perfectament 

lícit traduir d’acord amb el valor pragmàtic que acabem d’indicar i no pas literalment.  

5.5. El nivell macrotextual II: l’oració com a unitat 

informativa  

Hi ha aspectes del significat oracional que tenen a veure no pas amb el contingut 

descriptiu o proposicional sinó amb la funció realitzada per l’oració en un context 

informatiu concret. Si adoptem per un moment un model dinàmic de la comunicació,  

podem considerar que l’oració, enunciada per un emissor en un context determinat, es 
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converteix en una unitat informativa que aporta alguna cosa de nou al receptor (vegeu 

Vallduví 2002: 1248-49). En una oració no tots els constituents oracionals tenen el 

mateix valor informatiu: hi ha parts del contingut que el receptor ja coneix (o que 

l’emissor es pensa que el receptor ja coneix), com també hi ha parts que el receptor 

desconeix (o que l’emissor es pensa que el receptor desconeix). Una dimensió important 

en la tria de l’ordre de paraules –i això val tant per a un emissor original com per a un 

traductor– és precisament l’adequació de l’estructura i del significat oracionals als 

objectius comunicatius, l’anomenat “embalatge informatiu”.  

Aquesta dimensió del llenguatge ha estat estudiada per diversos corrents de la 

lingüística, entre els quals destaquen l’anomenada gramàtica funcional de Halliday 

(vegeu, per exemple, Halliday 1985) i la Perspectiva Oracional Funcional (FSP, o 

Functional Sentence Perspective) de l’escola de Praga (vegeu, per exemple, Firbas 

1974). Una bona comparació d’aquests dos corrents, amb aplicacions concretes a la 

traducció des de l’anglès i cap aquesta llengua, la trobareu a Baker (2011). Val la pena 

tenir en compte que la visió de la gramàtica funcional de Halliday, i la seva 

terminologia, són les predominants en molts dels materials de referència sobre 

gramàtica de l’anglès d’ús freqüent també entre els traductors, com ara Greenbaum i 

Quirk (1997) o Downing i Locke (2002). Pel que fa a la FSP, la trobem aplicada a la 

traducció a Hatim i Mason (1990) i treballs previs de Hatim citats en aquesta obra.   

El concepte bàsic a l’hora de parlar d’embalatge informatiu és el de l’articulació 

rema-tema. Aquests dos termes s’usen en sentits diferents segons la perspectiva. 

Nosaltres seguirem Vallduví (2002), més proper a la FSP que a Halliday. Així doncs, 

segons Vallduví (2002: 1249), formen el rema “les peces de significat proposicional que 

són identificades per a l’emissor com a genuïnament informatives (per al receptor)”. El 

tema o rerafons, en canvi, són “les peces que tenen un valor informatiu nul”. Una peça 

té valor informatiu bé perquè proporciona informació que mancava al receptor, bé 

perquè corregeix una dada errònia. Tant l’anglès com el català manifesten aquesta 

distinció mitjançant la sintaxi i l’entonació, encara que no sempre els mecanismes són 

els mateixos. D’aquí que els volguem dedicar tota aquesta secció.  

5.5.1. Sintaxi i prosòdia en l’articulació tema-rema 

Com acabem de dir, la partició de l’oració en rema i tema es manifesta a través 

de l’entonació i de l’ordre de les paraules. L’entonació, o “moviment melòdic amb què 
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els parlants pronuncien els enunciats” (Prieto Vives 2002: 1269), realitza dues funcions 

informatives bàsiques: a) organitzar el discurs en unitats –les unitats tonals– que ajuden 

l’oient a interpretar la cadena sonora; i b) focalitzar (centrar l’atenció sobre) unes 

determinades peces de contingut per sobre d’unes altres. Les unitats tonals, que poden 

constar de diversos mots i fins i tot de més d’un sintagma, es caracteritzen per una corba 

melòdica que té com a punts d’inflexió les síl·labes accentuades que hi ha dins la unitat.  

Una d’aquestes síl·labes, habitualment l’última, és la que el receptor sol percebre com la 

més prominent i és on se situa el cim tonal que marca el rema. Els lingüistes sovint 

adopten la convenció de marcar aquest element mitjançant la versaleta, i així ho farem 

nosaltres per fer més fàcil la comprensió dels exemples. Vegem, doncs, una frase 

anglesa i la corresponent en català, cadascuna amb el rema assenyalat amb versaleta:  

 

(40) a. She wrote it to JOHN. (Resposta a la pregunta “Who did Mary write a letter to?”)  

 b. La va escriure a en JOAN. (Resposta a la pregunta “A qui va escriure una carta la 

Maria?”)  

 

Als exemples de (40), el rema, la informació sol·licitada pel parlant que fa la pregunta, 

és el destinatari (‘John/Joan’). En aquestes oracions declaratives el rema és l’últim mot 

accentuable de la clàusula. Això vol dir que tant en anglès com en català, el moviment 

ascendent-descendent propi d’una oració afirmativa troba el seu punt d’inflexió (és a 

dir, el pas de l’entonació ascendent a descendent) a ‘John/Joan’. Pel que fa al tema, el 

material menys informatiu, podem constatar que, en el context donat a l’exemple (40a), 

és senzillament superflu. En totes dues llengües es podria haver donat el nom de l’autor 

de la carta per tota resposta (en català s’hauria de donar tot el sintagma ‘a en Joan’).  

 Hi ha ocasions, però, en què es fa necessària la repetició del material que 

conforma el tema. Aleshores trobem diferències entre l’anglès i el català tant pel que fa 

a la situació del rema com a la col·locació dels elements temàtics. Fixem-nos en els 

exemples següents:  

 

(41) a. JOHN sent Mary the letter. (Resposta a la pregunta “Who on earth sent Mary the letter?”) 

 b. La carta (,) a la Maria (,) la hi va enviar en JOAN. (Resposta a la pregunta “Qui caram va 

enviar la carta a la Maria?”)  

 

Com es pot veure, la peça amb més valor informatiu a (41) és el subjecte. El 

verb i els seus complements tenen menys valor informatiu perquè designen referents ja 
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coneguts pel receptor i que no cal corregir. En anglès, l’ordre sintàctic canònic és 

Subjecte + Verb + Complements, per la qual cosa ens veiem abocats a contradir la noció 

que el rema és l’últim mot accentuable de la clàusula. El fet és, però, que en anglès 

predomina el fet entonatiu: independentment de la seva posició, el rema es pot 

reconèixer pel cim tonal, que marca el punt d’inflexió, mentre que el tema es detecta per 

la manca de prominència tonal i per la pronunciació en la part descendent de la corba 

entonativa. La sintaxi, un xic més rígida, no permet canvis respecte de l’ordre canònic i 

tots els constituents resten al lloc que els correspon per la funció sintàctica. Quan el cim 

tonal exigeix una pronunciació més marcada, en anglès escrit se sol indicar amb l’ús de 

la  cursiva, com s’il·lustra a (44). 

En català, la sintaxi hi té un paper molt més central i ofereix un ventall de 

possibilitats més gran. Com en anglès, el rema es troba en el cim tonal, que a (41b) està 

situat a la posició postverbal (i final de clàusula). A diferència de l’anglès, aquesta 

posició del subjecte està permesa per la sintaxi catalana (vegeu la secció 5.5.2). El tema 

(en aquest cas format pels dos complements del verb) no pot estar només marcat pel 

descens tonal: els complements senzillament no poden ocupar la seva posició canònica 

dins la matriu oracional, i han d’aparèixer dislocats. El material dislocat apareix en una 

altra unitat tonal independent (vegeu Prieto Vives 2002: 411), encara que es conserva un 

vincle sintàctic mitjançant els pronoms febles de represa. A (41b), “la carta” i “a la 

Maria” són els elements dislocats, i “la” i “hi”, respectivament, els pronoms de represa.  

Així doncs, a l’hora de distingir el rema del tema, en català és més important la 

posició sintàctica que l’entonació. El rema es coneix perquè no és un element dislocat i 

situat als marges de l’oració, sinó que apareix dins de la matriu de l’oració. Els 

constituents de caràcter temàtic, en canvi, sí que solen aparèixer dislocats, sigui cap a 

l’esquerra, o cap a la dreta. Aquests fets s’han de tenir en compte a l’hora de traduir 

d’una llengua a l’altra. Vegem-ne un exemple en un fragment de diàleg extret d’una 

novel·la (una altra vegada, la versaleta és nostra):   

 

(42) a. [Ned –espia, narrador i protagonista– parla amb Wagner –el seu homòleg americà– 

sobre un espia hongarès que treballa per als serveis britànics]  

  “The boys back home have been holding a retrospective of his work. Not good, Ned.” 

[...]  

  “Is he AWARE you’re checking on him?” (Le Carré, The Secret Pilgrim: 141) 

 b.  ―Els nostres han fet un estudi del seu treball en retrospectiva. Res de bo, Ned. 

  ―N’és CONSCIENT, que l’esteu investigant? (Le Carré, El pelegrí secret: 122) 
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A l’última frase, les peces menys informatives són he i you’re checking on him 

(que parafraseja l’anterior holding a retrospective of his work). L’element remàtic 

(marcat amb les versaletes) és aware. L’anglès permet d’expressar una part del tema 

(you’re checking on him) en el lloc que li correspon sintàcticament (a continuació de 

aware, el predicatiu al qual complementa). La traducció ha respectat els mecanismes 

d’embalatge informatiu propis del català, ja que col·loca ‘conscient’ (corresponent a 

aware) a la posició final de la matriu de la clàusula, els límits de la qual estan marcats 

per la coma. La resta de material apareix en una posició marginal, a la dreta de la matriu 

de l’oració, amb la qual manté un vincle sintàctic gràcies al pronom feble ‘en’ que 

acompanya el verb ‘ser’.  

A banda de les dislocacions, hi ha d’altres recursos sintàctics d’embalatge 

informatiu. En els apartats que segueixen comentarem aquells que ofereixen més interès 

contrastiu per causes diverses, com ara la posició del subjecte i l’alternança activa-

passiva. No parlarem, en canvi, d’altres construccions, per bé que siguin interessants 

des de molts punts de vista, com són les construccions clivellades i pseudoclivellades 

(cleft i pseudo-cleft, en anglès), sobre les quals es troba informació a Greenbaum i Quirk 

(1997: 549-554) i a Solà (2002).  

Ja hem esmentat abans que les peces de contingut que conformen el tema sovint 

són supèrflues. En aquests casos, dos recursos disponibles tant en anglès com en català, 

són la pronominalització i l’el·lipsi. Totes dues contribueixen a la reducció de paraules 

en el text traduït, i com que sovint el traductor es veu sotmès a restriccions d’aquest 

tipus, pot optar per aquesta via, amb independència de l’embalatge de l’original. Fixem-

nos en l’exemple següent:  

 

(43)  a.       “Where is the man with the megaphone?” 

        The fair boy shook his head.  

        “This is an island. At least I THINK it's an island. [...] Perhaps there aren't any grown-

ups anywhere.” (Golding, Lord of the Flies: 12) 

 b.        ―On hi ha l'home amb el megàfon?  

        El noi rosset va sacsejar el cap.  

        ―Això és una illa. Si més no, m'ho PENSO. [...] Potser no hi cap cap persona gran, 

per aquí. (Golding, Senyor de les mosques: 6) 
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A la intervenció At least I think it’s an island, l’element amb més prominència és 

think. Tot el material que el segueix (it’s an island) és material repetit per tal de poder 

ser matisat per think. El traductor deixa ‘penso’ en la posició final que li correspon per 

la seva naturalesa remàtica i el·lideix la part del tema que hauria d’anar dislocada (“Si 

més no, m’ho PENSO, que és una illa”). El pronom feble ‘ho’ reprèn aquest material 

elidit. 

El prisma de l’embalatge informacional aporta criteris objectius per definir el 

concepte de “naturalitat” sovint emprat en l’avaluació de traduccions, ja que les 

diferents formulacions sintàctiques d’un mateix contingut són més naturals o menys 

també segons l’eficàcia que tinguin com a estructuradores de la informació. A 

continuació en veurem alguns casos més. 

5.5.2. El subjecte implícit. L’ordre subjecte-verb / verb-subjecte 

Una de les diferències sintàctiques més rellevants entre l’anglès i llengües 

romàniques com el català i el castellà és l’obligatorietat de l’aparició del subjecte en la 

primera (excepte en casos d’el·lipsi situacional, com per exemple les entrades dels 

diaris íntims o de viatge, on l’autor sol ometre el pronom I).  

En català, si el referent del subjecte és accessible per al receptor sense cap 

ambigüitat, el subjecte pot quedar implícit. Si no, es fa necessari explicitar-lo. Això pot 

passar bé perquè sigui un ens nou per al receptor, bé per desfer algun malentès o 

ambigüitat. Vegem-ne un exemple de cada en el fragment següent i la traducció al 

català (el subratllat és nostre però la cursiva és original): 

 

(44) a. “Who made him become one of you?” she said.  

      “No one. It was his own choice. He wanted to imitate his father.” 

      “Is that a choice?” 

      “Of a sort.” 

     “And you too, you are a volunteer?” 

      “Yes.” 

      “Whom are you imitating?” (Le Carré, The Secret Pilgrim: 62) 

 b.  ―Qui el va fer ser un de vosaltres? ―va dir. 

  ―Ningú. Ho va triar ell mateix. Volia imitar el seu pare. 

  ―I això és triar? 

  ―Més o menys. 

  ―I tu també ets un voluntari? 
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  ―Sí. 

  ―Qui imites tu? (Le Carré, El pelegrí secret: 62) 

 

A la segona línia de l’original podem veure el pronom personal he en funció de 

subjecte. El lector de la novel·la pot accedir sense problemes al referent d’aquest 

pronom (el mateix que el de him i his, utilitzats anteriorment). Com que es tracta d’una 

situació neutra, sense èmfasi ni contrast, i com que en català la morfologia verbal ja és 

prou explícita pel que fa a persona i nombre, a la traducció no apareix la forma 

corresponent ‘ell’. En canvi, a l’última línia, qui fa la pregunta vol conèixer una 

informació sobre el seu interlocutor per contraposició a una informació que ja té sobre 

el referent de he. El tema és are imitating i el rema és el pronom de subjecte you, que 

va, doncs, accentuat (el fet que vagi en cursiva indica que el cim tonal recau sobre el 

subjecte i no sobre imitating, com ens podria fer pensar la posició final del verb). 

Aquesta contraposició s’expressa en català mitjançant la presència del pronom de 

subjecte ‘tu’. L’ús de la coma abans de ‘tu’ hauria indicat més clarament la 

contraposició dels temes. 

Un altre aspecte que cal tenir en compte pel que fa al subjecte és l’ordre 

d’aparició respecte del verb. Com ja hem dit a la secció anterior, l’ordre canònic per a 

l’anglès és Subjecte-Verb. Això vol dir que quan l’oració no porta una càrrega 

informativa especial, aquest és l’ordre estipulat per la sintaxi. L’ordenació Verb-

Subjecte es considera una inversió i es troba limitada a uns casos molt concrets (In 

comes the wife, out goes the independence, de l’exemple (39); vegeu també Greenbaum 

i Quirk 1997: 546-549). Pel que fa al català hi ha un debat científic obert sobre quina és 

la posició estructural del subjecte en situacions normals. Hi ha un nombre significatiu 

de treballs que defensen que l’ordre canònic és Verb-Subjecte, i que la posició preverbal 

és, en realitat, efecte d’una dislocació (vegeu-ne una exposició detallada a Vallduví 

2002: 1240-1248). Nosaltres no entrarem en el debat; ens limitarem a explicar casos que 

el traductor ha de tenir en compte perquè la diferència amb l’anglès podria induir al 

calc: 1) casos en què l’ordre Verb-Subjecte és l’únic possible; i 2) casos en què tots dos 

ordres són possibles però amb diferències al nivell de significat informatiu.  

En el primer cas trobem subjectes sense article (singulars i plurals amb valor 

genèric): “Em van sortir grans a la cara” i no pas “Grans em van sortir a la cara”. En el 

segon cas, trobem l’alternança permesa per algunes classes de verbs intransitius: els 

denominats inacusatius, com ara ‘arribar’, ‘caure’, ‘entrar’ i ‘sortir’, caracteritzats 
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perquè el subjecte es pronominalitza amb ‘en’ (“d’estudiants n’arriben cada dia”), i els 

denominats psicològics (com ara ‘agradar’ i ‘preocupar’). L’alternança sol correspondre 

a diferències en el repartiment rema-tema, de manera que si el subjecte és remàtic, 

apareix després del verb, mentre que si és el verb o algun element del sintagma verbal el 

que és remàtic, l’ordre és Subjecte-Verb. Vegem-ho en aquests exemples (recordem que 

el rema apareix en versaletes):  

 

(45) a.  ―Quina música t’agrada? 

  ―M’agrada molt la SAMBA. 

 b.  ―Quin disc poso, un de samba?  

  ―Sí. La samba m’agrada MOLT”). 

 

A (45a) ‘la samba’ és el rema, la informació que es buscava amb la pregunta, i 

apareix en posició postverbal. A (45b), en canvi, ‘la samba’ és el tema, i el rema és el 

sintagma verbal, i més particularment, l’adverbi ‘molt’. La posició postverbal serveix 

per a la funció presentativa, és a dir, per introduir una entitat en el discurs per primera 

vegada. Així, davant la pregunta “Qui va venir a la festa?”, resulta més natural la 

resposta “Va venir la Carme”, que “La Carme va venir”.  

Cal anar en compte, doncs, a no calcar l’ordre Subjecte-Verb anglès quan 

traduïm. Un exemple del primer tipus de verb intransitiu el tenim al fragment següent, 

on una reunió d’espies és interrompuda per una telefonada:  

 

(46) a. When the phone rang, he answered it imperiously: “Listen, I’m busy, okay? ... Leave 

the package with Stephan, I said. Listen, have you heard from Leonids? (Le Carré, The 

Secret Pilgrim: 83) 

  b. Quan sonà el telèfon, va contestar imperativament:  

  ―Escolta, estic ocupat, em sents...? Deixa el paquet amb Stephan, vaig dir. Escolta, 

tens notícies de Leonids?  (Le Carré, El pelegrí secret: 73) 

 

L’ordre més natural a (46b) és Verb-Subjecte i no pas Subjecte-Verb (“quan el 

telèfon sonà”): la traductora ens presenta primer l’existència d’una interrupció per algun 

soroll i després n’especifica la font (no és un timbre, ni un despertador, per exemple). 

L’ordre invers és menys natural si fins aleshores no estàvem pendents del telèfon ni 

sabíem que a l’habitació n’hi havia un.  
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5.5.3. Les formes fortes i les formes febles i l’articulació rema-tema 

La capacitat de ser elements lingüístics accentuables permet als mots aparèixer 

com a rema, ja que el cim tonal es situa sobre la síl·laba accentuada del mot amb major 

valor informatiu. Aquesta capacitat la tenen, tant en anglès com en català, els mots amb 

contingut lèxic, que pertanyen a classes obertes (noms, adjectius, verbs plens, adverbis). 

Les paraules amb significat gramatical, i que pertanyen a classes tancades (pronoms, 

determinants, preposicions, verbs auxiliars i conjuncions) són tòniques només en 

situacions especials. D’aquestes n’hi ha unes quantes que presenten una alternança 

formal entre una forma inaccentuada, feble o àtona, l’habitual, i una d’accentuada, forta 

o tònica, l’especial. Aquesta alternança es manifesta en totes dues llengües, tot i que de 

diferent manera. En anglès, la grafia és idèntica però en varia la pronunciació a nivell 

dels fonemes individuals. En català, en canvi, canvien tant la grafia com la 

pronunciació. Podem veure aquest contrast al requadre següent que ens mostra els 

pronoms personals acusatius de tercera persona, singular i plural:  

 

(47) FORMES FORTES I FORMES FEBLES  

 Forma forta en 

anglès  

Forma feble en  

anglès 

Forma forta en 

català 

Forma feble en 

català 

3a p. singular, masc. 

i fem.  

him [hIm] (masc.) 

her [hɜ:(r)] (fem.) 

him [m]  

her [ɜ:(r)] 

 

(el)... a ell  

(la)... a ella 

el  

la  

3a p. plural, masc. i 

fem. 

them [ðem] them [ðəm] (els)... a ells 

(les)... a elles 

els 

les 

 

Els pronoms inaccentuats formen part del tema, i els accentuats formen part del 

rema (vegeu a Todolí 2002: 1347 un llistat dels contextos en què això passa en català). 

La manca de distinció gràfica entre forma forta i feble en anglès comporta el risc 

d’ambigüitat en el nivell informatiu en transcripcions escrites de fragments de discurs 

oral. En català, en canvi, aquesta ambigüitat no es dona, ja que les formes pronominals 

s’escriuen de manera diferent. Així, per exemple, l’ordre Call him pot tenir dos valors 

informatius diferents (i dues correspondències en català) segons si him és àton (i per tant 

temàtic) o tònic (i per tant remàtic): “Crida’l” i “Crida’l a ell”, respectivament.  

Segons Finch i Ortiz (1982: 107-110), l’anglès té uns 55 mots de contingut 

gramatical que presenten l’alternança forma forta-forma feble, entre els quals hi trobem 
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pronoms personals com els de l’exemple anterior i formes verbals que fan funcions de 

còpula (per exemple, is), d’auxiliar (per exemple, has) o de modal (per exemple, 

would). En català, el nombre de paraules que disposen de l’alternança es redueix a 

l’àmbit dels pronoms personals. 

Tant si la capacitat dels mots per anar accentuats es manifesta en l’alternança 

fort-feble com si no, el cas és que l’accent té un significat informatiu que hem de ser 

capaços de captar. De fet, quan llegim un text, l’hem d’“escoltar”. Vegem-ne un 

exemple (recordem que els pronoms remàtics que ens interessa destacar apareixen en 

versaletes):  

 

(48) a.         “He hates me. I dunno why. If he could do what he wanted—you’re alright, he 

respects you. Besides—you’d hit him. 

           [...] 

        “I’m scared of him,” said Piggy, “and that’s why I know him. If you’re scared of 

someone you hate him but you can’t stop thinking about him. [...] I tell you what. He 

hates you too, Ralph—”  

        “Me? Why me?” 

        “I dunno. You got him over the fire; an’ you’re chief an’ he isn’t.” (Golding, Lord of 

the Flies: 116) 

 b.       —No em pot veure. No sé per què. Si pogués fer el que vol... Tu ets diferent, et 

respecta. A més, vas pegar-li. 

        [...] 

        —Li tinc por —digué el Porquet—, perquè el conec. Si teniu por d’algú, l’odieu 

però al mateix temps no podeu evitar de seguir pensant-hi. [...] I deixa que t’ho digui. 

També t’odia a tu, Ralph... 

        —A mi? Per què? 

        —No ho sé. Te li has imposat en l’assumpte del foc. I tu ets el cap i ell no l’és. 

(Golding, Senyor de les mosques: 100) 

 

El discurs del Porquet sobre l’odi i la capacitat de fer mal de Jack Merridew 

envers Ralph i ell mateix requereix fer referència a tots tres personatges i donar-los 

prominència informativa alternativament. És a dir que, en algun moment o altre, apareix 

en posició remàtica un pronom. Si ens fixem en l'enunciat I tell you what, veurem que el 

pronom you del complement indirecte és una forma inaccentuada que informativament 

és part del tema. En canvi, a He hates you too, el mateix pronom, aquest cop 

complement directe, s’accentua perquè té caràcter de rema, ja que pretén fer una 

aportació informativa a l’estat de coneixements de l’interlocutor, concretament que a 
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banda d’odiar el Porquet, Jack també odia Ralph. Ambdues formes han estat traduïdes 

correctament: la primera amb el pronom feble ‘t’’ i la segona amb la forma forta ‘t’... a 

tu’. Una traducció amb el pronom feble (“També t’odia”) deixaria en posició remàtica el 

verb ‘odiar’, amb la qual cosa el verb i el sentiment que expressa, i no pas la persona 

objecte del sentiment (‘tu’), se’ns presentarien com la part més informativa de l’oració. 

En el cas de la pregunta Me?, que demana una confirmació de la identitat de l’odiat, el 

pronom és remàtic (a banda del fet que és l’únic mot de l’enunciat). La traducció “A 

mi?” ho reflecteix adequadament.  

Entre els elements del significat de l’oració que també poden funcionar com a 

rema hi ha la polaritat de la proposició (la qualitat de veritable o falsa). Per a marcar 

remàticament la polaritat afirmativa, l’anglès accentua el mot que expressa la finitud, 

sigui el verb be, el verb de suport do o un altre auxiliar, com have a (49a). Per a la 

polaritat negativa s’accentua la partícula negativa not, com mostrem a (50a):  

 

(49) a. “Daddy says you haven’t cleaned up your room.”  

  “But Mummy, I HAVE!” 

 b. —El pare diu que no t’has netejat l’habitació.  

  —Ostres, mare, {ja ho he FET! / SÍ que ho he fet!}  

(50) a. “The teacher says you are a lazy student.” 

  “But Mummy, I’m NOT!”    

b. —La mestra diu que ets un estudiant gandul.  

 —Ostres, mare, {NO que no ho SOC / no ho soc PAS}. 

 

Com es pot veure, hi ha algunes diferències entre l’anglès i el català. En primer 

lloc, com que en català els auxiliars no són accentuables (no diem “Ho he fet”), ens hem 

de servir del verb ‘fer’, que substitueix el sintagma verbal anterior i que pot rebre el cim 

tonal. També ens podem ajudar de la partícula de polaritat ‘sí’. En aquest cas, però, ‘fet’ 

deixa de ser remàtic (sobre aquest fenomen, vegeu Vallduví 2002: 1258-60). En segon 

lloc, la polaritat negativa remàtica es pot expressar mitjançant la partícula ‘pas’ si 

aquesta ocupa la posició adequada, és a dir, postverbal i final de l’unitat tonal (tot i que 

s’ha de tenir en compte les variacions dialectals en l’ús de ‘no... pas’; vegeu Espinal 

2002: 2748).  

A continuació us oferim un exemple d’atribució errònia del rema a la polaritat 

afirmativa. En aquest cas, l’error de sentit que s’ha produït per la confusió de la forma 
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feble amb la forma forta del verb be és força notable. Es tracta d’un fragment de Senyor 

de les mosques que s’encavalla amb el de l’exemple (48).  

 

(51) a.        “Me? Why me?” 

        “I dunno. You got him over the fire; an’ you’re chief an’ he isn’t.” 

        “But he’s, he’s, Jack Merridew!” 

        “I been in bed so much I done some thinking. I know about people. I know about 

me.  And him. He can’t hurt you: but if you stand out of the way he’d hurt the next 

thing. And that’s me.” (Golding, Lord of the Flies: 116) 

 b.        —A mi? Per què? 

        —No ho sé. Te li has imposat en l'assumpte del foc. I tu ets el cap i ell no l'és.  

        —Però si també ho és, en Jack Merridew! Però si ell és, és... Jack Merridew! 

        —M'he passat tantes hores al llit que he tingut temps de pensar. Conec la gent.  Em 

conec a mi. I a ell. [A tu,] No et pot fer res, però si deixes de ser el cap farà mal al 

primer que podrà. En aquest cas, a mi. (Golding, Senyor de les mosques: 100) 

 

A l’original, Ralph no corregeix el Porquet pel que fa a si Jack és o no és el cap. 

En canvi, segons la traducció, Ralph corregeix el Porquet i remarca que Jack és cap 

“també”. El que diu Ralph és que Jack Merridew no és un noi qualsevol: Merridew és 

algú que té una autoritat pròpia per diferents motius. Això és el que expressa la nostra 

correcció. En termes d’embalatge de la informació, la diferència entre original i 

traducció publicada és la següent:  

A l’original, a la intervenció de Ralph he’s, he’s, Jack Merridew, el verb 

copulatiu apareix en la seva forma feble ’s (com demostra el fet que estigui en 

contracció amb el pronom de subjecte he). Aquesta oració afirma que el referent de he 

és Jack Merridew, una afirmació tautològica si la interpretéssim com a identificadora de 

la persona (ja sabem que ell és Jack Merridew). Cal doncs, interpretar-la en sentit 

descriptiu, de manera que el nom i el cognom designen una sèrie de característiques (ser 

Jack Merridew és ser algú únic i especial). Per tant, Jack Merrridew, i no pas el verb 

‘ser’, és l’element remàtic, el més informatiu de l’oració. 

A la traducció publicada, la forma feble (i subjecta a contracció) ’s del verb be 

s’ha interpretat com si fos la forma forta is, és a dir, com si l’element remàtic fos la 

polaritat afirmativa: la resposta a “tu ets el cap i ell no l’és” és “si també ho és, en Jack 

Merridew”, cosa que canvia totalment el sentit de l’original. També podem aprofitar 

l’exemple per comprovar com el contrast establert pels pronoms accentuats you-me es 
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veu reflectit a mitges a la traducció, ja que He can’t hurt you esdevé “No et pot fer res”, 

en lloc de “A tu no et pot fer res”. 

En definitiva, doncs, quan el traductor té a mà el text en suport oral (en el cas de 

la interpretació o de la transcripció de pel·lícules per al doblatge) no hi ha dificultats a 

comprovar si els mots estan accentuats o no, i per tant no hauríem de tenir problemes 

per percebre on recau el cim tonal i les distincions d’embalatge informatiu que hi estan 

relacionades ni per transmetre-les amb els recursos propis del català. Sobre aquesta 

qüestió, podeu veure un estudi sobre la prosòdia en un corpus d’emissions de TV3 a 

Forcadell (2015). Si no hi ha suport oral, el traductor ha de tenir prou sensibilitat cap 

aquesta àrea de la llengua si no vol incórrer en errors de sentit o fer traduccions poc 

naturals.  

5.5.4. L’alternança activa-passiva i l’articulació tema-rema 

Una construcció que permet jugar amb l’ordre dels elements oracionals és la 

passiva, que situa l’agent i el pacient a l’inrevés que en la construcció activa, és a dir, el 

pacient en posició preverbal, com a subjecte, i l’agent en posició postverbal, com a 

adjunt. En anglès, com que l’ordre verb-subjecte es dona en poquíssims casos, quan el 

parlant vol deixar l’agent en la posició final i remàtica sovint recorre a la construcció 

passiva. Aquesta és possiblement una de les causes de l’alta freqüència d’ús d’aquesta 

veu en tota la gamma de nivells de formalitat, en comparació amb el català, on 

generalment és indicativa d’un nivell de formalitat alt. Vegem-ne un parell d’exemples 

extrets d’un gènere textual on les passives es fan servir amb profusió, l’apartat 

d’indicacions de seguretat en un manual d’instruccions d’un producte electrònic: 

 

(52) a. Mobile phones must be switched off at all times in an aircraft. To prevent accidental 

activation see (p.53). (Siemens AG 2001a: 3) 

 b. Desconnecteu el telèfon quan estigueu en un avió. Assegureu-vos que no s’activa 

accidentalment (pàg. 53)  (Siemens AG 2001b: 3) 

(53) a. SIM card may be removed. Caution! Small parts could be swallowed by children. 

(Siemens  AG 2001a: 3) 

 b. La tarja SIM es pot extreure. Precaució! Els nens petits se la poden empassar. (Siemens 

AG 2001: 3)   

 

La primera frase de (52a) és una oració de mode indicatiu (per bé que amb força 

imperativa), amb subjecte, verb i circumstancials de temps i de lloc. Els components de 
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l’oració van de menys a més informatiu: el subjecte mobile phones té el grau mínim (al 

cap i a la fi, la frase forma part d’un seguit d’instruccions sobre el maneig dels telèfons 

mòbils), i el circumstancial de lloc in an aircraft, el grau màxim. A la traducció hi ha un 

canvi de veu (de passiva a activa), associat a un canvi de mode (de l’indicatiu must be 

switched off, a l’imperatiu “desconnecteu”). Un efecte d’aquests canvis és que “el 

telèfon” ja no és subjecte sinó objecte. L’organització dels diversos components 

oracionals respecta el grau d’informativitat d’una forma menys estricta, ja que l’element 

menys informatiu (ara convertit en objecte del verb en imperatiu) ocupa un lloc més 

proper a la posició final. De totes maneres, aquesta restricció es veu compensada pel fet 

que la posició inicial està ocupada per un imperatiu, que dona força a l’oració i 

compleix el que s’espera d’un manual d’instruccions en català: que digui al lector el que 

ha de fer. Finalment, l’adjunt de lloc in an aircraft (la peça més informativa) s’amplifica 

i es converteix en una clàusula subordinada (“quan estigueu en un avió”) i conserva la 

posició final, l’òptima per a la retenció del contingut per part del lector.  

A (53) veiem com, a la traducció de la primera frase, s’empra una passiva 

reflexiva que permet conservar l’ordre Subjecte-Verb de l’original. En canvi, a la 

tercera frase, el fet que el verb ‘empassar-se’, a diferència de swallow, no permeti la 

passivització (fixem-nos que malament que sona “pot ser empassada pels infants”), 

comporta d’ús d’una estructura diferent en la qual els infants són el subjecte i la cosa 

empassada l’objecte. Per mantenir una progressió semblant a la de l’original, és a dir, 

primer el predicat i després l’agent, es podria haver invertit l’ordre Subjecte-Verb: “se la 

poden empassar els infants” o, millor encara, podríem emprar una nominalització: 

“comporta risc d’ingestió per als infants”. Un altre aspecte per comentar, relacionat amb 

la referència nominal, és que la supressió del subjecte small parts provoca una alteració 

lleu del sentit. A l’original, la tercera oració és una afirmació general sobre el risc 

d’ingestió de totes les peces petites, grup que inclou implícitament la targeta SIM, 

mentre que a la traducció es fa una afirmació sobre els nens petits que redueix el grup 

de coses deglutibles explícitament a la targeta SIM.  
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5.6. El nivell macrotextual III: els elements de la connexió 

textual 

Fins ara ens hem centrat gairebé exclusivament en l’oració com a unitat 

lingüística fonamental. Però els actes comunicatius ben poques vegades estan formats 

per oracions soles. El discurs, sigui oral o sigui escrit, es compon de seqüències 

d’oracions connectades entre elles. L’emissor intenta que aquesta relació entre una frase 

i la següent sigui prou clara perquè el receptor pugui interpretar el missatge; això, és 

clar, si es mou per principis de cooperació com els proposats a Grice (1975) i 

elaboracions posteriors. Per la seva part, el receptor, pressuposant que l’emissor té 

voluntat de comunicar-li alguna cosa, prova de donar un sentit global a la seqüència 

d’oracions individuals, qualitat que els estudiosos del discurs anomenen ‘coherència’ 

(vegeu una bona panoràmica sobre aquest concepte a Baker 2011: 230-239).  

 Un dels factors que ajuda el receptor a trobar coherència en el text és una bona 

cohesió a base de lligams entre les diferents parts que el composen. Un dels recursos de 

cohesió és la connexió, que pot ser intraoracional, quan s’estableix entre dos 

constituents de l’oració, i textual, quan s’estableix entre dos elements del text com ara 

oracions o paràgrafs (vegeu Cuenca 2006: 13-14). Aquesta connexió es realitza amb 

diferents mecanismes: sintàctics (mitjançant la parataxi i la hipotaxi), lèxics (mitjançant 

peces de diferents categories gramaticals que s’anomenen genèricament “connectors”) i 

gràfics (mitjançant la puntuació i la divisió en paràgrafs). Si ens centrem en el nivell 

sintàctic, la parataxi comprèn la coordinació (connexió de dues oracions mitjançant una 

conjunció coordinant) i la juxtaposició (connexió de dues oracions mitjançant un signe 

de puntuació, amb la possible presència d’un mot o locució connectors). La hipotaxi 

comprèn la subordinació (connexió mitjançant una conjunció subordinant). Vegem-ne 

alguns  exemples:  

 

(54) a. He fell. He broke his hip. (parataxi: juxtaposició) 

 b. He fell and he broke his hip. (parataxi: coordinació) 

 c. When he fell he broke his hip. (hipotaxi: subordinació) 

 

A (54) veiem que el contingut semàntic de totes tres seqüències és equivalent, i 

que les diferències s’estableixen en el grau d’explicitació de les relacions entre elles,  

mitjançant el grau de dependència sintàctica així com l’aportació semàntica de les 
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conjuncions. Tant a (54a) com a (54b), el lector pot inferir que la fractura de maluc és 

posterior a la caiguda. A (54a) podria no establir aquesta relació sinó una altra, per 

exemple si sapigués que aquesta persona ha tingut diversos accidents i la fractura es va 

produir mesos abans de la caiguda. A (54b), la coordinació vincula més estretament els 

dos sucessos, però la relació semàntica entre tots dos no és explícita. A (54c), la relació 

semàntica que s’estableix entre les dues clàusules és explícita gràcies a la conjunció 

when, que vincula semànticament la fractura amb la caiguda mitjançant una relació 

temporal. Queda per inferir si la caiguda i la fractura van ser simultànies o bé si una fou 

(immediatament) posterior a l’altra. Ara bé, encara que no hi hagi diferències 

semàntiques entre les seqüències de (54), hi ha diferències a nivell pragmàtic o 

d’embalatge de la informació: mentre que a (54a) i (54b), caiguda i fractura de maluc es 

presenten com a informació nova per al receptor, a (54c), la caiguda es presenta com a 

informació ja coneguda, o com a mínim accessible en el context, mentre que la fractura 

es presenta com la informació nova. 

Entre l’anglès i el català hi ha diferències en les convencions d’ús, sobretot en el 

discurs escrit, fruit de les tradicions de redacció pròpies de cada llengua i cultura. En 

general es considera que en anglès predomina la tendència a la juxtaposició i a deixar 

implícita la relació semàntica entre oracions, mentre que en català, com en d’altres 

llengües romàniques de l’entorn (particularment el francès i el castellà), la preferència 

per la coordinació i, sobretot, la subordinació s’imposa a la juxtaposició. Aquests dos 

pols s’han anomenat ‘estil segmentat’ i ‘estil cohesionat’ (vegeu Cuenca 2001 i 2006).  

Aquesta generalització, com totes, es pot matisar. Per exemple, sabem que l’estil 

depèn del tipus de text i que no és el mateix la crònica periodística (on s’esperen frases 

curtes i simples) que l’assaig i l’article cientific (on s’admeten oracions complexes que 

permeten expressar tota la complexitat de la matèria). A més a més, les convencions 

poden evolucionar, com veiem en la progressiva implantació, tant en anglès com en 

català, dels principis del “moviment per al llenguatge planer” (vegeu 4.3.2). Segons 

aquest corrent, per aconseguir una redacció comprensible per a tothom, convé emprar 

una sintaxi senzilla (oracions simples i curtes, en veu activa i poques nominalitzacions) 

i desterrar del tot les oracions que ocupen un paràgraf sencer.  

Pel que fa a la traducció, cal saber apreciar les raons per les quals el text original 

té una sintaxi complexa o un ús escàs de mecanismes de connexió i decidir segons el 

grau d’intervenció que ens estigui permès. Si la manca de connectors forma part de 

l’estil d’un autor, sembla més raonable preservar la sintaxi original que no pas canviar-
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la, encara que el text resultant sembli poc elaborat sintàcticament. Quan l’estil del text 

no és tan prioritari, els traductors sovint opten per refer les relacions interoracionals de 

manera que el text que en resulti s’adeqüi a les convencions de cultura receptora i sigui 

més assequible.  

Un cop presentat breument el paper de la sintaxi en la cohesió textual, passem a 

tractar els connectors i els marcadors pragmàtics, els mecanismes lèxics. Deixem per al 

final (5.6.3) la discussió sobre el nivell gràfic.  

5.6.1. Els connectors  

Els connectors són peces lèxiques portadores de significat que serveixen per 

establir relacions de tipus sintàctic (coordinació, subordinació) i/o logicosemàntic 

(addició, disjunció, contrast, conseqüència, condició, etc.) entre constituents de l’oració, 

entre oracions o entre paràgrafs. Com a traductors hem de tenir en compte diversos 

aspectes de l’ús d’aquestes peces lèxiques. En primer lloc, cal ser conscients que molts 

connectors són polisèmics, és a dir, el valor que prenen pot variar segons el context: 

however, per exemple, pot indicar tant concessió (‘tot i així’) com contrast (‘en canvi’); 

i yet i still poden tenir dos significats: com a adverbis temporals (‘encara’) i com a 

connectors concessius (‘tot i així’).  

En segon lloc, com a elements que ajuden el receptor a interpretar el text, hem 

d’anar en compte si decidim ometre els connectors, ja que la nostra decisió pot afectar-

ne el sentit. Igualment, hem de ser cauts a l’hora d’establir connexions entre frases si no 

hi són a l’original. Vegem-ne un parell d’exemples al passatge següent: 

 

(55) a. Television images in 1969 revealed astronauts bounding over the lunar dust. The moon, 

once a synonym for the unattainable, was reached. A cratered wasteland, bone-dry, the 

moon was nevertheless still daunting in its lifelessness. As the cosmic perspective was 

broadcast, we homebodies were given a futuristic ride and were offered a new view of 

the world, a new worldview with the power to rally Earth’s peoples around an icon 

more potent than any flag. Members of disparate religious and spiritual traditions could 

now join together as citizens of Earth. Individuals so affected, those who saw the 

potential, came to know that the whole former understanding of life was parochial, a 

result of where we lived. Even time was upset: night became shadow. (Margulis i Sagan 

1995: 19) 

 b. L’any 1969 la televisió ens mostrà les imatges dels astronautes fent bots sobre la pols de 

la Lluna. La Lluna, abans fora del nostre abast, s’havia aconseguit. La Lluna, erm ple de 
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cràters i completament sec, feia por per la seva solitud. Tot i així, aquest satèl·lit erm, 

àrid i ple de cràters, ens continuava desconcertant per la seva manca de vida. Mentre la 

nova perspectiva es feia pública, se’ns obria un camí cap al futur, una nova visió del 

món, la d’un món amb capacitat per a reunir tots els pobles de la Terra al voltant d’una 

icona més potent que cap bandera. Membres de religions i tradicions diferents podrien 

ara unir-se com a ciutadans de la Terra. Aquells que van adonar-se d’aquesta possibilitat 

van comprendre que el concepte global de la vida depenia del lloc on vivíem. Fins i tot 

quan el temps es capgirava, la nit es convertia en ombra. Va canviar fins i tot el temps: 

la nit es va convertir en ombra. (Margulis i Sagan 1997: 22) 

 

Com es pot comprovar, la tercera frase del paràgraf original està connectada amb 

la precedent mitjançant dos elements: el circumstancial de temps still i el connector 

concessiu nevertheless. El primer estén la qualitat expressada per daunting 

‘desconcertant’ al moment posterior a l’arribada de l’home a la Lluna. Nevertheless 

marca una relació concessiva, és a dir, “el segon element de la connexió s’entén com a 

idea que es realitza superant l’obstacle representat pel primer element” (Cuenca 2002: 

3197). Així doncs, el sentit original es pot resumir d’aquesta manera: Tot i haver 

aconseguit el que semblava inassolible, trepitjar-la, la Lluna ens continua desconcertant 

per la seva absència de vida, per ser un erm ple de cràters i àrid. Aquest valor concessiu 

de nevertheless es perd a la traducció publicada, en la qual el desconcert que causa la 

Lluna no té res a veure amb el respecte que havia inspirat abans que l’home hi arribés.  

La darrera frase del passatge ens forneix un exemple de la importància de 

detectar correctament les relacions interoracionals i de saber-les re-expressar al text 

meta. L’adverbi even que acompanya time ens remet a algun fet presentat anteriorment, 

en concret l’aparició d’una nova visió del món sorgida de l’arribada de l’home a la 

Lluna. Dins d’aquest canvi de persepectiva s’inclouen (com indica even) els canvis en la 

concepció humana del temps (si ets un astronauta en òrbita al voltant de la Terra, la 

successió entre dia i nit no és més que la successió entre claror i ombra). Els dos punts 

que separen “even time was upset” i “night became shadow” es poden considerar un 

connector no lèxic (tipogràfic), ja que serveixen per indicar que la segona part elabora la 

primera. Si passem a la traducció veurem com tot aquest contingut es perd. En primer 

lloc, es destrueix la relació semàntica d’elaboració, que és substituïda per una relació 

condicional / temporal. En segon lloc, la relació d’inclusió que even aportava a 

l’original ja no és la mateixa. Tot plegat dona a la traducció publicada una interpretació 
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diferent a la de l’original (la nit es convertia en ombra en diverses circumstàncies, que 

inclouen quan el temps es capgirava), i molt menys coherent.  

A banda d’indicar relacions logicosemàntiques entre els continguts de diferents 

oracions o paràgrafs, alguns connectors poden expressar relacions de tipus 

procedimental, és a dir, les que “afecten l’estructura discursiva en el nivell 

metalingüístic” (Cuenca 2002: 3188). Els dos usos de la conjunció because a (56a) i 

(56b) il·lustren la diferència entre significat logicosemàntic i significat procedimental:  

 

(56) a. John is home because he is sick. [logicosemàntic, efecte-causa] 

 b. John is home because the lights are burning. [procedimental, afirmació-justificació]  

 

Tal com explica Schiffrin (1987:202), a (56a) la conjunció because indica que 

l’estat expressat per la clàusula principal John is home (“En Joan és a casa”) és el 

resultat de l’estat expressat per la clàusula subordinada John is sick (“En Joan està 

malalt”). En canvi, a (56b) because indica que John is home és el resultat d’un 

raonament per part de l’emissor, fonamentat en l’observació del fet que the lights are 

burning (“hi ha els llums encesos”). Per explicar l’ús de because, en especial a (56b), 

hem de tenir en compte tot el procés comunicatiu de l’enunciació, pel qual una 

estructura lingüística es converteix en un enunciat produït per un emissor, adreçat a un 

receptor i produït en un context o situació comunicativa concreta (Payrató 2002: 1151). 

Mentre que a (56a) el contingut de la clàusula introduïda per because es presenta com a 

part d’una informació afirmada per l’emissor, sense que aquest en justifiqui la font que 

li dona validesa, a (56b), el contingut semàntic de la subordinada se’ns presenta com un 

argument de l’emissor que justifica l’afirmació expressada a la clàusula principal.   

Quan un connector expressa relacions de tipus procedimental, com és el cas de 

because a (56b), se sol denominar ‘marcador del discurs’ (“unitats lingüístiques amb 

una significació convencionalment fixada que proporciona instruccions per al 

processament dels diversos enunciats en relació amb el context”, definició de Portolés 

1995: 162; la traducció és nostra). Altres relacions procedimentals, a banda de 

l’afirmació i la justificació, són: reafirmació d’una idea, introducció d’una explicació, 

introducció d’una opinió contrària, canvi de tema, etc. A continuació podem veure un 

exemple de com un traductor, en captar una relació procedimental implícita, decideix 

explicitar-la al text meta:  
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(57) a.      Some cultures have regarded blood, others flesh, (the Australians, the kidney fat) as 

the seat of life. New Zealand Maoris held to the notion that the menstrual blood is the 

source of life. Shadows, flames, trees, columns, dolls, pools, children and Polaroid 

photographs have all been proposed to detain or permanently entrap souls. 

       Of the candidates for life’s essence, breath is the strongest. The ancient Chinese used 

durable, airtight coffins of cypress and pine, tightly binding and stuffing the mouths of 

their dead with jade, gold, silver, pearls, and cowry shells to restrain the spirit. The 

word spirit itself comes from spiritus, Latin for breath. Birth is announced by crying – 

and breathing. So long as there is life, there is breath. (Margulis i Sagan 1997: 36) 

 b.      Algunes cultures consideren que la vida resideix en la sang, mentre d’altres creuen 

que es troba a la carn (els aborígens australians la situen al greix dels ronyons). Els 

maoris de Nova Zelanda sostenen que la sang de la menstruació és la font de la vida. 

Ombres, flames, arbres, columnes, nines, estanys, nens i fotografies Polaroid han estat 

diversos objectes amb els quals s’ha intentat atrapar permanentment les ànimes.  

       Però, d’entre els diversos candidats a contenir l’essència de la vida, l’alè, la 

respiració, ha estat el més popular. Els antics xinesos utilitzaven duradors taüts 

hermètics fets de fusta de xiprer i pi, i embenaven ben fort la boca dels morts després 

d’haver-la obstruïda amb jade, or, plata, perles i closques de cargols marins per impedir 

que l’esperit s’escapés. La paraula esperit ve de spiritus, que en llatí significa respir, alè. 

El naixement ve anunciat pel plor –i per la respiració. Mentre hi ha vida, hi ha 

respiració, hi ha alè. (Margulis i Sagan 1997: 42) 

 

Al fragment original els autors introdueixen un concepte (la font de la vida) i 

unes entitats que l’han encarnat en diverses cultures. A l’hora de presentar-les, els 

autors s’han decidit per un ordre molt efectiu en textos expositius: de menys importants 

a més. Així, al primer paràgraf hi trobem enumerat un gran ventall d’entitats, mostra de 

la diversitat antropològica del planeta, mentre que es reserva per al segon paràgraf la 

presentació del candidat més estès, i per això central en el desenvolupament de 

l’exposició. La transició entre el primer paràgraf i el segon es fa a l’original sense cap 

marca procedimental que indiqui al lector la relació existent entre ambdós paràgrafs. És 

el lector qui ha de deduir que el tema del segon paràgraf especifica el tema del segon.  

A la traducció, en canvi, se’ns proporciona un ajut suplementari mitjançant la 

conjunció ‘però’, de valor logicosemàntic contrastiu. Ara bé, el contrast no és de 

contingut logicosemàntic (no es contrasten les afirmacions fetes en els dos paràgrafs), 

sinó procedimental, és a dir, se’ns instrueix que encara no podem donar per tancada 

l’enumeració perquè ens falta l’entitat més important, que ens serà presentada justament 

en aquell paràgraf.  
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En aquest apartat hem vist dos exemples de connectors que són polisèmics entre 

un significat logicosemàntic i un de procedimental. Però tant en anglès com en català hi 

ha connectors que expressen exclusivament relacions de tipus procedimental i 

pragmàtic, i no tenen valors logicosemàntics. Per aquest motiu alguns lingüistes 

prefereixen considerar-los un grup a part, que anomenen amb l’etiqueta de “marcadors 

pragmàtics” (vegeu González 2001), i que tractem a l’apartat següent.  

5.6.2. Els marcadors pragmàtics  

Els marcadors pragmàtics són mots o sintagmes lexicalitzats de l’anglès com 

well, so, I mean, you know, i del català com ‘bé’, el castellanisme bueno, ‘clar’ i 

‘doncs’. Tant en una llengua com en l’altra apareixen sobretot en el discurs espontani i 

col·loquial. Aquestes peces no expressen relacions de tipus logicosemàntic, i per això 

sovint s’han considerat mots crossa, “omplidors” del discurs totalment intercanviables 

entre si (també en traducció). El cert és, però, que tenen funcions enunciatives  

importants, tant procedimentals (organitzar, recuperar, reformular i fragmentar la 

informació que l’emissor vol donar al receptor) com pragmàtiques (indicar l’actitud del 

parlant, la intencionalitat i la força il·locutiva del discurs). Vegem un exemple del 

marcador well: 

 

(58) a. Freda: He can usually tell you not only what the piece is, but who it was written by.  

  Jack: Well that’s no big deal! (Schiffrin 1987: 116) 

 b.  Freda: Normalment et pot dir no només de quina peça es tracta sinó també qui l’ha 

escrita.  

  Jack: Dona / Bueno, no n’hi ha per tant!  

 

El context de l’intercanvi és el següent: es tracta d’una conversa entre tres 

persones, en la qual la primera (Freda) fa una lloança sobre la tercera (present a la 

conversa) però adreçada a la segona (Jack), de tal manera que aquest interpreta que 

Freda vol que li confirmi la seva afirmació. Però Jack no ho vol fer. El marcador well 

indica que la resposta de Jack no anirà en la direcció cooperativa que pretenia Freda 

(vegeu Schiffrin 1987: 116). A la traducció hem intentat de reexpressar el mateix valor 

pragmàtic mitjançant o bé el marcador ‘dona’ (que podria ser també ‘home’), o bé el 

castellanisme ‘bueno’. La darrera alternativa òbviament no té en compte consideracions 

normatives. Val a dir que alguns estudis en corpus orals sobre el parell ‘bé’ / ‘bueno’ 
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demostren que aquests dos marcadors (d’altra banda, correspondències literals de well) 

no tenen usos idèntics entre els catalanoparlants (González 1998, González 2001: 296-

315). En concret, i segons González (1998: 255-256), un dels valors de ‘bueno’ no 

compartit per ‘bé’ és el de marcador de resposta quan el parlant està en desacord amb la 

proposició de l’enunciat anterior, precisament el cas de (58). 

Per acabar, us oferim un exemple que conté dos usos del marcador so, extret 

d’un fragment d’una narrativa oral espontània en anglès: 

 

(59) I myself was quite recently in a pretty dangerous situation. I was here living in Spain. And 

some friends of mine had a yacht. And one weekend they asked me if I wanted to sail with 

them to Mallorca. So I love sailing. And so of course I agreed to go. But it’s twenty hours’ 

sailing. (transcripció de González 2001: 78) 

 

En tots dos casos, so té una funció estructuradora. El primer cop introdueix un 

comentari personal i no té cap funció logicosemàntica; el segon cop sí que la té 

(expressa relació de conseqüència), i a més, ajuda a reprendre el fil argumentatiu que 

s’havia tallat per introduir una informació addicional. Per tant, a l’hora de traduir aquest  

so haurem d’ajustar-nos a criteris funcionals i no optar senzillament per la traducció 

paraula per paraula. Vegeu la nostra solució:  

 

(60) Jo mateix em vaig trobar fa poc en una situació força perillosa. Vivia aquí, a Espanya. Uns 

amics meus tenien un iot. I un cap de setmana em van preguntar si volia anar-me’n amb ells 

amb el iot fins a Mallorca. Bé, a mi m’encanta navegar. Així doncs, els vaig dir que sí. Però 

per mar és a vint hores de distància.  

 

El marcador ‘bé’ pot complir la funció del primer so. Pel que fa al segon, els 

connectors / marcadors pragmàtics que millor poden reproduir les dues funcions 

(semàntica i procedimental) són ‘així doncs’ i la combinació ‘i és clar,...’.   

5.6.3. La puntuació 

La puntuació és un reflex gràfic de la sintaxi i de la prosòdia. L’ús dels signes de 

puntuació es regeix en bona part per unes normes, fruit de les tradicions editorials de 

cada llengua i cultura, encara que també hi ha marge per a les preferències del redactor, 

de manera que alguns usen més signes de puntuació que d’altres. La puntuació 

estructura el text, en facilita la comprensió, desfà ambigüitats i marca pauses per a la 
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lectura oral. Per tant, des del punt de vista de la traducció, redactar el text meta inclou 

també puntuar-lo adequadament, d’acord amb les convencions de la llengua d’arribada. 

Tant en anglès com en català existeixen obres de referència excel·lents sobre puntuació, 

ortografia i convencions tipogràfiques, algunes de les quals llistem i comentem al final 

d’aquest apartat. Nosaltres ens centrarem en alguns dels aspectes més rellevants del 

contrast entre aquestes dues llengües. 

Abans de passar als signes de puntuació pròpiament dits, volem fer memòria de 

la convenció ortogràfica de les majúscules (vegeu, també, 6.6). En anglès hi ha alguns 

noms comuns que s’escriuen amb una majúscula inicial. Són, principalment, el grup de 

noms de càrrecs, tant civils com religiosos, i els noms i adjectius gentilicis: 

 

(61) a. President Bush / Rabi Goldstein / Mayor Giuliani.  

 b.  El president Bush (o Bush) / el rabí Goldstein / l’alcalde Giuliani (o Giuliani) 

(62)  a. An Englishman in New York (nom)  

 b.  Un anglès a Nova York   

(63)  a.  An English teacher. (nom o adjectiu gentilici) 

 b.  Un professor d’anglès / anglès.  

 

Pel que fa als signes de puntuació, les regles d’ús són molt semblants en les dues 

llengües. Pel que fa a la coma, per exemple, es considera inacceptable separar els 

elements principals d’una frase, com ara el subjecte del verb o el verb dels 

complements, encara que siguin llargs o complexos i encara que, en llegir l’oració, 

realitzem una pausa per respirar. Algunes diferències en l’ús de la coma es donen en 

usos que es podrien considerar redundants. Un cas és la convenció sobre les 

enumeracions de l’anglès nord-americà (però no del britànic), consistent a separar amb 

una coma el penúltim element de la conjunció and que precedeix l’últim:  

 

(64) a. We bought apples, pears, bananas, and oranges. 

 b.  Vam comprar pomes, peres, plàtans i taronges.  

 

Alguns signes tenen una gamma d’usos més àmplia en una llengua que en una 

altra. Aquest és el cas del guió (llarg) en anglès (em dash), que serveix, com en català, 

per fer incisos del redactor. La diferència amb el català rau en què entenem per incís del 

redactor. En anglès un incís pot consistir en una enumeració, quan aquesta es fa servir 

per especificar o aclarir algun concepte presentat prèviament. Vegem-ne un exemple:  
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(65) a. After six years at the World Bank and having reached the early retirement age of 55, I 

am now returning to academia —to teaching, researching, writing— and chasing after 

grants. (Daly 1994b: 134) 

 b.  Després de sis anys al Banc Mundial i d’haver arribat a l’edat de jubilació als 55 anys, 

torno a la universitat, a ensenyar, investigar i escriure... i a demanar beques. (Daly 

1994a: 52) 

 

A la versió catalana desapareix el guió com a marca d’incís, i les activitats que 

componen la vida acadèmica s’incorporen al text principal, separades per comes. 

(Fixeu-vos, també, en els punts suspensius, que aporten un efecte d’in crescendo que 

culmina en la sol·licitud de beques). Normalment, però, quan l’enumeració apareix al 

final de frase, el signe utilitzat en ambdues llengües per introduir-la són els dos punts, 

tot i que aquesta norma sembla que se segueix més estrictament en català que en anglès, 

com il·lustra l’exemple següent:  

 

(66) a. The Cocos Island finch, Pinaroloxias inornata, coexists with only three other breeding 

species of landbirds —a cuckoo, a flycatcher, and a yellow warbler. (Wilson 1992: 106) 

 b.  El pinsà de l’illa de Cocos, Pinaroloxias inornata, coexisteix tan sols amb tres espècies 

més d’aus terrestres: un cucut, un papamosques i una bosquerola groga. (traducció 

catalana de Wilson 1994: 112) 

 

En anglès és freqüent presentar com un incís la causa que porta l’emissor a fer 

una determinada afirmació:  

 

(67) a.  Maybe he took the pill, but I doubt it —he’s a ninny. (Le Carré, The Secret Pilgrim: 

105) 

 b.  Potser s’ha pres la pastilla, però ho dubto: és un ximplet. (Le Carré 1991: 91).  

 

Com a l’exemple (67b), els dos punts poden fer aquesta funció en català. Es 

podria dir, doncs, que el guió llarg en anglès funciona com un marcador pragmàtic de 

justificació (vegeu apartat 5.6.2). 

Un apartat especial en l’àmbit de la puntuació és la senyalització de citacions 

(transcripcions dels mots d’algú) i de diàlegs. D’entrada hauríem de fer una distinció 

entre textos no literaris i textos literaris. En els textos del primer tipus l’anglès i el català 

coincideixen en l’ús de les cometes dobles (i no pas el guió llarg). En textos literaris, en 
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canvi, les convencions són generalment força diferents pel que fa a la senyalització de 

diàlegs (l’única coincidència és que cada canvi de participant es marca amb un salt de 

línia). A manera de resum, podríem dir que en anglès es marquen els límits de les 

intervencions directes, i es considera l’incís del narrador com a part del text principal, 

mentre que en català no es marquen les intervencions directes (llevat de l’inici de línia), 

però sí que s’assenyala l’incís del narrador. Els signes emprats també són diferents: en 

anglès s’empren les cometes (simples o dobles), anàlogament a com s’assenyalen les 

citacions (tot i que hi ha alguna excepció en què els diàlegs literaris es marquen amb 

guions, com ara al Ulysses de Joyce). En català s’empra el signe de delimitació 

d’incisos, el guió llarg. La diferent consideració que reben les intervencions directes es 

reflecteix també en el contacte de signes. En anglès, les marques de pausa (comes, 

punts, punt i coma, etc.) que es considera que formen part de l’enunciat directe entren 

dins del període delimitat per les cometes (tot i que en textos contemporanis també 

poden anar a fora). En canvi, en català les mateixes marques “surten” de l’enunciat i 

formen part del text principal, de manera que reapareixen després de l’incís del narrador 

i no pas abans. Vegem-ne un exemple, extret de la novel·la Senyor de les mosques:  

 

(68) a.       The fat boy stood by him, breathing hard. 

        “My auntie told me not to run,” he explained, “on account of my asthma.”  

        “Ass-mar?” 

        “That’s right. Can’t catch me breath. I was the only boy in our school what had 

asthma,” said the fat boy with a touch of pride. “And I’ve been wearing specs since I 

was three.” (Golding, Lord of the Flies: 14) 

 b.       El noi gros va aturar-se al seu costat, panteixant.  

        ―La meva tia em va dir que no havia de córrer ―explicà―. A causa de la meva 

asma.  

        ―Asma?  

        ―Sí. No puc respirar bé. Era l’únic noi de l’escola que tenia asma ―digué el xicot 

gros amb un pèl d’orgull―. I des dels tres anys que duc ulleres. (Golding, Senyor de les 

mosques: 7) 

 

Com hem anticipat abans, tanquem aquest apartat (i el capítol) amb una llista de 

fonts de documentació sobre puntuació:  
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Sobre l’anglès:  

Gordon Vero Carey, Mind the Stop: A Brief Guide to Punctuation with a Note on Proof 

Correction (Penguin) [molt exhaustiu] 

The Chicago Manual of Style (University of Chicago Press) [autèntic llibre de referència per 

als redactors nord-americans] 

John McDermott, Punctuation for Now (Macmillan) 

Sobre el català:  

Eusebi Coromina, El 9 Nou. Manual de redacció i estil (Eumo) [concís i pràctic] 

Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité, Manual d’estil. La redacció i 

l’edició de textos (Eumo). Versió en línia: https://estil.llocs.iec.cat  

Josep M. Pujol i Joan Solà, Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador 

gràfic (Columna) [el més complet en qüestions tant de puntuació com d’ortografia i 

convencions tipogràfiques; conté comparacions amb altres llengües i tradicions, entre 

elles l’anglesa] 

Joan Solà i Josep M. Pujol, Tractat de puntuació (Columna) [conté exercicis] 

https://estil.llocs.iec.cat/
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5.7. Exercicis 

EXERCICI 1  

Escriviu diverses versions de cadascuna de les frases que us proposem a 

continuació, emprant diferents verbs i patrons lèxics. Per exemple: The storm capped 

the mountain with snow: a) “La tempesta va coronar de neu la muntanya”; b) “Després 

de la tempesta el cim va quedar nevat”; i c) “La tempesta va deixar neu al cim de la 

muntanya”. 

 

(1)  The town planner lined the streets with trees. 

(2)  The false highjacker scared the passengers stiff.  

(3)  A cat brushed past me.  

(4) The moon broke through the clouds. 

(5) The truck thundered by.  

(6) The garden is swarming with bees.  

 

EXERCICI 2  

A la traducció següent, concretament a l’última frase, la combinació entre temps 

verbal i adjunt temporal no és del tot correcta. Milloreu-la i justifiqueu la vostra solució.  

 

(7)  a.  Dropping in on the Senior Officer’s Bar for a sandwich and a beer, I had bumped into 

Peter Guillam. Peter had played Watson to George’s Sherlock Holmes in the long 

search for the Circus traitor, who turned out to be our Head of Operations, Bill Haydon. 

Peter had not heard from George for—oh, a year now, more. (Le Carré, The Secret 

Pilgrim: 2) 

 b.  M’havia aturat al bar dels oficials veterans per prendre un entrepà i una cervesa i havia 

topat amb Peter Guillam. Peter havia fet de Watson per al Sherlock Holmes de George 

durant la llarga recerca del traïdor del Circus, que va resultar ser el nostre Cap 

d’Operacions, Bill Haydon. Peter no havia tingut notícies de George... a veure... ara feia 

un any o potser més. (Le Carré, El pelegrí secret: 6)  

 

EXERCICI 3 

Comenteu les correspondències proposades a les següents traduccions per a la 

foma V-ing. Quines fonts de consulta us ajuden a decidir si són calcs?  
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(8) a.  Helping Ucraine (titular, The Washington Post, 14-4-1997, sobre la necessitat que 

aquest país rebi ajuda econòmica) 

 b.  Ajudant Ucraïna (titular, ‘Hemeroteca’, Avui, 16-4-1997) 

(9) a. Insulting Peru (titular, The Washington Post, 28-4-1997, sobre les reaccions 

internacionals contra el sagnant alliberament del personal de l’ambaixada japonesa, 

segrestada per la guerrilla peruana) 

 b.  Insultar el Perú (titular, ‘Hemeroteca’, Avui, 29-4-1997) 

(10) a.       “And Ben was impressed by that?” 

        “Who wouldn’t be?” 

         “He talked of it, I mean,” Smiley insisted. “Often? It was a big matter for him. You 

had that impression?”  

        “He just said it was something he had to live up to. He said it was the up-side of 

having a German mother.” 

        “Oh dear,” said Smiley unhappily. “Poor man. And those were his words? You’re 

not embellishing?” 

        “Of course I’m not! He said that with a background like his, in  England you had to 

run twice as fast as every one else, just to keep up.” (Le Carré, The Secret Pilgrim: 37) 

 

 b.       —I Ben estava impressionat amb això?  

        —I qui no ho estaria? 

        —Vull dir que si en parlava—Smiley insistí—. Era una cosa important, per a ell? 

Quina impressió en tenies?  

        —Només deia que era una cosa amb la qual havia de viure. Era la part bona de tenir 

una mare alemanya.  

        —Òndia! —va dir Smiley insatisfet—. Pobre home. Això és el que deia? Vols dir 

que no ho estàs embellint? 

        —I és clar que no! Deia que amb una història com aquesta, a Anglaterra havies de 

córrer el doble de ràpid que qualsevol altre, només per tirar endavant. (Le Carré, El 

pelegrí secret: 35)  

 

EXERCICI 4 

Imagineu que heu de traduir el fragment següent d’un article sobre seguretat 

alimentària per a la revista National Geographic. Un cop l’hàgiu traduït, fixeu-vos en 

les formes de subjuntiu: en quins casos és obligatori? En quins casos optatiu? S’altera el 

significat de l’oració, si feu el canvi de subjuntiu a indicatiu?   

 

(11)    Growing up in the 1960s, I remember the first thing I ever tasted that I wanted to taste 

again was cookie dough, a sweet, melting mix of butter, brown sugar, and raw eggs. I 

licked the dough bowl frequently over the years with no ill effect. The wisdom used to be 
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that one should avoid only those raw eggs with cracked shells, which might allow 

pathogens in.  

  But now food experts agree that even a perfect egg may not be safe. Salmonella 

enteriditis—bacteria that can cause diarrhea, cramps, fever, and, in those with weakened 

immune systems, life-threatening infection—can get inside the ovaries of a laying hen and 

contaminate her eggs before the shells are formed. Beginning in September 2001 the FDA 

required that all egg cartons carry a safe-handling label stating: “To prevent illness from 

bacteria: keep eggs refrigerated, cook eggs until yolks are firm, and cook foods containing 

eggs thoroughly.” (Ackerman 2002: 17) 

 

EXERCICI 5 

Traduïu el paràgraf següent fixant-vos especialment en el demostratiu this. 

Comenteu el contrast entre la connexió textual de l’anglès i el català i com s’ha reflectit 

a la vostra traducció. 

 

(12)  As times grow hard, general publishers are looking for new markets. This will inject fresh 

blood and competition for the established ELT publishers, who might just have grown a 

little too complacent. [Bookseller, 1993] 

 

EXERCICI 6  

Traduïu el fragment següent del mateix interrogatori que el veterà espia Smiley 

fa a un aprenent d’espia a la novel·la The Secret Pilgrim. Fixeu-vos en les paraules que 

l’autor marca en cursiva i en allò que signifiquen des del punt de vista de l’embalatge de 

la informació. 

 

(13)    “Do you usually cut him out with his women?” 

    “We’ve no women in common. We never have had.” 

    “What do you have in common?” 

    “Friendship,” I said angrily. (Le Carré, The Secret Pilgrim: 32) 

 

EXERCICI 7  

 Justifiqueu, des del punt de vista de l’embalatge informatiu (i, més 

concretament, del repartiment tema-rema) la correspondència de la traducció de la frase 

subratllada.   

 

(14) a.       “Shut up,” said Ralph absently. He lifted the conch. “Seems to me we ought to have 

a chief to decide things.”  
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        “A chief!, a chief!”  

        “I ought to be chief,” said Jack with simple arrogance, “because I’m chapter 

chorister and head boy. I can sing C sharp.” (Golding, Lord of the Flies: 29) 

 b.       —Calleu! —va dir Ralph distretament. Enlairà el cargol de mar—. Em sembla que 

ens caldria tenir un cap perquè decidís el que s’ha de fer.  

        —Un cap, un cap! 

        —El cap hauria de ser jo —digué Jack amb una arrogància plena de naturalitat—, 

perquè sóc el qui dirigeix el cor de l’església. (Golding, Senyor de les mosques: 21) 

 

EXERCICI 8  

Comenteu la traducció següent des del punt de vista dels recursos d’embalatge 

de la informació: construcció passiva, cohesió textual, ús dels pronoms, etc. El text 

pertany a un llibret d’instruccions d’un telèfon mòbil.   

 

(15) a. Neither the phone nor the battery (100% mercury-free) may be opened under any 

circumstances (except when exchanging the battery or top shell). Any other changes to 

this device are strictly prohibited, as they will invalidate the type approval criteria 

required for operation of the unit. (Siemens AG 2001a: 3) 

 b. El telèfon i la bateria (100% sense mercuri) no s’han d’obrir mai (llevat de quan es 

canviï de bateria o de coberta superior). Queda prohibit fer qualsevol modificació a 

l’aparell. En cas de no respectar-se es perdrà el permís d’utilització. (Siemens AG 

2001b: 3) 

 

EXERCICI 9 

Al fragment següent, comenteu els canvis de sentit provocats per la traducció del 

connector although i per la no traducció del connector however.  

 

(16) a. IS THERE LIFE ON MARS?  

         Unexpectedly, the search for life on Mars provided scientific confirmation of the 

“body” of life as a whole on Earth. The Viking mission, launched in 1975, sent two 

orbiters and two landers to Mars. Although returning spectacular images of  

“Marscapes”, the Viking landers performed a series of experiments that failed to find 

any evidence of Martian life. Channels carved by ancient rivers were seen, fueling 

hopes that evidence for past life may yet be found on the red planet.  

        One scientist, however, was able to search for life on Mars before the Viking 

mission was launched. In 1967 James E. Lovelock, English inventor of a device that 

measures chlorofluorocarbons implicated in the production of ozone holes, was 
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consulted by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) in its search 

for extraterrestrial life. (Margulis i Sagan 1995: 19) 

 b.  HI HA VIDA A MART? 

        De manera sorprenent, la recerca de vida a Mart ha confirmat científicament 

l’estructura de la vida de la Terra com a un tot. La missió Viking va enviar l’any 1975 

dos satèl·lits i dues naus a Mart. A més d’enviar unes espectaculars imatges de 

“paisatges marcians”, les naus efectuaren una sèrie d’experiments que fracassaren en 

l’intent de trobar cap signe de vida en aquell planeta. Es va descobrir que els canals que 

s’hi havien vist des de la Terra havien estat excavats per antics rius, i això frustrà les 

esperances de poder trobar alguna evidència de vida passada en el planeta vermell. 

Abans que la missió Viking fos enviada, un científic va poder investigar l’existència de 

vida a Mart. El 1967, James E. Lovelock, un anglès inventor d’un aparell per a mesurar 

els fluorurs de carboni implicats en la producció dels forats d’ozó, va participar amb la 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) en la recerca de vida 

extraterrestre. (Margulis i Sagan 1997: 23) 

 

EXERCICI 10  

Les traduccions del connector yet i del marcador pragmàtic indeed al fragment 

següent són errònies. Digueu per què i proposeu-ne de correctes.  

(17) a.  [Lovelock] was startled: the chemistry of Earth’s atmosphere, not at all like the 

atmospheres of Mars and Venus, is utterly improbable. He found that methane [...] 

freely coexisted in Earth’s atmosphere with oxygen at concentrations 1035 times higher 

than expected.  

     […] Perhaps in the next minute you will die of asphyxiation because all the oxygen 

atoms will gather in one corner of the room and your brain will be deprived of its 

absolute requirement for oxygen gas. Such a calamity is improbable to the point of 

absurdity. Yet the chemical mixture of methane and oxygen in the Earth’s air is equally 

freakish. Indeed, not only methane but many other gases in our air should not be 

detectable, given standard rules of chemical mixing. (Margulis i Sagan 1995: 20) 

 b.    [Lovelock] va quedar sorprès: la composició de l’atmosfera terrestre, totalment 

diferent de les atmosferes de Mart i de Venus, és inversemblant. Lovelock va descobrir 

que el metà [...] es trobava lliure en l’atmosfera terrestre, coexistint amb l’oxigen, en 

concentracions més de deu vegades [sic] més altes de les esperades.  

     […] Potser d’aquí a un minut us morireu d’asfíxia perquè tots els àtoms d’oxigen 

s’acumularan en un racó de l’habitació i el vostre cervell es veurà privat de la quantitat 

d’oxigen que necessita. Aquesta desgràcia és totalment improbable i absurda. Fins ara, 

la mescla química de metà i oxigen de l’aire de la Terra és totalment fortuïta. En realitat, 

no solament el metà sinó molts altres gasos de l’aire que ens envolta podrien no 

detectar-se perquè formen mescles. (Margulis i Sagan 1997: 23-4) 
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5.8. Solucionari  

EXERCICI 1 

(1) a.  The town planner lined the streets with trees.  

 b. L’urbanista va projectar els carrers amb (fileres d’) arbres.  

 c. L’urbanista va posar tot d’arbres al llarg dels carrers.  

(2) a. The false highjacker scared the passengers stiff.  

 b.  El fals segrestador va deixar el passatge de pedra / garratibat / paralitzat de l’ensurt.  

 c.  El fals segrestador va espantar el passatge de mala manera.  

(3) a. A cat brushed past me.  

 b. Un gat va passar ben a tocar.  

 c. Un gat em va fregar en passar / quan passava.  

 d. Vaig notar el fregradís d’un gat que passava.  

(4) a.  The moon broke through the clouds. 

 b. La lluna va sortir d’entre els núvols.  

 c. Els núvols deixaven entreveure la lluna.  

(5) a. The truck thundered by.  

 b. El camió va passar amb un fort estrèpit.  

 c.  El camió va retronar al seu pas.     

(6) a. The garden is swarming with bees.  

 b.  Al jardí hi ha un eixam d’abelles.  

 c.  El jardí és ple d’abelles. 

 d.  Les abelles s’han ensenyorit del jardí.  

 

EXERCICI 2  

A la versió publicada l’adjunt hauria d’anar introduït per ‘des de’, ja que el 

sintagma verbal indica un estat (no tenir notícies) que s’ha perllongat des d’un punt 

temporal concret (“feia un any”). El temps verbal podria ser també l’imperfet. Una 

solució seria:  

(7) Peter no sabia / no havia sabut res de George des de... a veure... feia un any o potser més. 

 

EXERCICI 3 

 Els casos de (8) i (9) representen dues opcions de traducció per a una estructura 

original idèntica. Tant a (8) com a (9) el gerundi original és nominalitzador (converteix 

un sintagma verbal en un sintagma nominal). Com que en català els gerundis són o bé 

elements adverbials o bé verbals (vegeu Badia i Margarit 1994: 676-677), però en tot 
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cas mai nominals, els títols d’articles periodístics que utilitzin aquesta estructura per 

proposar o anunciar una acció sense lligar-la a un moment concret s’hurien de 

considerar calcs, com és el cas de (8b). Així, en lloc de “Ajudant Ucraïna” per a (8b), 

proposem el sintagma nominal “Ajut per a Ucraïna”.  

Val a dir que quan una acció està en curs i, per tant, està lligada a un moment i 

un context concrets, tant Badia i Margarit (1994: 677) com Suñer (2002: 3082) accepten 

les construccions de gerundi en titulars de premsa o peus de fotografia. Són els gerundis 

“epigràfics” (per exemple, “la manifestació, passant davant del monument”, Badia i 

Margarit 1994: 677; la coma entre subjecte i predicat és nostra, seguint Suñer 2002). 

Tanmateix, la premsa catalana consultada tendeix en aquests casos a usar una frase 

completa amb el verb en la forma de present d’indicatiu (per exemple, “El Floquet de 

Neu puja a la taula on l’esperava el pastís de felicitació”, peu de fotografia, El Periódico 

de Catalunya, 2-11-2001).  

Quan un fet ja s’ha produït i és notícia per uns efectes perceptibles, els titulars en 

català tendeixen a fer ús del participi mitjançant diverses construccions (per exemple, 

“Alliberats tres hostatges de les FARC” o “Els hostatges de les FARC, alliberats”). 

Aquest és el cas del titular de (9a), que qualifica d’insult la reacció internacional de 

protesta després del sagnant alliberament de l’ambaixada japonesa a Lima, dirigit pel 

president peruà Fujimori. Nosaltres proposem la construcció independent “El Perú, 

insultat”, en lloc de la solució (9b) “Insultar el Perú”, ja que la primera ressalta el 

resultat de l’acció (vegeu Suñer 2002: 3082), i la segona no. Certament, en català 

l’infinitiu és la forma no personal del verb que fa la funció nominalitzadora del gerundi 

en anglès. Però els títols i titulars amb estructura de sintagma nominal no solen tenir un 

infinitiu com a nucli, sinó un substantiu (per exemple, “Reacció insultant per al Perú”). 

A (9b) ens trobem, per tant, davant d’un calc estilístic, ja que una estructura sintàctica 

existent en català s’usa en un context que no li és propi.  

En el cas de (10) ens trobem davant d’un ús interpretatiu de la perífrasi (vegeu 

5.3.3, exemple (26)). Fixeu-vos com el verb embellish, en boca de Smiley, serveix per 

valorar la resposta anterior. A la traducció catalana, aquesta valoració s’explicita amb la 

pregunta “Vols dir que no [...]”, i per tant és innecessari l’ús de la perífrasi progressiva. 

N’hi hauria prou, doncs, amb “Vols dir que no ho embelleixes?” o fins i tot “Vols dir 

que no en fas un gra massa?” / “Segur que no ho pintes més bonic del compte?”. Per 

altra banda, vista la freqüència d’aquest ús al català actual, és millor considerar-lo no 

pas com un calc ad hoc d’un traductor, sinó com una accepció nova de la perífrasi que 
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el català o bé ha desenvolupat per evolució pròpia o bé ha incorporat per calc d’altres 

llengües (de l’anglès, però també del castellà).  

 

EXERCICI 4 

Basarem el comentari en la traducció següent, elaborada per nosaltres mateixos:  

 

(11) Durant la meva infantesa, als anys 60, recordo que la primera cosa que vaig tastar que em 

va deixar amb ganes de tornar-la a provar fou la massa de galetes: una barreja fundent i 

dolça de mantega, sucre roig i ous crus. Amb els anys vaig anar llepant el bol de la massa 

sense que em fes mal. Llavors es deia que només s’havien d’evitar els ous crus que 

tinguessin la closca esquerdada, per on podien penetrar els patògens.  

  Però ara hi ha unanimitat entre tots els experts alimentaris que ni amb un ou perfecte la 

seguretat no està garantida. Els bacteris de Salmonella enteriditis, causants de diarrees, 

dolors articulatoris , febre i —en persones amb el sistema inmunitari debilitat— infeccions 

molt greus, poden introduir-se en els ovaris de les gallines ponedores i contaminar-los els 

ous abans no es formi la closca. Des de setembre del 2001, l’organisme de control 

alimentari i farmacèutic dels Estats Units d’Amèrica, la FDA, exigeix que tots els envasos  

d’ous portin una etiqueta de seguretat amb la inscripció següent: conserveu-los en lloc 

refrigerat, allargueu-ne la cocció fins que el rovell sigui ben consistent i coeu completament 

els aliments que portin ou.  

 

El primer fet que volem destacar és que a l’original només hi ha una sola 

“forma” de subjuntiu visualment identificable (la forma no flexionada del verb ‘carry’ a 

“required that all egg cartons carry a safe-handling label”). La resta són formes 

flexionades que en res es diferencien de les d’indicatiu. Un cop traduït el fragment al 

català, observem que les formes en subjuntiu apareixen en contextos sintàctics (i 

semàntics) diversos:  

 

a) Oracions relatives especificatives en contextos modals (subratllem l’ítem lèxic 

responsable de la modalitat): “evitar els ous crus que”, “coeu els aliments que” 

b) Oracions completives que depenen d’un verb d’actitud: “exigeix que totes les 

capses”  

c) Oracions temporals: “abans no es formi”, “fins que el rovell” 

d) Oracions d’adjunt introduïdes amb ‘sense que’ (vegeu Quer 2002: 2858): 

“sense que em fes mal” 
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En els contextos sintàctics de b), c) i d) el subjuntiu és obligatori. En els de a) hi 

ha diferències d’interpretació segons si el mode és l’indicatiu o el subjuntiu. El 

subjuntiu indica una lectura inespecífica o no referencial del sintagma nominal que fa 

d’antecedent: així, a “només s’havien d’evitar els ous crus que tinguessin la closca 

esquerdada”, no es pressuposa que hi haguessin uns ous específics amb la closca 

esquerdada. L’indicatiu suscita una lectura específica o referencial del sintagma 

nominal que fa d’antecedent. Així, a “només s’havien d’evitar els ous crus que tenien la 

closca esquerdada”, es pressuposa que existia com a mínim algun ou amb la closca 

esquerdada que arribava a mans dels consumidors.  

Per bé que tots dos modes siguin possibles en oracions especificatives de relatiu, 

el fet que hàgim triat el subjuntiu es deu a la seva aparició en contextos modals, és a dir,  

que el sintagma nominal antecedent depèn de verbs com ‘evitar’ (“evitar els ous crus 

que tinguessin la closca esquerdada”) i de formes en imperatiu (“coeu completament els 

aliments que portin ou”).  

Un cas un xic especial és el de relatives especificatives l’antecedent de les quals 

està modificat per adjectius comparatius com ara ‘primer’ (“la primera cosa que vaig 

tastar que em va deixar”). D’entrada, aquest és un context modal que permetria 

l’aparició del subjuntiu. El fet és que en català l’ús d’aquest mode en aquest cas concret 

sembla estar menys estès que en d’altres llengües romàniques (Quer 2002: 2845). A la 

traducció hem optat per l’indicatiu també per una altra raó: el temps verbal “vaig tastar” 

(pretèrit perfet) afavoreix una lectura específica que concorda millor amb l’indicatiu que 

amb el subjuntiu.   

Fixeu-vos com alguns modificadors que a l’original apareixien en forma de 

sintagma preposicional i sense cap forma verbal, en la traducció apareixen com a 

oracions subordinades, amb la conseqüència d’haver de triar el mode de la forma verbal:  

   

(11’) a. with no ill effect (adjunt de manera): “sense que em fes mal”  

 b.  [raw eggs] with cracked shells (complement del nom, especificatiu): “[ous crus] que 

tinguessin la closca esquerdada”  

 

EXERCICI 5 

La traducció que proposem és la següent: 
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(12) A mesura que les vendes baixen / A mesura que la situació empitjora, les editorials 

generalistes busquen ampliar mercats, la qual cosa fa preveure una injecció de saba nova i 

de competència per a les editorials especialitzades en l’ensenyament de l’anglès, que 

possiblement hagin pecat d’excés de confiança. 

 

El demostratiu this té una funció d’anàfora textual, és a dir, recupera la 

informació de l’oració anterior per afegir-hi una previsió de les conseqüències. Aquest 

patró argumentatiu, és a dir, proposició 1 (causa) + this + proposició 2 (conseqüència), 

és típic de l’estil segmentat, força comú a la redacció anglesa. En català, l’estil 

cohesionat comporta la relativització amb el pronom compost “la qual cosa” o “cosa 

que”. La traducció paraula per paraula, amb el demostratiu “això”, o amb l’ampliació 

“aquesta política”, reprodueix l’estil segmentat, perfectament coherent i fàcil de llegir, 

però més allunyat dels costums redactors romànics. 

 

EXERCICI 6  

La traducció publicada és la següent (entre claudàtors alguns suggeriments 

nostres relacionats amb qüestions d’embalatge informatiu):  

 

(13) —Normalment li prens les noies?  

 —No tenim dones en comú. [No en tenim cap, de dona, en comú.] No no n’hem tingut mai. 

 —Què teniu en comú? [Doncs què hi teniu?] 

 —Amistat —vaig dir enfadat. (Le Carré, El pelegrí secret: 30) 

 

Els dos suggeriments corresponen a dos aspectes diferents de l’ús dels 

mecanismes sintàctics per a l’embalatge informatiu. L’objectiu és que aquest fragment 

de conversa guanyi en naturalitat. En el primer cas proposem d’utilitzar el recurs de la 

dislocació per separar clarament els components oracionals més informatius (rema) dels 

que ho són menys (tema). Al primer parell pregunta-resposta original, part de la 

resposta (women in common) és una reformulació de la pregunta (you cut him out with 

his women). La part que resulta informativa és el quantificador negatiu no. A la 

traducció publicada la reformulació de la pregunta deixa “dones en comú” en la posició 

pròpia del rema (la posició final dins la matriu de la clàusula, que és on sol recaure el 

cim tonal), de manera que l’element realment informatiu (“no tenim”) no està accentuat. 

El nostre suggeriment és valer-nos del quantificador ‘cap’ (que pot anar accentuat i per 

tant, ser el mot on recau el cim tonal) per recuperar el no de “no women” original. Un 
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cop tenim el rema associat amb la seva posició pròpia en català, desplacem els 

components menys informatius cap a la dreta, com indica la convenció tipogràfica de la 

coma.  

El segon suggeriment gira a l’entorn de les cursives de do. Recordem que aquest 

recurs tipogràfic indica que el mot en qüestió és on recau el cim tonal d’una forma 

marcada (normalment per contrastar o corregir alguna informació prèvia). Aquí el do 

(verb de suport) tònic indica el caràcter remàtic de la polaritat afirmativa. La resposta 

anterior (“no en tenim cap, de dona, en comú”) és manipulada per l’home que interroga, 

que n’extreu una implicació no pretesa per l’interrogat (“no hi teniu dones, però hi teniu 

alguna cosa”). La traducció publicada repeteix (per segona vegada) “tenir en comú”, 

posant aquest element temàtic al lloc del rema. Nosaltres proposem una combinació de 

tres recursos: a) l’ús del marcador pragmàtic ‘doncs’, que explicita l’existència 

d’aquesta implicació; b) una formulació que deixa el verb ‘teniu’ en posició remàtica (el 

verb expressa la polaritat afirmativa); i c) la pronominalització del tema mitjançant ‘hi’, 

que evita la repetició de “en comú”. 

 

EXERCICI 7  

La seqüència que ens interessa és I ought to be chief. En anglès el cim tonal 

recau en el pronom de subjecte I, l’element que resol una incògnita plantejada 

implícitament en el passatge i recollida pel segment no remàtic  ought to be chief. A la 

traducció “El cap hauria de ser jo”, el caràcter remàtic de I es reflecteix primer de tot en 

l’aparició del pronom de subjecte ‘jo’ (recordeu que en català, el subjecte temàtic pot 

deixar-se implícit) i en segon lloc, pel fet que el subjecte segueix el verb (ordre  de mots 

permès per la sintaxi que facilita l’aparició d’un subjecte remàtic en posició final). A 

més, en aquesta construcció copulativa s’ha produït una permutació entre l’atribut (“El 

cap”) i el subjecte (“jo”). Aquesta organització presenta la informació seguint una 

trajectòria més cooperativa per al receptor, ja que parteix de la incògnita a resoldre per 

donar la solució en la posició més prominent, que és la final. 

 

EXERCICI 8 

Destaca sobretot l’ús de la construcció passiva en anglès i les conseqüències que 

té en la manera com s’organitzen el tema i el rema.  

La construcció passiva permet presentar l’objecte afectat com a subjecte, amb la 

qual cosa pot ocupar una posició de tema. Per exemple, la primera frase: Neither the 
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phone nor the battery may be opened under any circumstances (except when 

exchanging the battery or top shell). Com que el que tenim a les mans és un llibret 

d’instruccions d’un telèfon mòbil i sabem que aquests estris porten una bateria, 

ambdues entitats poden ser presentades com a accessibles dins el context comunicatiu. 

En canvi, la part dedicada a les limitacions per a l’obertura d’aquests aparells és la part 

més informativa de la frase. L’agent, en ser un destinatari genèric, pot quedar implícit. 

A la traducció catalana, en lloc d’una passiva trobem una passiva reflexiva, però 

l’embalatge tema-rema es pot preservar: “El telèfon i la bateria no s’han d’obrir mai 

(llevat de quan es canviï de bateria o de coberta superior)”. El nivell és lleugerament 

més familiar: ‘mai’ per under any circumstances.  

La passiva es fa servir també a la segona frase, que també segueix un ordre de 

menys a més informatiu: el subjecte Any other changes to this device lliga l’oració 

actual amb l’anterior, i prepara el receptor per rebre la informació nova: are strictly 

prohibited, as they will invalidate the type approval criteria required for operation of 

the unit. A la versió catalana, el repartiment tema-rema és l’invers: el tema és la 

prohibició (“queda prohibit”), i el rema “fer qualsevol modificació a l’aparell”, que es 

presenta com si fos la part més informativa, tot i haver estat introduïda al parèntesi de la 

frase anterior (fixeu-vos que other ‘altre’ ha estat omès de la traducció). Finalment, el 

que en anglès ens és presentat com el motiu per a la prohibició (as they will invalidate 

the type approval criteria required for operation of the unit), en català ens apareix de 

manera molt resumida com una conseqüència: “En cas de no respectar-se es perdrà el 

permís d’utilització”.  

Un altre aspecte que val la pena d’assenyalar és que el text anglès presenta una 

cohesió textual més forta, de manera que cada frase estableix vincles gramaticals amb 

l’anterior, mentre que en català aquests vincles resten implícits. Per exemple, en anglès 

trobem other i they, que s’interpeten anafòricament (cada un d’ells té el seu antecedent a 

l’oració anterior). En canvi, en català ‘altre’ és suprimit, i a l’última oració el verb 

‘respectar-se’ i el sintagma nominal ‘permís d’utilització’ no estan lligats explícitament 

a cap referent del text. La manca de cohesió textual provoca que el lector hagi de fer 

més esforç per interpretar el text i donar-li un sentit coherent.  

 

EXERCICI 9 

Pel que fa al connector although, el significat a l’original és concessiu. En 

concret, l’adjunt adversatiu que introdueix té un contingut positiu (els èxits), que es 
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presenten com un obstacle per a una valoració totalment negativa del programa Viking 

(la càrrega negativa de la principal està expressada per failed to find any evidence of 

Martian life). Dit d’una altra manera, quan llegim although sabem que la clàusula 

principal no anirà en el mateix sentit que la subordinada. A la traducció, l’ús de la 

locució ‘a més de’ converteix la relació en additiva, per la qual cosa, el fet de no 

aconseguir trobar vida a Mart és presentat com un fet més, sense cap valoració crítica 

per part dels autors.  

Pel que fa al connector however, a l’original serveix per contrastar el contingut 

del primer paràgraf, el fracàs de la missió Viking, amb l’èxit de la metodologia de 

Lovelock. A la traducció no sols no es reexpressa aquest contrast, amb la pèrdua 

consegüent del reconeixement implícit cap a la feina de Lovelock, sinó que els dos 

paràgrafs s’uneixen, per la qual cosa els enfocaments de la NASA i de Lovelock es 

presenten com una exposició seqüencial de fets i mètodes, sense la valoració dels 

autors.  

A tall d’anècdota, fixeu-vos també en l’error de sentit provocat per la traducció 

de fueling per ‘frustrà’ (en comptes de “donà esperances”), cosa que capgira totalment 

el sentit de la frase.  

 

EXERCICI 10  

L’adverbi yet funciona al text original com un connector amb valor concessiu, és 

a dir, afirma la validesa d’una proposició que contradiu expectatives creades al discurs 

anterior. En canvi, a la traducció té un valor exclusivament temporal (‘fins ara’). 

L’adverbi indeed és una expressió emfàtica que valida la veritat de la proposició 

anterior (‘en efecte’, ‘certament’). En canvi, a la traducció hi trobem un element 

corrector (‘en realitat’) que invalida la proposició anterior.  

 



6. EL LÈXIC 

6.1. Introducció 

El lèxic i el vocabulari són elements essencials en la caracterització de la realitat. 

Per al profà, és a dir, per a la majoria de parlants, els mots són les unitats bàsiques de 

sentit, i per això dominar el lèxic és una tasca fonamental per assolir la competència 

comunicativa. No és una tasca fàcil, ni tan sols en la llengua pròpia del traductor: el 

lèxic d’una llengua és un magma en constant renovació, que va més enllà de la 

normativa, i abasta termes, neologismes, manlleus, barbarismes, idiotismes i un llarg 

etcètera, amb els quals els parlants es refereixen al món que els envolta o al seu món 

interior. És una classe oberta, en contrast amb el vocabulari, una classe restringida, fruit 

de l’acotació del lèxic amb uns determinats paràmetres, com ara la freqüència general 

d’ús (vocabulari essencial d’una llengua) o l’ús més o menys restringit que en fan 

individus o col·lectius (el vocabulari de Shakespeare, el vocabulari dels professionals de 

la medicina, etc.) (Alcaraz 2000: 40-41). 

Tot bon traductor ha de desenvolupar la capacitat d’identificar de manera 

immediata els ítems lèxics equivalents en la llengua d’origen (LO) i la llengua meta 

(LM) (Bell 1991: 47). Aquí convé recordar que, en parlar d’ítems lèxics o unitats 

lèxiques no ens referim a mots aïllats, sinó també a grups de mots que conformen 

unitats de sentit; per exemple: monkey vol dir ‘mico’, business és ‘negoci’, però monkey 

business no vol dir normalment ‘negoci de micos’, sinó ‘trapelleries’. 

El traductor no es pot plantejar l’equivalència lèxica en abstracte, com fan els 

diccionaris; al contrari: no hi ha res més perillós que traduir mot per mot, a cop de 

diccionari. En primer lloc, perquè, com acabem de dir, els diccionaris reflecteixen el 

lèxic de la llengua original i de la llengua meta en abstracte, mentre que els textos no 

contenen un lèxic abstracte, sinó un vocabulari concret, és a dir, una part del lèxic que 

es fa servir amb unes finalitats específiques determinades pel context intratextual i 

extratextual (pel mitjà de difusió, pel tipus de text, pel tipus de destinatari del text, etc.). 

En definitiva, hem de recordar sempre que no traduïm paraules, sinó textos. Per tant, a 

l’hora de traduir, la informació lèxica és important, però no és l’única important. 
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En aquest capítol veurem, en primer lloc, diverses maneres d’analitzar i valorar 

la informació dels mots originals. A continuació, ens centrarem en els problemes i la 

casuística existents a l’hora de traduir-los. 

6.2. Anàlisi componencial i camps semàntics 

Quan traduïm comprovem sovint que els diccionaris bilingües no contenen les 

respostes als dubtes que ens planteja el vocabulari del text original. En un cas així, ens 

pot ser útil cercar una informació més precisa sobre algun mot “problemàtic” de la 

llengua d’origen en un diccionari monolingüe, amb l’objectiu de comprovar quins són 

els trets distintius de significat del mot en qüestió i mirar de trobar un mot en la llengua 

meta que comparteixi els mateixos trets distintius. L’anàlisi de trets distintius es basa en 

la seva presència (+) o absència (-) en el mot (oposició binària). És el que anomenem 

una anàlisi componencial. 

Per entendre com funciona aquesta mena d’anàlisi, suposem que hem de traduir 

la frase Doctor Jones asked the patient to lie down on the couch. Si consultem la 

paraula couch al Diccionari anglès-català d’Enciclopèdia Catalana, les traduccions que 

ens ofereix (‘canapè’, ‘sofà’) no són satisfactòries: com sap qualsevol persona que hagi 

visitat un consultori mèdic, els pacients no s’estiren en un sofà, sinó en un tipus de 

moble diferent. El New Oxford Dictionary of English (Oxford University Press) ens 

dona una definició del substantiu couch que ens permetrà determinar-ne els següents 

trets binaris de significat: 

 

couch 

moble + 

llarg + 

braços – 

respatller – 

reposacaps + 

ús mèdic + 

 

D’entre tots els mobles (+), el ‘canapè’ (primera traducció proposada al 

Diccionari anglès-català d’Enciclopèdia Catalana) té respatller (+) i braços (+) i no és 

un moble que es faci servir especialment en consultes mèdiques (-), mentre que el ‘sofà’ 
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(segona traducció que proposa el diccionari esmentat) pot ser que no tingui braços (-) 

però sí que té respatller (+), i tampoc no es fa servir especialment en consultes mèdiques 

(-). Així doncs, cap d’ells no serà la solució que busquem. Com que l’ús mèdic de couch 

és un tret força peculiar, podem consultar un diccionari ideològic o visual en l’apartat 

referent a medicina per comprovar si algun dels mobles que hi figuren presenta els 

mateixos trets distintius. Si examinem aquest apartat al Diccionari visual DUDEN 

(Enciclopèdia Catalana), trobarem un moble les característiques del qual, segons la 

imatge que en dona el diccionari (visual, recordem-ho, sense definicions 

convencionals), coincideixen plenament amb els trets distintius de couch: la ‘taula 

d’exploració’ o ‘taula de reconeixement’. 

En funció de la coincidència o no dels trets distintius de significat dels mots 

d’una mateixa llengua, ens podem trobar amb mots el significat dels quals: 

 

a) queda inclòs en el significat d’uns altres (hipònims); 

b) inclou el significat d’uns altres mots (hiperònim); per exemple, ‘quadrat’ 

queda inclòs en ‘quadrilàter’, de manera que ‘quadrat’ és un hipònim de ‘quadrilàter’, i 

‘quadrilàter’ és un hiperònim de ‘quadrat’; 

c) és totalment o parcialment equivalent al significat d’uns altres (sinònims); per 

exemple, ‘vermell’ i ‘roig’ són sinònims parcials en català oriental (on ‘roig’ vol dir 

“vermell tirant a groc”), però sinònims totals en valencià; 

d) és totalment o parcialment oposat al significat d’uns altres (antònims); per 

exemple, ‘cert’ i ‘fals’ són antònims totals (allò que no és ‘cert’ és ‘fals’), mentre que 

‘fred’ i ‘calent’ són antònims parcials (una cosa que no sigui ‘freda’ no serà 

forçosament ‘calenta’, sinó que pot ser ‘tèbia’). 

 

Els mots que tenen relacions semàntiques de qualsevol d’aquests tipus formen el 

que anomenem un camp semàntic. L’anàlisi componencial només ens permet resoldre 

els problemes derivats de la manca de coincidència dels camps semàntics, ja que els 

camps semàntics no contenen el mateix nombre d’elements en la llengua d’origen i la 

llengua meta, i les relacions d’inclusió, sinonímia i antonímia entre els mots d’un camp 

semàntic no són les mateixes en les dues llengües. Per exemple, un traductor de textos 

històrics sap que earl és un títol nobiliari anglès superior a baron i inferior a duke. Earl 

està, doncs, en oposició jeràrquica (sobre aquesta mena d’oposició, vegeu Bell 1991: 

93) amb aquests altres mots del mateix camp semàntic (títols nobiliaris). En català, per 
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sobre d’un ‘baró’ i per sota d’un ‘duc’ tenim un ‘comte’. Però resulta que l’anglès 

també utilitza el títol count (per exemple, Count Dracula → ‘el comte Dràcula’). Són 

sinònims intercanviables en anglès count i earl? No: earl es fa servir únicament per a 

nobles britànics o del món germànic medieval, mentre que count s’aplica a la noblesa de 

l’Europa continental. Llavors, si no són sinònims, com podem distingir-los en la 

traducció al català? Senzillament, no podem: el mot ‘comte’ és més genèric, com un 

hiperònim de count i earl. Això no vol dir, però, que els mots earl i count siguin 

intraduïbles en català: la traducció ‘comte’ és adequada en ambdós casos perquè el seu 

significat inclou el dels dos mots en la LO. En realitat, el traductor només tindria un 

problema si l’oposició entre count i earl fos rellevant en el text original (TO) i, per tant, 

calgués conservar-la al text meta (TM). 

6.3. Ambigüitat: sentit, significat i designació 

El traductor de l’anglès al català s’enfronta constantment a oposicions en la LO 

que no pot conservar en LM, o bé amb mots ambigus en el TO que ha de “desambiguar” 

en el TM. Analitzem-ne un exemple breu, però complex, el títol d’una pel·lícula de 

Peter Greenaway: The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover. 

En aquest títol, per començar, hi ha dos mots ambigus que hauran de perdre la 

seva ambigüitat en la traducció: cook pot ser tant masculí com femení, mentre que a la 

traducció catalana haurem d’optar per la forma femenina ‘cuinera’ o la masculina 

‘cuiner’. Lover, en canvi, té la mateixa forma en masculí que en femení: ‘amant’, però 

haurem d’esbrinar si és masculí o femení per traduir el possessiu que el determina 

(sobre el gènere i la referència sexual en anglès i en català, vegeu 5.2.1). El títol no ens 

proporciona prou informació per determinar quina és la seva traducció correcta: hem de 

conèixer l’argument de la pel·lícula per saber el sexe de l’amant, com també l’hem de 

conèixer per saber si la persona que cuina (the Cook) és un home (‘el cuiner’) o una 

dona (‘la cuinera’). 

Després de veure la pel·lícula (Greenaway 1989) i comprovar que cuina un 

home i que l’amant també és un home, podem traduir el títol així: El cuiner, el lladre, la 

seva dona i el seu amant. D’aquesta manera resolem les ambigüitats de l’original, però 

en provoquem de noves: her lover és l’amant de la dona, com indica el possessiu her, 

mentre que traduint-ho per ‘el seu amant’ podem referir-nos tant a un amant de la dona 

com a un amant homosexual del lladre. Tot i això, una alternativa que volgués atènyer 
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el màxim de precisió, com ara El cuiner, el lladre, la dona del lladre i l’amant de la 

dona del lladre, resultaria matussera per llarga i repetitiva. Així doncs, la traducció 

catalana afegeix precisió en alguns aspectes (‘cuiner’ masculí, ‘amant’ masculí) i en 

perd en altres (‘amant’ de qui?). 

Problemes com els que planteja la traducció dels possessius anglesos ens 

recorden la utilitat de distingir entre designació, sentit i significat (Coseriu 1996). La 

designació és “tant la referència a la realitat (la cosa, el fet) o a la situació 

extralingüística, com aquesta mateixa realitat o situació pensada o designada per un 

signe o una construcció […] de la llengua”; en altres paraules, és allò a què ens referim. 

El significat és “el contingut dels signes i de les construccions d’una llengua que depèn 

de les oposicions semàntiques establertes dins aquesta llengua”; així, per exemple, com 

hem vist a 5.2.1, l’oposició ‘possessor masculí’ – ‘possessor femení’ és el que 

determina en anglès la utilització de his - her. El significat és, doncs, què diem i com ho 

diem. El sentit, en canvi, és “el contingut corresponent a la intenció o a la finalitat d’un 

discurs o d’un fragment de discurs”, o sigui, què volem dir (Coseriu 1996: 5). De tots 

tres, a l’hora de traduir, el fonamental és el sentit (què volem dir), més encara que la 

designació (a què ens referim), mentre que el significat (què diem i com ho diem) no es 

tradueix, perquè cada llengua té el seu sistema d’oposicions semàntiques, i el que es 

pretén quan es tradueix és traslladar el sentit i/o els referents que expressem amb uns 

significats de la LO a uns altres significats en la LM, conservant el sentit i els referents 

(Coseriu 1996: 6). Ho veurem millor amb alguns exemples. 

En primer lloc, pel que fa a la irrellevància dels significats, pensem en alguna 

oposició semàntica existent en anglès però inexistent en català, com ‘traslladar alguna 

cosa cap un lloc diferent del lloc on es parla o des d’on es veu l’acció’ - ‘traslladar 

alguna cosa cap al lloc on es parla o des d’on es veu l’acció’ (take - bring, 

respectivament). Això no vol dir que no puguem traduir els possessius o els verbs take i 

bring; senzillament, per referir-nos al mateix, el que diem és diferent (o, utilitzant la 

terminologia de Coseriu, per a les mateixes “designacions”, els “significats” són 

diferents): podem utilitzar un mateix verb com ‘portar’ per traduir tant take com bring. 

Ho comprovarem en aquest exemple: 

 

(1) a. Bring me the head of Alfredo García! → Porteu-me el cap de l’Alfredo García! 

 b. Take this book to the library. → Porta aquest llibre a la biblioteca. 
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En segon lloc, cal recordar que allò a què fan referència les nostres paraules 

sovint no és el que volem dir. És a dir, que designació i sentit no sempre coincideixen. 

Les locucions, les frases fetes i els refranys ens ho demostren: no traduirem It’s raining 

cats and dogs per ‘Plouen gats i gossos’, sinó per ‘Plou a bots i barrals’, ni The big 

cheese kicked the bucket per ‘El gran formatge ha clavat una guitza a la galleda’, sinó 

per ‘El peix gros se n’ha anat a l’altre barri’ (sobre les expressions fixades, com 

refranys, locucions i frases fetes, vegeu 7.3). 

Com hem vist en analitzar els problemes de traducció del títol The Cook, the 

Thief, His Wife and Her Lover ens podem trobar unes ambigüitats involuntàries, 

provocades aquí pels contrastos en l’explicitació de certes categories gramaticals de la 

LO i la LM. Són ambigüitats relativament intranscendents i que es poden resoldre sense 

massa dificultats, o fins i tot, en el cas dels possessius, deixar sense resoldre. No hem de 

confondre l’ambigüitat, però, amb la manca de precisió en el vocabulari d’una 

traducció. Malauradament, la pobresa de vocabulari de molts traductors els porta a 

utilitzar termes genèrics “en detriment d’altres formes més específiques o més 

genuïnes” (Televisió de Catalunya 1997: 39). Així, en moltes (i males) traduccions 

‘trencar’ substitueix com a verb comodí verbs molt més precisos, com ara ‘rebentar’, 

‘petar’, ‘trossejar’, ‘engrunar’, ‘esquinçar’, ‘estripar’, ‘esbotzar’, ‘esclafar’ i un llarg 

etcètera. Evidentment, la precisió en la tria lèxica és fonamental en tota traducció. 

Ara bé, és molt possible que alguns textos juguin deliberadament amb 

l’ambigüitat. Els dobles sentits i els jocs de paraules són recursos retòrics que es basen 

en l’ambigüitat, d’ús freqüent en anglès, i els dedicarem tot l’apartat 8.2, però podem 

il·lustrar la idea de multiplicitat de sentits amb un altre títol, no de pel·lícula, sinó de 

sèrie televisiva: Hill Street Blues. La sèrie presentava, amb realisme i un punt de 

melangia, la feina diària dels policies d’una comissaria de Los Angeles. En aquest cas, 

la paraula Blues té un doble sentit: a) la cançó melangiosa típica del sud dels Estats 

Units que coneixem amb el mateix nom, blues, ja que blue, a més de ‘blau’, també té el 

sentit de ‘trist’; b) per una combinació de sinècdoque (la part pel tot) i metonímia 

(contigüitat), el color blau de l’uniforme designa els policies que el porten (sobre 

sinècdoque i metonímia, vegeu 7.1). 

També és possible que el TO contingui una ambigüitat que, tant si és deliberada 

com si no, en dificulti la comprensió i, per tant, la traducció. En aquests casos, a l’hora 

de traduir, es tendirà a eliminar aquestes ambigüitats en la mesura que el text sigui més 

informatiu i/o no literari (Gerzymisch-Arbogast 1989), més objectiu i menys subjectiu. 
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6.4. Connotació i denotació 

Precisament en funció del caràcter més o menys objectiu del contingut del text, 

hi trobarem un vocabulari que es caracteritzarà per ser més denotatiu o més connotatiu. 

Simplificant, podríem dir que denotació és la significació fonamental i objectiva d’un 

mot, mentre que connotació és el conjunt de significats que associem subjectivament o 

culturalment a aquesta significació fonamental. 

L’adjectiu ‘negre’, per exemple, té en principi el significat de ‘completament 

fosc’, però posseeix alhora unes connotacions generalment negatives, ja que és un mot 

que, en la nostra cultura, s’associa amb la mort (és el color del dol) i, conseqüentment, 

amb la desgràcia (així, passar-ho molt malament és ‘passar-la negra’, i tenim ‘humor 

negre’, ‘màgia negra’ i ‘mercat negre’). Les connotacions negatives associades al color 

negre han fet que en molts idiomes es tendeixi actualment a eliminar les referències al 

color de la pell, de manera que en català hem substituït el mot ‘negre’ per ‘subsaharià’, 

‘caribeny’ o ‘afroamericà’, de la mateixa manera que en anglès britànic s’utilitza 

expressions com West Indian (caribeny) i als EUA, African American (afroamericà) per 

designar persones que abans s’etiquetava com a black. 

Les connotacions poden constituir un obstacle difícil de superar en la traducció, 

ja que, com hem dit més amunt, les paraules tenen connotacions diferents en diferents 

cultures. Els noms dels colors en són un bon exemple. Orange, per exemple, no és tan 

sols el color o el fruit ‘taronja’: un irlandès associarà immediatament el mot amb 

Guillem III d’Orange (1650-1702), que va derrotar els catòlics irlandesos a la batalla de 

Boyne (juliol de 1690), fet que segueixen commemorant cada estiu els protestants 

d’Irlanda del Nord amb les polèmiques ‘marxes orangistes’. Per a un nord-americà, en 

canvi, the Orange State és un dels sobrenoms de Florida (coneguda també com a the 

Sunshine State) i a la sèrie de televisió Orange Is the New Black, el color fa referència a 

l’uniforme de les presidiàries als EUA. I un anglès segurament associarà el mot amb la 

popular cançó infantil ‘Oranges and Lemons’, evocada per George Orwell a la seva 

novel·la 1984. Anglesos i irlandesos relacionen les taronges amb la Mediterrània (al 

Ulysses de Joyce, per exemple, els cítrics venen de Jaffa, a Palestina), mentre que als 

nord-americans, com hem vist, els fan pensar en Florida o, en menor mesura, en 

Califòrnia, on també es produeixen taronges. Els catalans, en canvi, associem les 

taronges amb el País Valencià. 
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Com a exemple de traducció d’un text marcat per les connotacions associades 

amb els colors, analitzem la famosíssima cançó de Richard Rodgers (música) i Lorenz 

Hart (lletra) ‘Blue Moon’ (Hart i Rodgers 1935): 

 

(2) a. Blue moon, I saw you standing alone, 

  Without a dream in my heart, 

  Without a love of my own. 

  Blue moon, you knew just what I was there for, 

  You heard me saying a prayer for 

  Someone I really could care for. 

And then there suddenly appeared before me 

  The only one my arms could ever hold. 

  I heard somebody whisper, “Please adore me”, 

  And when I looked, the moon had turned to gold. 

  Blue moon, now I’m no longer alone, 

  Without a dream in my heart, 

  Without a love of my own. 

 

En aquest cas, la lluna (moon) a què es refereix la lletra no és de color blau sinó 

trista, un altre significat de blue, com hem vist abans en parlar de Hill Street Blues: la 

veu de la cançó està trista perquè no troba l’amor, i projecta la tristesa sobre la lluna. 

Però el mot blue associat a moon posseeix connotacions d’excepcionalitat (once in a 

blue moon → molt de tant en tant) i, de fet, trobar la parella ideal, que és el que desitja 

la veu de la cançó, no passa cada dia. A més, blue moon també té connotacions 

d’absurditat, d’irracionalitat neuròtica (to argue that the moon is blue → ‘buscar cinc 

peus al gat’), molt adequades en el cas d’un personatge, la veu de la cançó, que espera, 

de manera irracional i contra tota esperança, que el desig que demana a la lluna li sigui 

concedit. 

La lletra del TO està concebuda perquè la pugui cantar tant un home com una 

dona, però això no és possible en català: què hem de fer amb les paraules alone i  the 

only one? Si sabem que el TM el cantarà un home, les traduirem per ‘sol’ i ‘l’única’, 

mentre que, si canta una dona, estarà ‘sola’ i se li apareixerà ‘l’únic’ que mai podria 

abraçar. La traducció que oferim a continuació es decanta arbitràriament per una veu 

masculina i no té en compte els elements de ritme i rima de l’original. L’objectiu que 

perseguim és mirar de resoldre-hi el problema de la connotació: 
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(2) b. Lluna pàl·lida, et vaig veure quan estava sol, 

  sense somnis al cor, 

sense cap amor. 

Lluna pàl·lida, sabies el que volia, 

em vas sentir que demanava 

algú a qui poder estimar. 

I tot d’una se’m va aparèixer 

l’única a qui podria abraçar. 

Vaig sentir algú que em xiuxiuejava: “Adora’m, t’ho prego”. 

I quan vaig alçar els ulls, la lluna era d’or. 

Lluna pàl·lida, ara ja no estic sol, 

sense somnis al cor, 

sense cap amor. 

 

El color de la lluna en la traducció ha passat a ser ‘pàl·lid’ per les connotacions 

de melangia o, en qualsevol cas, d’alteració física o anímica, que solem atorgar a aquest 

qualificatiu, i per l’associació amb el clixé sentimental “sota la pàl·lida llum de la 

lluna”. Pel que fa a Please, adore me, hem mantingut el verb ‘adorar’, que pertany a un 

registre més aviat culte tant en anglès com en català, però hem substituït el please per 

una fórmula de petició del mateix to, tirant a literari, del verb ‘adorar’: “t’ho prego”. 

Finalment, la frase And when I looked fa referència a l’acció de mirar la lluna, no a qui 

ens ha demanat que l’adoréssim; per tant, per evitar solucions involuntàriament 

ambigües, hem preferit traduir per “alçar els ulls”, que és el que fem per mirar la lluna. 

Aquest astre, significativament, segons la cançó, ara ha deixat de ser pàl·lid: la seva 

llum platejada ha esdevingut daurada, amb les connotacions associades amb gold en 

anglès i ‘or’ en català, que, en aquest cas, sí que resulten equivalents: riquesa, calidesa, 

excepcionalitat. 

6.5. Els falsos amics i les col·locacions 

Com ja hem dit a 1.3, quan parlàvem de les diferents menes de calcs, anomenem 

“falsos amics” els mots de dues llengües diferents que, tot i tenir una forma similar (és 

a dir, tot i ser parònims), tenen un significat diferent i, per aquesta raó, poden causar 

problemes al traductor. Com també hem dit a 1.3, hi ha un important percentatge de 

mots anglesos derivats del llatí, per la qual cosa és fàcil trobar parònims i, en 

conseqüència, falsos amics entre anglès i català. 
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Hi ha falsos amics de diverses menes. En els exemples que segueixen, indiquem 

en primer lloc el fals amic i en segon lloc la traducció correcta de les accepcions per a 

les quals la forma parònima (entre parèntesis, en tercer lloc) és un fals amic: 

 

a) Parònims que tenen sempre un significat diferent en la LO i la LM: 

 1. actual / actually  real / de fet, en realitat (*‘actual’ / ‘actualment’) 

 2. eventually → finalment (*‘eventualment’) 

 3. fabric → teixit, tela (*‘fàbrica’) 

 4. to remove → eliminar, suprimir (*‘remoure’) 

 5. sympathy → solidaritat, compassió, comprensió (*‘simpatia’) 

 6. terrific → fantàstic (*‘terrorífic’) 

7. ultimate → definitiu (*‘últim’) 

b) Parònims que tenen alguna accepció diferent en la LO i la LM: 

 1. to assume → donar per fet (*‘assumir’) 

 2. to contemplate → tenir en compte (*‘contemplar’) 

 3. to design → projectar  un edifici (*‘designar’) 

 4. domestic → nacional (*‘domèstic’) 

 5. dramatic → dràstic, espectacular (*‘dramàtic’) 

 6. evidence → prova (*‘evidència’) 

 7. firm → bufet, despatx professional, casa (*‘firma’) 

 8. maniac → boig (*‘maníac’) 

 9. severe → greu (*‘sever’) 

10. tax → impost (*‘taxa’) 

 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que hi ha parònims en la LO i la LM amb 

freqüències d’ús diferents. En aquesta mena de casos, hem de vigilar per no cometre 

calcs de freqüència (per a més informació sobre aquesta mena de calcs, vegeu 1.3). 

Així, totes les accepcions del verb anglès to admit es poden traduir amb el verb català 

‘admetre’, però per expressar que s’accepta a desgrat alguna cosa, són d’ús molt més 

freqüent verbs com ‘reconèixer’ o ‘confessar’. 

De vegades, les discrepàncies en la freqüència d’ús es donen entre una parella de 

mots de la LO i la parella de formes parònimes de la LM. El cas més conegut és el dels 

adjectius anglesos obvious i evident. En anglès, obvious s’empra més sovint que evident, 

mentre que en català és al contrari: ‘evident’ es fa servir força més que no ‘obvi’. 

Per acabar, podem trobar casos on es combinin les discrepàncies en la freqüència 

d’ús amb l’existència de falsos amics. En anglès, per exemple, el mot company en el 

sentit d’‘empresa’ és d’ús molt més freqüent que corporation, mentre que, en català, 
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‘empresa’ s’utilitza molt més sovint que ‘companyia’, i ‘corporació’ no sol tenir el 

sentit d’‘empresa’. 

Com ja hem dit a l’apartat 1.3, hi ha diccionaris especialitzats en falsos amics 

entre l’anglès i el català, com el Diccionari de paranys de traducció anglès-català 

(falsos amics) (Enciclopèdia Catalana), que esmentàvem al mateix apartat. Resulta molt 

útil en aquesta matèria la consulta del portal ésAdir, i molt especialment, l’apartat que es 

dedica a les interferències lingüístiques de l’anglès, que inclouen els literalismes 

(https://esadir.cat/traduccio/interferencies/angles). 

El cas de les col·locacions (també anomenades ‘concurrències’) és ben diferent 

dels falsos amics. Al contrari, podríem dir que es tracta de mots units per una estreta 

amistat. Acudits a banda, les col·locacions són “paraules que apareixen juntes 

habitualment, però que, a diferència de les locucions, frases fetes i refranys, no 

constitueixen una unitat semàntica” (Muñoz Martín 1995: 231). Dit altrament, són 

paraules que és més probable que trobem juntes l’una amb l’altra que no pas amb altres 

parelles lèxiques. Per exemple, una ‘negativa’ i una ‘afirmació’ solen ser ‘rotundes’, les 

‘valoracions’ acostumen a ser ‘positives’ o ‘negatives’, el ‘nerviosisme’ a l’hora d’un 

examen és ‘palpable’ i la ‘guerra’ ‘esclata’ de vegades sense que es ‘declari’ i dura fins 

que ‘cessen’ les ‘hostilitats’. Després, la crònica dels fets ens la fa algun ‘eminent 

historiador’ que ‘extreu conclusions’ ‘radicalment innovadores’ a partir de les dades que 

algun altre col·lega es dedica a ‘recopilar exhaustivament’. Com aquests exemples 

demostren, hi ha col·locacions de menes molt diverses: adverbis i adjectius 

(‘radicalment innovador’), noms i adjectius (‘rotunda negativa’, ‘valoració positiva’, 

‘palpable nerviosisme’), verbs i noms (‘esclatar una guerra’, ‘cessar les hostilitats’, 

‘extreure conclusions’), verbs i adverbis (‘recopilar exhaustivament’). 

La correcta identificació i traducció de les col·locacions del TO és fonamental 

per donar un caire plenament idiomàtic, de naturalitat, al TM. Si un text anglès esmenta 

un horror film, per exemple, el traductor ha de saber que en català és una ‘pel·lícula de 

terror’, i no una ‘pel·lícula d’horror’. El coneixement de les col·locacions angleses ens 

permet afirmar que ambition pot anar acompanyat de l’adjectiu burning (però no de 

l’adjectiu extreme), de manera que, quan ens trobem un text que diu d’algú que té una 

burning ambition, sabem que no es tracta d’una metàfora original de l’autor, sinó d’una 

expressió corrent. Existeixen diccionaris de col·locacions en anglès, com ara el 

Dictionary of Selected Collocations de Jimmie Hill i Michael Lewis (Language 

Teaching Publications), i alguns diccionaris com l’Oxford Advanced Learner’s 

https://esadir.cat/
https://esadir.cat/traduccio/interferencies/angles
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Dictionary (Oxford University Press) o el Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 

(Cambridge University Press) donen les col·locacions habituals d’un mot, i, en el segon 

cas, les destaca en negreta. En castellà hi ha el Diccionario combinatorio práctico del 

español contemporáneo. Las palabras en su contexto (SM), una eina imprescindible per 

a qualsevol traductor o corrector que treballi amb el castellà. Malauradament, no hi ha 

cap diccionari de col·locacions disponible en català. 

6.6. Topònims, antropònims i altres noms propis 

La traducció de noms propis, tant de lloc (topònims) com de persona 

(antropònims), ha estat objecte de polèmica, sobretot perquè els criteris sobre allò que 

es pot traduir han variat notablement en els darrers anys (vegeu Moya 2000: 22-28). 

Topònims i antropònims anglesos que tenien una forma catalana tradicional han quedat 

arraconats, convertits en arcaismes (pensem en el topònim medieval Antona, l’actual 

Southampton, al sud d’Anglaterra). Aquest fet posa de manifest la importància de la 

tradició i la naturalesa canviant d’aquesta mateixa tradició a l’hora de decidir si traduïm 

o no els noms propis. Per això és convenient que ens cenyim al que diuen sobre la 

qüestió els llibres d’estil dels nostres clients, com ara el de la Universitat Pompeu Fabra 

(apartat “Criteris de traducció de noms i títols”, a https://www.upf.edu/web/llibre-

estil/criteris-de-traduccio-de-noms-i-titols), força detallat, o els criteris per a la traducció 

i el doblatge recollits per Televisió de Catalunya (https://esadir.cat/Nomspropis). 

No hi ha unes normes molt estrictes pel que fa a la traducció de topònims, però 

en general traduïm: 

 

a) Els noms dels continents i els topònims que els inclouen: Europe → ‘Europa’; 

South America → ‘Amèrica del Sud’. 

b) Els mars i els oceans: the Indian Ocean → l’oceà Índic; the Red Sea → ‘el 

mar Roig’. 

c) Els topònims compostos de nom comú i adjectiu i/o complement: Great Salt 

Lake → ‘Gran Llac Salat’; Rocky Mountains → ‘muntanyes Rocalloses’; Newfoundland 

→ ‘Terranova’. 

d) Els compostos d’adjectiu i/o complement i nom propi: New England → 

‘Nova Anglaterra’; New York → ‘Nova York’; North Carolina → ‘Carolina del Nord’; 

New South Wales → ‘Nova Gal·les del Sud’. 

https://www.upf.edu/web/llibre-estil/criteris-de-traduccio-de-noms-i-titols
https://www.upf.edu/web/llibre-estil/criteris-de-traduccio-de-noms-i-titols
https://esadir.cat/Nomspropis
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e) Els topònims que són ells mateixos traduccions o adaptacions de topònims 

d’altres llengües: Burma → ‘Birmània’ (tot i que el nom oficial d’aquest país és avui dia 

Myanmar); Kampuchea → ‘Cambodja’; Latvia → ‘Letònia’; Sweden → ‘Suècia’. 

f) Tots els altres topònims que ja tenen tradicionalment consolidada una forma 

catalana. Aquesta categoria és un veritable calaix de sastre, amb exemples tan coneguts 

com London → ‘Londres’; Thames → ‘Tàmesi’; Scotland → ‘Escòcia’. 

 

Malgrat els criteris de traducció que acabem d’indicar, convé tenir present que la 

notorietat de l’ens geogràfic és directament proporcional a la possibilitat que el topònim 

corresponent es tradueixi al català o a qualsevol altra llengua. Encara que el topònim 

Grand Rapids sigui un compost del tipus (c), format per un nom comú (Rapids → 

‘ràpids’) i un adjectiu (grand → ‘grandiós’, ‘gran’), no deixa de ser el nom d’una ciutat 

poc coneguda de l’estat de Michigan, als EUA, i per això deixarem aquest topònim 

sense traduir. En canvi, una avinguda famosa d’una ciutat igualment famosa, com la 

Fifth Avenue de Nova York es traduirà per ‘la Cinquena Avinguda’. En general, doncs, 

és indispensable consultar un atles universal o una enciclopèdia en català fiables abans 

de traduir (o no) un topònim. 

La traducció de noms de museus, monuments i institucions es reserva als casos 

en què es tracta de noms genèrics fàcils de traduir com a tals. Per exemple: the White 

House’s Oval Office → ‘el Despatx Oval de la Casa Blanca’; Buckingham Palace → ‘el 

Palau de Buckingham’. Tanmateix, la norma la dicta l’ús, i sovint utilitzem sense 

traduir noms genèrics que, en canvi, serien fàcils de traduir (‘World Trade Center’, i no 

‘Centre de Comerç Mundial’). Fins i tot ens podem trobar amb casos en què és tan 

habitual traduir el nom d’una institució com deixar-lo sense traduir (the British Museum 

→ ‘el Museu Britànic’ / ‘el British Museum’; the National Gallery → ‘la Galeria 

Nacional’ / ‘la National Gallery’). 

D’altra banda, quan traduïm textos amb topònims, hem de ser conscients que les 

normes d’ús de majúscules i minúscules varien d’una llengua a una altra, com hem 

pogut apreciar en alguns dels exemples dels apartats (b) i (c). Així, l’anglès opta per 

emprar la inicial majúscula en els topònims compostos de nom d’accident geogràfic i 

nom o adjectiu, mentre que en català el nom de l’accident geogràfic s’escriu amb inicial 

minúscula. Per exemple: The Red Sea is perfect for diving → ‘El mar Roig és perfecte 

per practicar-hi el submarinisme’; I spent two weeks in Cape Cod → ‘Vaig passar dues 

setmanes al cap Cod’ (per a un tractament complet de l’ús de les majúscules i les 
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minúscules, vegeu el capítol VIII de Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard 

Fité, Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos (Eumo)). 

Un cas especial és el dels topònims metonimitzats (Moya 2000: 58-59), és a 

dir, els noms de lloc que es fan servir no pas per designar el lloc en si, sinó les persones 

o institucions que l’ocupen o l’activitat que s’hi desenvolupa. Per exemple, the City és 

sinònim del món de la banca i les finances del Regne Unit (no tan sols de Londres), 

mentre que Downing Street s’utilitza sovint per referir-se al primer ministre del govern 

britànic. Aquests dos exemples són força coneguts, de manera que podríem transferir els 

topònims originals a la traducció (per exemple: Recent events have upset Downing 

Street → ‘Els darrers esdeveniments han disgustat Downing Street / el primer 

ministre’). De totes maneres, hi haurà casos en què amb això no n’hi haurà prou perquè 

el sentit d’aquests topònims, que són termes culturals (vegeu 3.6.1) sigui comprès pels 

lectors del text meta. Si traduïm la frase He spent a few years in Pentonville Road per 

‘Es va estar uns quants anys a Pentonville Road’, el lector de la traducció segurament 

desconeixerà una dada essencial: que Pentonville Road és el carrer londinenc on es 

troba la principal presó d’homes de la capital britànica. En casos com aquest, podem fer 

servir procediments de traducció de termes culturals diversos, com ara la definició 

(procediment (b) de 3.6.1): ‘Es va estar uns quants anys a la presó’; o l’addició 

d’informació (procediment (g) de 3.6.1: ‘Es va estar uns quants anys a la presó de 

Pentonville Road’). 

Pel que fa als noms propis de persona (antropònims), la norma general és que 

no es tradueixen, però aquesta norma té algunes excepcions importants: 

 

a) Noms de monarques, prínceps, princeses, emperadors i papes. Així, 

Henry VIII → ‘Enric VIII’, Princess Margaret → ‘la princesa Margarida’ i Pope John 

Paul II → ‘el papa Joan Pau II’. Convé tenir en compte que les designacions dels 

càrrecs oficials i els títols nobiliaris, que en anglès s’escriuen amb inicial majúscula, en 

català s’escriuen amb minúscula (We talked to the Duke of York → ‘Vam parlar amb el 

duc de York’; We were introduced to the Prime Minister → ‘Ens van presentar el 

primer ministre’). 

b) Noms de personatges destacats de la Bíblia i altres textos sagrats, del 

santoral, de l’Antiguitat, de l’edat mitjana i del Renaixement. Moses → ‘Moisès’, 

‘Buddha’ → ‘Buda’, Muhammad → ‘Mahoma’, Saint Luke → ‘sant Lluc’, Aristotle → 

‘Aristòtil’, Alcuin of York → ‘Alcuí de York’ i Raphael → ‘Rafael’ (el pintor, és clar). 
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c) Noms l’ortografia dels quals ha estat adaptada a la pronunciació anglesa 

a partir d’un sistema d’escriptura diferent de l’alfabet llatí; en aquest cas, fem 

l’adaptació ortogràfica de l’original directament al català, independentment de l’anglès. 

Tchaikovsky → ‘Txaikovski’. 

d) Noms que, en la versió anglesa, són ja traducció, com ara els noms de 

cabdills natius nord-americans (Sitting Bull → ‘Toro Assegut’; Crazy Horse → ‘Cavall 

Boig’) o personatges de contes de fades (Little Red Riding Hood → ‘Caputxeta 

Vermella’; Cinderella → ‘Ventafocs’). 

 

No hi ha unanimitat en la traducció (o no) dels noms propis que tenen un 

determinat sentit en textos literaris en anglès, sovint a partir de jocs de paraules. En el 

cas dels clàssics com Shakespeare, hi ha precedents en català de noms propis traduïts. 

Així, per exemple, a les versions catalanes de Josep Carner (1908), Josep Maria de 

Sagarra (1994; edició original de 1945) i Salvador Oliva (1989) de l’obra de 

Shakespeare A Midsummer Night’s Dream, es tradueixen els noms dels personatges que 

són, alhora, noms d’eines o elements relacionats amb l’ofici que tenen, com el fuster 

Peter Quince (‘garlopa’), que esdevé ‘Garlopa’ a les tres traduccions; el teixidor Nick 

Bottom (un arcaisme per ‘cabdell’), ‘Cabdell’ al text d’Oliva, però ‘Seient’ als textos de 

Sagarra i Carner (que aquí no detecten l’adequació del cognom amb l’ofici); o l’ebenista 

Snug (‘encaixat’), ‘Allisat’ en Sagarra, ‘Ajustat’ en Oliva i un estranyíssim ‘Esquifit’ en 

Carner. 

Entre els textos dramàtics anglesos que podem considerar clàssics, és prou 

conegut el cas de la brillant comèdia d’Oscar Wilde The Importance of Being Ernest 

(1895), on es juga amb el nom propi Ernest i l’adjectiu earnest (‘sincer’, ‘honrat’). Per 

sort, en català es va poder mantenir el joc de paraules amb un altre antropònim anglès 

que tenia precisament el mateix sentit en català que el qualificatiu original earnest: 

Frank. Així, La importància de ser Frank (Wilde 1998) és un exemple d’habilitat a 

l’hora de resoldre el problema de la traducció d’un antropònim. Per desgràcia, però, la 

traducció catalana no aconsegueix reproduir una accepció del mot earnest que, en temps 

de Wilde, només sabia interpretar una minoria: ‘homosexual’. Wilde donava amb aquest 

títol una mostra de franquesa, en reconèixer la seva homosexualitat, encara que la clau 

d’aquest reconeixement només la tingués un reduït cercle dels qui, en argot gai del 

principi del segle XXI, s’anomenarien ‘entesos’. 
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En traduccions d’obres d’autors contemporanis, en canvi, no acostumem a 

trobar-hi antropònims traduïts, ni tan sols en casos en què els jocs de paraules són 

evidents. Així, per exemple, a la novel·la d’Ian Fleming Diamonds Are Forever, 

(Fleming 1956) l’antagonista femenina de l’agent 007 James Bond es diu —molt 

apropiadament, considerant el títol i l’argument de l’obra— Tiffany Case, que és més o 

menys creïble com a nom real, però que és evidentment la deliberada combinació del 

nom de la joieria Tiffany’s de Nova York amb el nom comú case (‘estoig’), o sigui, 

‘estoig de Tiffany’s’. Tant aquest nom com el d’un dissortat joquei batejat amb 

l’onomatopeic (i improbable) nom Tingaling Bell apareixen sense traduir en l’edició 

catalana, Diamants eterns (Fleming 1965). 

També en relació amb Tiffany’s, Ramon Folch i Camarasa no va traduir en la 

seva versió catalana (Capote 1966) de la novel·la de Truman Capote Breakfast at 

Tiffany’s (Capote 1958) el nom de l’heroïna encarnada al cinema per Audrey Hepburn: 

Holly Golightly no és un nom còmic, sinó que serveix per caracteritzar el personatge, 

una noia que du una existència despreocupada i (almenys per als criteris de 1958, quan 

va aparèixer el llibre) d’una considerable lleugeresa (light) moral. Evidentment, la 

dificultat en aquest cas rauria a trobar un cognom anglès que reproduís aproximadament 

la traducció literal de Golightly, ‘Va lleugera’, cognom que, en canvi, sí que es troba 

representat a la guia telefònica de Barcelona, amb la forma lleument modificada 

‘Vallugera’. Però, és clar, no seria creïble que a Nova York hi visqués una noia que es 

digués “Holly Vallugera”. 

Curiosament, si bé els noms dels personatges de contes populars es tradueixen al 

català, com ja hem vist (Little Red Riding Hood → ‘Caputxeta Vermella’), en canvi, els 

noms de personatges de la literatura infantil contemporània solen quedar sense traduir. 

En una obra tan coneguda com la novel·la Matilda, de Roald Dahl (Dahl 1988), ens 

trobem personatges de noms ben singulars, com els pares de l’heroïna epònima, el 

senyor i la senyora Wormwood (‘absenta’, una planta amarga; o, invertint-ne l’ordre 

dels mots, woodworm, ‘corcó’), la sempre dolça senyoreta Honey (‘mel’) i la temible 

senyoreta Trunchbull (compost de truncheon i bull, o sigui, ‘porra’ i ‘toro’). 

Malauradament, la traducció catalana (Dahl 1991) ha optat per deixar tots aquests 

cognoms en anglès, amb la consegüent pèrdua de càrrega còmica i satírica de l’obra 

(Fernández Martín 1998). 

Tinguem en compte, de totes maneres, que la utilització de noms propis amb 

valor simbòlic o definitori de personatges no és tan habitual en català com en anglès, i 



6. El lèxic 

 

248 

això justifica, en certa mesura, les reticències dels traductors i, sobretot, els editors o els 

distribuïdors a l’hora de publicar llibres o distribuir pel·lícules on els personatges tenen 

noms si més no curiosos o fins i tot obertament còmics. 

Un cas particular entre els noms propis és el dels noms de dates i festivitats 

(Moya 2000: 70-71). Quan es tracta de sants i festes del calendari religiós, els traduïm 

per les festivitats corresponents en la llengua meta: Easter → ‘Pasqua’; Boxing Day → 

‘Sant Esteve’; Michaelmas → ‘Sant Miquel’. El cas de les festes laiques és un xic més 

complicat, que podem resoldre amb alguns dels procediments de traducció de termes 

culturals (3.6.1). Fem calcs (procediment (c) a 3.6.1) amb els festius més coneguts, com 

Thanksgiving Day → ‘Dia d’Acció de Gràcies’, Fourth of July → ‘Quatre de Juliol’; 

però sovint convé afegir informació a la traducció (procediment (g) a 3.6.1), o bé 

reproduir l’original, afegint-hi informació (procediment (g) a 3.6.1); per exemple, si 

traduïm Labor Day pel calc ‘Dia del Treball’, es podria pensar que ens referim al Primer 

de Maig, quan en realitat el Labor Day se celebra als EUA i al Canadà el primer dilluns 

de setembre; en aquest cas, seria més recomanable una traducció amb l’addició d’una 

explicació, com ara ‘el Labor Day, el primer dilluns de setembre’. 

Pel que fa als noms propis d’organitzacions, si són entitats governamentals 

amb equivalents en la llengua meta o bé es tracta d’entitats d’àmbit d’acció 

internacional, solem traduir-ne els noms. Així, per exemple, les United Nations són les 

‘Nacions Unides’, la World Health Organization és l’‘Organització Mundial de la 

Salut’ i el Ministry of Education és el ‘Ministeri d’Educació’. Recordem, de totes 

maneres, que, quan es tracta de denominacions peculiars, específiques d’alguns governs 

de països de llengua anglesa, de vegades s’opta per calcar la forma anglesa (the State 

Department → ‘el Departament d’Estat’, quan en realitat seria més adient parlar del 

‘Ministeri d’Afers Exteriors’ dels EUA), i altres vegades es tradueix per l’equivalent 

funcional (the Exchequer → ‘el Ministeri d’Economia i Hisenda’ britànic). D’altra 

banda, els noms de les ONG es tradueixen ocasionalment (‘Amnistia Internacional’), 

però no es pot dir que aquesta sigui la norma (‘Greenpeace’, ‘Human Rights Watch’). 

Si les organitzacions no governamentals són empreses, no en traduïm el nom, 

encara que, si es tracta d’un nom poc conegut per als destinataris de la traducció, pot 

resultar convenient afegir informació al nom propi original (vegeu 3.6.1, procediment 

(g)): Hoover files for bankruptcy → ‘El fabricant d’aspiradores Hoover es declara en 

fallida’. 
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De la mateixa manera, no traduïm les marques comercials registrades, tret que 

es tracti de marques desconegudes o no disponibles per al públic receptor del text meta i 

en l’original es faci servir la marca per designar el producte en general. En aquest cas, 

tenim les següents opcions: 

 

a) Substituir el nom propi de la marca pel nom genèric del producte, o pel principi actiu, si es 

tracta d’un fàrmac: 

 1. Where is the hoover? → On és l’aspiradora? 

 2. I hate spam. → Detesto el pernil de llauna. 

 3. She has to take two Ativam tablets before bedtime.  → S’ha de prendre dues pastilles de 

lorazepam abans d’anar a dormir. 

b) Substituir el nom propi de la marca per un altre nom propi de marca que resulti familiar als 

destinataris del TM: 

 1. I always add a couple of Oxo stock cubes to the vegetables. → Sempre afegeixo un parell 

de cubs de brou Maggi a les verdures. 

c) Excepcionalment, ens podem trobar amb una marca registrada que té un nom diferent en 

anglès i en català. En aquests casos, generalment farem servir la forma catalana en la 

traducció: 

 1. Is it OK to mix aspirin with Coke? → Que passa res si barreges aspirina amb Coca-cola? 

 2. Do you wash this with Omo? → Això ho rentes amb Ariel? 

 

No voldríem acabar sense insistir que els títols d’obres (novel·les, pel·lícules, 

obres de teatre, etc.) que el TO esmenti en anglès, independentment del fet que siguin o 

no obres escrites en anglès, si han estat traduïdes al català o són obres prou conegudes 

internacionalment, apareixeran en català al TM (Great Expectations → Grans 

esperances; Some Like It Hot → Ningú no és perfecte; Much Ado About Nothing → 

Molt soroll per no-res; Crime and Punishment → Crim i càstig; Remembrance of 

Things Past → A la recerca del temps perdut). En canvi, en general, deixarem en anglès 

els noms de diaris, revistes i periòdics. Sigui com sigui, fixeu-vos que, a diferència de 

l’anglès, els títols d’obres en català s’escriuen com una frase: només la inicial del 

primer mot va en majúscula. 

6.7. L’article personal i els termes de tractament 

Quan traduïm un text amb noms propis de persona, sovint es planteja la 

utilització de l’article personal (‘el’, ‘l’’, ‘la’, ‘en’, ‘na’) precedint aquests noms. En 
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textos narratius en català és habitual utilitzar l’article personal en els diàlegs, però no 

sempre en la resta del text. Aquesta discrepància d’ús pot resultar xocant, fins al punt 

que ens podria dur a qüestionar la coherència del text. El més lògic seria que ens 

cenyíssim als criteris d’utilització de l’article personal en català, de manera que no el 

féssim servir si no fos per indicar una relació d’igualtat social o de proximitat afectiva 

amb una determinada persona. En última instància, la utilització de l’article personal és 

un punt que tracten els llibres d’estil de la majoria d’editorials i mitjans de comunicació 

(vegeu, per exemple, Servitje 1996: 51, o bé, encara que no sigui exactament un llibre 

d’estil, sinó un recull de criteris lingüístics, Televisió de Catalunya 1997: 19). 

Observem també en anglès britànic la tendència a l’ús de termes de tractament 

mister, mistress (amb les respectives abreviatures Mr i Mrs) o miss i l’abreviatura 

femenina que no especifica estat civil Ms, davant dels noms propis en registres formals, 

tot i que el seu ús no és tan habitual en el llenguatge periodístic nord-americà. 

Comparem dos textos de mitjans informatius diferents sobre els mateixos fets: 

 

(3) a. Jose Maria Aznar said yesterday: “They [ETA] will pay for what they have done. I hope 

  they pay for it very soon.” […] Mr Aznar cut short his holiday and headed for Santa 

Pola […]. Mr Aznar warned that Batasuna might soon be banned, in accordance with a 

law passed in June. (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eta-allies-face-

ban-after-fatal-car-bomb-172330.html) 

b. Spanish Prime Minister Jose Maria Aznar has called the leaders of Basque separatist  

party Batasuna “human trash” after a car bomb which killed two people. […] His voice 

cracking with emotion, Aznar threatened to hasten the already contemplated banning of 

Batasuna, considered by many to be ETA’s political wing. […] Aznar broke off his 

annual holiday to attend the funerals of the two victims of the latest bomb blast. 

(http://edition.cnn.com/2002/WORLD/europe/08/05/spain.bomb/index.html) 

 

En català, no utilitzem els termes de tractament davant dels noms propis en 

llenguatge periodístic. O bé recorrem al cognom, com sol fer l’anglès nord-americà, o 

bé donem una formalitat superior al nom utilitzant-ne la forma completa, i no tan sols el 

cognom (per exemple, ‘José María Aznar’ en comptes d’‘Aznar’). Així doncs, la 

traducció dels dos textos anteriors podria ser aquesta: 

 

(4) a. José María Aznar va dir ahir: “[Els etarres] pagaran el que han fet. Espero que ho 

 paguin ben aviat.” […] Aznar va interrompre les vacances per desplaçar-se a Santa 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eta-allies-face-ban-after-fatal-car-bomb-172330.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eta-allies-face-ban-after-fatal-car-bomb-172330.html
http://edition.cnn.com/2002/WORLD/europe/08/05/spain.bomb/index.html
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 Pola. […]. José María Aznar va advertir que la il·legalització de Batasuna podia ser 

 imminent, d’acord amb la llei aprovada el juny passat. 

b. El president del govern José María Aznar ha qualificat d’“escòria humana” els 

dirigents del partit independentista basc Batasuna després que l’explosió d’un cotxe 

matés dues persones. […] Amb la veu trencada per l’emoció, Aznar va amenaçar 

d’accelerar la prohibició ja prevista de Batasuna, que molts consideren el braç polític 

d’ETA. […] José María Aznar va interrompre les seves vacances per assistir als 

funerals de les dues víctimes del darrer atemptat amb bomba. 

 

A banda de la supressió del terme de tractament Mr a (4a), ens interessa destacar 

altres canvis en la traducció de (3a) a (4a). En primer lloc, l’anglès recorre més sovint a 

la coordinació i a la juxtaposició que no pas el català, i per això resulta adequat 

convertir la frase coordinada copulativa and headed for Santa Pola en la construcció 

subordinada final ‘per desplaçar-se a Santa Pola’ . D’altra banda, l’anglès utilitza verbs 

en casos on, en català, és més idiomàtic emprar substantius abstractes, com podem 

observar a Mr Aznar warned that Batasuna might soon be banned, que hem traduït per 

‘José María Aznar va advertir que la il·legalització de Batasuna podia ser imminent’, 

on, a més de convertir el verb original to ban en un substantiu abstracte, ‘la 

il·legalització, hem transformat l’adverbi soon en l’adjectiu ‘imminent’, per eliminar 

una forma passiva del verb, molt més habitual en anglès que en català. 

Pel que fa a (3b) i la seva traducció (4b), recordem d’antuvi que el cap de govern 

espanyol no s’anomena ‘primer ministre’ sinó ‘president del govern’, tal com figura a la 

traducció. D’altra banda, hem convertit un sintagma preposicional introduït per la 

preposició after (after a car bomb), complement circumstancial de temps, el nucli del 

qual (bomb) està modificat per una frase de relatiu (which killed two people), en una 

sola frase subordinada adverbial de temps (‘després que l’explosió d’un cotxe matés 

dues persones’), més idiomàtica. També aquí passem a veu activa una construcció 

passiva (considered by many to be ETA’s political wing → ‘que molts consideren el 

braç polític d’ETA’), on ens trobem la locució political wing, que cal traduir amb la 

col·locació catalana ‘braç polític’. 

En altres contextos, l’ús dels termes de tractament anglesos seguits pel 

cognom s’ha d’interpretar no tan sols com una forma protocol·lària d’adreçar-se a algú, 

sinó també com un tractament que equival funcionalment al ‘vostè’ català, ja que 

l’anglès, a diferència del català, no té cap forma pronominal ni verbal per indicar un 
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nivell alt de formalitat en el tractament interpersonal (vegeu l’apartat dedicat a la dixi 

personal dins de 5.4).  

Ens resulta estranya la pràctica, d’altra banda força estesa, de mantenir els 

termes de tractament sense traduir, sobretot en textos literaris. Creiem que la no 

traducció d’aquests termes de tractament es deu a raons més d’esnobisme que no 

d’eficàcia de la traducció. Potser això era raonable l’any 1930, quan es va traduir per 

primer cop al català la novel·la Mrs Dalloway, però no entenem per què aquesta obra no 

pot ser avui La senyora Dalloway si no és que algú encara té por de Virginia Woolf. 

6.8. La traducció dels neologismes i dels termes ad hoc 

Com hem dit a 6.1, el lèxic es renova i s’amplia constantment. L’evolució de les 

ciències i de la societat propicia l’aparició de nous mots i la seva incorporació a la 

llengua. Aquests mots nous són els neologismes. 

Els neologismes anglesos s’han introduït en la nostra llengua seguint 

procediments diversos: 

 

a) Manlleu (vegeu 1.2): freqüentíssim en determinats àmbits on l’anglès 

funciona com a llengua de comunicació internacional (ciències, informàtica, economia, 

etc.). El mot anglès es deixa exactament igual en català. Per exemple: spin (física 

atòmica), web (informàtica), stock options (economia). El manlleu també pot anar 

acompanyat d’una adaptació ortogràfica; en aquest cas, ens limitem a adaptar la 

pronunciació del mot anglès a les convencions ortogràfiques del català (vegeu 1.2). Per 

exemple: ‘escàner’ (scanner), ‘xat’ (chat), ‘futbol’ (football). 

b) Calc (vegeu apartat 1.3): traducció catalana del mot o mots dels quals deriva 

el neologisme original anglès. Per exemple: ‘estrella de cinema’, calc morfològic 

indirecte de film star. 

c) Traducció del sentit del mot anglès, independentment dels elements a partir 

dels quals s’ha creat; és un procediment habitual en la traducció de termes d’origen 

metafòric (vegeu, també, 7.2.3). Per exemple: ‘programari’ deriva de ‘programa’, amb 

el sufix ‘-ari’, que vol dir ‘conjunt de’, aquí ‘conjunt de programes’, mentre que 

l’equivalent anglès software és un compost de soft (‘tou’) i ware (‘articles, productes’).  
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Si bé els mots anglesos que s’han introduït en català sovint responen a la 

necessitat de trobar paraules que designin noves realitats, de vegades es tracta 

d’addicions supèrflues. Així, per exemple, ‘flirtar’ o ‘flirtejar’ (flirt), malgrat la seva 

inclusió al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), 

són anglicismes superflus, atès que en català, abans de la seva introducció, disposàvem 

del verb ‘coquetejar’, manllevat del francès (tot i la definició sexista que el DIEC fa del 

verb ‘coquetejar’: “Una dona, cercar de plaure als homes”). Un altre exemple prou 

conegut seria el mot ‘líder’ (leader), quan en català disposem de mots com ‘dirigent’, 

‘cap’, ‘capitost’ o ‘cabdill’. Fer servir en exclusiva formes catalanes parònimes dels 

originals anglesos, oblidant les altres formes vàlides i d’ús tant o més freqüent en català, 

és un calc de freqüència (vegeu 1.3 i 6.5). 

Calcs a banda, una part molt important dels anglicismes introduïts i/o adaptats en 

català són termes, o sigui, mots que es fan servir dins d’una especialitat concreta 

(ciència, esport, economia, etc.). Com hem vist, els procediments d’adaptació són molt 

diversos, però dos d’ells, el calc i l’adaptació ortogràfica, ens plantegen uns problemes 

que els neologismes anglesos rarament presenten per als parlants de l’anglès: la pèrdua 

de transparència. Per exemple, el terme esportiu football és relativament transparent, o 

sigui, entenedor, per a una persona angloparlant en la mesura en què és un compost de 

foot (‘peu’) i ball (‘pilota’) i, per tant, per a aquesta persona és fàcil deduir que es tracta 

d’un esport que es practica fent anar una pilota amb el peu. En canvi, un catalanoparlant 

no pot deduir aquesta informació del mot ‘futbol’, que no és transparent, pel que fa al 

seu sentit, sinó opac, incomprensible d’entrada. 

Aquesta manca de transparència resulta problemàtica quan, en comptes de 

trobar-nos termes amb una traducció catalana consolidada, com és el cas de l’exemple 

anterior, ‘futbol’, ens trobem algun neologisme creat expressament al text original, és a 

dir, un terme ad hoc, o bé encunyat recentment i d’ús encara per consolidar; una 

situació que és relativament freqüent en textos de divulgació científica o econòmica. 

Vegem-ho al següent exemple: 

 

(5) Factories and labs across the U.S. are junking business-as-usual incremental objectives […] 

and striving instead to hit gigantic, seemingly unreachable milestones called stretch targets. 

[...] Four masters of what may be called the art of stretch management — Boeing, Mead, 

3M, and CSX — rely to varying degrees on a set of nuts-and-bolts techniques. (Tully 1994: 

83) 
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En aquest cas, stretch és un substantiu que expressa l’acció o efecte de l’infinitiu 

to stretch (‘estirar, allargar’) i fa de modificador del nom (targets i management). És un 

neologisme, un mot nou, en el context econòmic, que encara no ha arrelat entre els 

usuaris de la llengua, com demostra l’explicació introductòria que trobem al principi del 

fragment, innecessària si ja fos una paraula coneguda per als lectors del TO. D’altra 

banda, precisament perquè s’utilitza amb un sentit específic dins d’aquesta disciplina 

concreta, l’economia, és també un terme. I és transparent en anglès perquè el substantiu, 

en altres contextos i funcions, té un significat proper al que posseeix com a terme 

econòmic. Aquesta transparència és del tot adequada al públic no especialitzat que 

llegeix una revista de divulgació econòmica (és a dir, no acadèmica) com és Fortune, on 

va aparèixer el text de l’exemple. 

Si la traducció d’aquest text hagués d’aparèixer en un mitjà semblant, el més 

lògic seria que mantinguéssim la transparència del neologisme stretch. Per tant, el calc o 

l’adaptació ortogràfica no ens donaran resultats satisfactoris, ja que solucions com 

‘objectius stretch / estretx’, ‘gestió stretch / estretx’ són absolutament opaques. Sembla 

més aconsellable recórrer al procediment (c) que hem vist al principi d’aquest apartat: 

traduir buscant l’equivalència de sentit del terme original anglès. El Diccionari anglès-

català d’Enciclopèdia Catalana ens indica que to stretch vol dir ‘allargar, estirar’, i fer 

alguna cosa at full stretch vol dir fer-la ‘fins al límit, al màxim’. Per tant, el camp 

semàntic de stretch coincideix, si més no parcialment, amb el de ‘llarg’, ‘extrem’, 

‘màxim’. És entre aquests mots que triarem el més adequat per traduir stretch. Podem 

decantar-nos per l’adjectiu ‘extrem’ per raons de similitud fonètica (grups consonàntics 

‘str’ → ‘xtr’) i conceptual, (pensem en el verb ‘extremar’, que vol dir ‘portar fins al 

màxim’ i que evoca la imatge d’un estirament). La traducció resultant podria ser 

aquesta: 

 

(6) Fàbriques i laboratoris d’arreu dels EUA arraconen els objectius de creixement gradual de 

tota la vida […] i s’esforcen a assolir, en canvi, unes fites aparentment inabastables 

anomenades objectius extrems. […] Quatre mestres del que podríem anomenar l’art de la 

gestió extrema —Boeing, Mead, 3M i CSX— fan servir amb més o menys insistència una 

sèrie de tècniques fonamentals. 
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6.9. Convencions 

Totes les llengües del món utilitzen sistemes estandarditzats de pesos, mesures, 

monedes, abreviatures, signes i símbols. Alguns d’aquests sistemes són comuns a més 

d’un país (per exemple, el sistema mètric decimal de pesos i mesures; el sistema 

decimal d’unitats monetàries), però no sempre és ni ha estat així: a la Gran Bretanya, la 

implantació del sistema mètric decimal és un fenomen que data dels anys noranta del 

segle XX, mentre que als EUA encara són vigents les mesures del sistema anomenat 

‘imperial’, a què ens referirem a 6.9.1. D’altra banda, les abreviacions i les sigles es 

creen a partir de mots que poden ser traduïbles, de manera que haurem de veure quan i 

com les traduïm. Aquest apartat, en definitiva, es dedica a examinar els diversos 

sistemes de convencions en els països de llengua anglesa i les equivalències en el 

sistema de convencions català. 

6.9.1. Pesos, mesures i monedes 

Hi ha determinades mesures que traduïm sempre, com ara les qualificacions 

acadèmiques (A → ‘excel·lent’, B → ‘notable’, C → ‘bé’, D → ‘aprovat’, F → 

‘suspens’). Sovint, però, la situació és més complexa, com veurem tot seguit. 

En general, convertirem els pesos i mesures al sistema mètric decimal sempre 

que traduïm textos de no ficció i textos de ficció (poètics, narratius, dramàtics o 

cinematogràfics) escrits o ambientats en l’època contemporània. En canvi, com que el 

sistema mètric decimal és una herència de la Revolució Francesa que va trigar a 

difondre’s àmpliament, en textos escrits o ambientats abans de les acaballes del 

segle XIX, no podem convertir mesures al sistema mètric decimal sense caure en 

l’anacronisme. Per tant, en aquesta mena de textos, deixarem les mesures originals amb 

la unitat corresponent traduïda (foot → ‘peu’; gallon → galó; inch → ‘polzada’; pound 

→ ‘lliura’; yard → ‘iarda’). Ara bé, a l’hora de fer la conversió, caldrà tenir en compte 

el grau de precisió que el text original atorga a la mesura: 

 

(7) a. Temperatures will reach the upper nineties. → Les temperatures superaran els trenta-

cinc graus. (95 graus Fahrenheit són 35 graus Celsius.) 

 b. He was running at 100 mph. → Corria a 160 km/h. (En realitat, 160,933 km/h.) (1 milla 

terrestre = 1,6093 kilòmetres; cal tenir en compte que ‘mile’ es tradueix per ‘milla’ i no 

per ‘quilòmetre’ si es tracta de milles marines) 
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 c. At temperature 60 ºF, the speed of sound is 1118.4 ft/s. → A 15,555 ºC de temperatura, 

la velocitat del so és de 340,88 m/s. 

 d. He moved a few inches closer to the fire. → Es va acostar una mica al foc. (I no ‘Es va 

acostar unes quantes polzades al foc’) 

 

Les unitats monetàries dels països anglòfons tenen la seva traducció 

corresponent (dòlar, dòlar australià, lliura esterlina, xíling, penic i centau), i recordem 

que els símbols d’aquestes unitats, que en anglès trobem al davant de la quantitat de 

diners, en català han d’anar al darrera: $1,000,000 → ‘1.000.000 $’. Si en un text de no 

ficció es dona una xifra de diners en una unitat monetària que no sigui l’euro, no la 

traduirem, tret que es tracti d’un text recent (ja que, si no, resulta impossible fer una 

conversió de divises adequada) i que la unitat monetària original ja hagi estat traduïda 

en el text anglès: In fiscal year 2007, France's defense budget reached US$45 billion → 

‘En l’exercici del 2007, el pressupost de defensa de França va ser de prop de 40 mil 

milions d’euros’. En aquest exemple, a més, podem observar que el mot billion en 

anglès americà (i avui dia, també en anglès britànic) és un fals amic, que no equival a 

‘bilió’ (o sigui, un milió de milions) sinó a ‘mil milions’ o ‘un miliard’. L’equivalent 

anglès del nostre ‘bilió’ és trillion. 

Un altre element convencional pel que fa als nombres, l’ús de la coma i el punt 

per separar els enters dels decimals o les unitats de miler i els milers és del tot oposat en 

català i en anglès: en català, la coma separa els enters dels decimals i el punt separa les 

unitats de miler dels milers. En anglès, en canvi, la coma separa les unitats de miler dels 

milers, i el punt separa els enters dels decimals: Interest rates are running at 2.5 % → 

‘Els tipus d’interès se situen al 2,5 %’; The house is worth at least £3,000,000 → ‘La 

casa val 3.000.000 de lliures, pel cap baix’. 

 

6.9.2. Abreviacions: abreviatures, sigles i símbols 

Les abreviacions són formes reduïdes d’una paraula o unes paraules, amb la 

finalitat d’economitzar espai en llenguatge escrit, o per economia lingüística en el cas de 

sigles i acrònims, ja que es pronuncien sense desenvolupar. 

Evidentment, les abreviatures no ens estalvien temps, ja que, en llegir-les, 

pronunciem senceres les paraules a partir de les quals s’han format (‘p. ex.’ = ‘per 

exemple’). La norma general és que traduirem totes les abreviatures de l’original anglès 
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al català, incloses les abreviatures que no tenen el seu origen en mots anglesos, sinó 

d’altres llengües, particularment del llatí, encara que no hi hagi una abreviatura 

equivalent en català: Mr → ‘Sr.’; 6th → ‘6è’; e.g. (del llatí exempli gratia) → ‘per 

exemple’, ‘p. ex.’ 

No hi ha un criteri definit pel que fa a les sigles (abreviacions formades per la 

primera lletra de cada mot ple del qual provenen) i als acrònims (abreviacions formades 

a partir d’elements, tant lletres com síl·labes, de les paraules de les quals provenen). De 

tots els procediments indicats a 3.6.1 per traduir termes culturals, el més habitual és el 

manlleu, o sigui, la no traducció (CIA, FBI, NBA, PC, CD). Les sigles corresponents a 

entitats d’àmbit supranacionals o a alguns països sovint es tradueixen desplegant-les i 

aplicant el procediment de calc (NATO → ‘OTAN’; USA → ‘EUA’; en canvi, no hi ha 

sigles catalanes que corresponguin a l’anglès UK, ‘Regne Unit’). També fem servir el 

mateix procediment en alguns casos quan les sigles no corresponen a un nom propi, sinó 

a un nom comú (DNA → ‘ADN’). De fet, l’anglès ha creat noms comuns a partir de 

sigles i acrònims, que hem manllevat en català amb la corresponent adaptació 

ortogràfica o naturalització (per exemple, ‘làser’, que prové de la sigla LASER → light 

amplification by stimulated emission of radiation → ‘amplificació de la llum mitjançant 

l’emissió de radiació estimulada’; i ‘radar’, que prové de l’acrònim RADAR → radio 

detecting and ranging → ‘detecció i localització mitjançant ones de ràdio’), o bé creant 

una sigla a partir de la traducció del desplegament de la sigla original (AIDS → ‘sida’). 

Com tots els termes culturals (vegeu 3.6.1), les sigles poden resultar del tot 

desconegudes i opaques per al destinatari de la traducció. Per tant, és aconsellable que, 

si realitzem la traducció del desplegament dels mots a partir dels quals s’ha format la 

sigla o l’acrònim, la situem abans de la sigla o l’acrònim, que anirà després entre 

parèntesis: Sean Connery supports the SNP → ‘Sean Connery dona suport al Partit 

Nacional Escocès (SNP)’. 

L’anglès col·loquial utilitza sovint les sigles i els acrònims d’acord amb la “llei 

del mínim esforç”. En són exemple casos com els acrònims BBQ (‘barbecue’ → 

‘barbacoa’) i BS (‘bullshit’ → ‘collonades’); i les sigles GSOH (great sense of humour 

→ ‘gran sentit de l’humor’) i lol (laughing out loud → ‘rient ben fort’) (per a una 

extensa i divertida anàlisi d’aquesta mena d’acrònims i sigles, vegeu Quinion 1998). En 

aquests casos, l’únic procediment de traducció adequat sol ser realitzar el desplegament 

de les sigles o els acrònims i traduir-lo al català, suprimint l’abreviació original. 
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En català, disposem de diccionaris d’abreviacions tant en paper (Diccionari 

d’abreviacions de J. Mestres i J. Guillén; Enciclopèdia Catalana, 2001) com en línia, 

mentre que en anglès es poden consultar les llistes d’abreviacions de la Wikipedia. 

https://www.ub.edu/cub/abreviacions.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_abbreviations
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6.10. Exercicis 

EXERCICI 1 

(1) Betty Crocker’s Devil’s Food. Sinfully Delicious. 

 

Traduïu aquest eslògan publicitari, tenint en compte la informació següent: 

 

a) Betty Crocker és una marca de productes alimentaris congelats. En aquest cas, 

suposem que Betty Crocker ha decidit entrar al mercat català sense canviar de nom. 

b) Devil’s food és un pastís tradicional nord-americà fet amb pa de pessic amb 

xocolata i cobertura de xocolata. 

c) L’adverbi sinfully (traducció literal: ‘pecaminosament’) s’ha triat sens dubte 

expressament perquè pertany al mateix camp semàntic que devil (‘dimoni’). 

 

EXERCICI 2 

Raoneu per què traduirem de manera diferent la paraula grapevine a les dues 

frases següents. 

 

(2) I heard it through the grapevine. 

(3) I heard the grapevine was overloaded with fruit. 

 

EXERCICI 3 

Busqueu la paraula yellow en un diccionari monolingüe anglès. A continuació, 

indiqueu quines connotacions posseeix la paraula yellowish a la següent frase. 

(4) He was a weak fellow, with a yellowish complexion. 

 

EXERCICI 4 

a) Traduïu aquestes frases i expliqueu la diferència que hi ha entre els tipus de 

falsos amics a què podrien donar lloc els mots subratllats. 

 

(5) We will have to replace the defective silicon chips. 

(6) John gave me a gorgeous lettuce from his own garden. 
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b) Traduïu aquestes frases amb col·locacions angleses per frases amb les 

col·locacions equivalents en català. 

 

(7) His dog kept wagging its tail. 

(8) Martha was seriously ill for weeks. 

(9) The cars were racing at dizzy speed. 

 

EXERCICI 5 

Justifiqueu la traducció o no dels noms propis a les frases següents. 

 

(10) King George V never visited Cyprus. 

(11) From the Blue Mountains you have an excellent view of Kingston. 

(12) Mount Sinai, where God appeared to Moses, is only a few miles away from the Red Sea. 

(13) He was driving a huge blue Chevy, with a cigar in his lips and a Stetson on his head. 

 

 

EXERCICI 6 

Traduïu el següent fragment, tenint en compte el que diem sobre les 

col·locacions a 6.5 i sobre els neologismes a 6.8. 

 

(14) Usually S[taphylococcus] aureus lives unnoticed on our skin or in our noses; a third of us 

are colonized with it. But once the bug reaches the bloodstream of an immunocompromised 

host, it infects one organ after another, causing them to fail. (Michael Shnayerson, “The 

Killer Bug”) 

 

EXERCICI 7 

Traduïu les frases següents, tenint en compte el que hem explicat a l’apartat 6.9 

sobre la traducció de les convencions. 

 

(15) Her brother is five feet ten inches tall. 

(16) At 29,035 ft, Mt Everest is the highest mountain on Earth. 

(17) He worked for five years for the WHO headquarters before he was appointed chairman of 

the RSPCA. 

http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2002/09/30/329307/index.htm
http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2002/09/30/329307/index.htm
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6.11. Solucionari 

EXERCICI 1 

El nom de la marca Betty Crocker, com ja s’ha dit, no canvia. Devil’s food, en 

canvi, és més problemàtic, ja que no tenim cap pastís equivalent en català. El nom en 

anglès prové del fet que el pastís sigui d’un color fosc, com tradicionalment es 

considera que és el dimoni, tant als països anglosaxons com als Països Catalans, on el 

símbol del dimoni és un be o un boc negre, i on una cosa d’un color negre intens es diu 

que és ‘negra com el pecat’. En aquest mateix camp semàntic relacionat amb el mal 

(dimoni, temptació, pecat, etc.), recordem que alguns cuiners catalans han creat 

pastissos de xocolata amb noms com ‘pecat de xocolata’ (Carles Gaig) i ‘delírium 

trèmens de xocolata’ (Ada Parellada). Atès el paper de temptador que el dimoni té des 

del Gènesi fins als Evangelis, podríem optar per una denominació semblant a les dues 

anteriorment citades: ‘temptació de xocolata’. Aquesta creació lèxica (vegeu l’apartat 

3.6.1, procediment de traducció de termes culturals (e)) és transparent i s’emmarca 

sense problemes en la tradició cultural de la llengua meta. 

Pel que fa a sinfully, la traducció literal ‘pecaminosament’ resulta inadequada, ja 

que es tracta d’un adverbi insòlit en català. D’altra banda, encara que l’adverbi sinfully 

sigui un modificador de l’adjectiu delicious, és prou clar, a la vista del camp semàntic 

en què opera l’eslògan, que té una importància igual o més gran que l’adjectiu que 

modifica. Per tant, seria raonable desplaçar l’èmfasi d’allò que és modificat al 

modificador i, fent una transposició, convertir l’adverbi en nom i el nom en adjectiu: 

‘un pecat deliciós’. El resultat final del procés seria aquest eslògan:  

 

(1) Temptació de xocolata Betty Crocker. Un pecat deliciós. 

 

EXERCICI 2 

A (2), ens trobem amb una frase feta, To hear something from the grapevine, que 

trobarem en diccionaris bilingües com ara el Diccionari anglès-català d’Enciclopèdia 

Catalana. A la frase feta, la paraula grapevine (literalment, ‘parra’) s’empra com a 

metàfora per indicar que la informació arriba per vies indirectes i tortuoses, com les 

branques d’una parra. Evidentment, el que importa és el sentit, és a dir, el fet 

d’assabentar-se de manera indirecta i possiblement imperfecta d’alguna cosa, no pas el 
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referent (o designació), es a dir, la parra. El fet que la informació arribi per conductes 

indirectes, l’expressem amb una frase feta en què el centre de la metàfora és, com 

veurem a la traducció, un ‘ocellet’. A (3), en canvi, la paraula grapevine designa i vol 

dir una parra, ja que, altrament, no seria lògic que estigués overloaded with fruit. 

Per tant, traduirem: 

 

(2) M’ho ha dit un ocellet. 

(3) M’han dit que la parra estava carregada de raïm. 

 

EXERCICI 3 

A més d’un nom i un adjectiu que indiquen un determinat color, segons el 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Cambridge University Press), yellow 

també té el sentit de covard. En aquest cas, a banda de les connotacions de malaltia que 

té el color groc en si, accentuades pel sufix -ish, de caràcter despectiu, aquí podem 

suposar que es tracta també d’una persona de poca presència d’ànim, feble (weak) en 

més d’un sentit, i probablement covarda (com hem vist, una altra accepció de yellow). 

Com que resulta pràcticament impossible transmetre les connotacions de yellow en 

català, ho compensarem traduint weak no per ‘dèbil’, que segons el Diccionari de la 

llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans s’aplica sobretot a qui està mancat de 

força física, sinó per ‘feble’, que té una extensió molt més àmplia i amb connotacions 

més negatives. 

 

(4) Era una persona feble, de pell esgrogueïda. 

 

EXERCICI 4 

a) 

(5) Haurem de substituir els xips de silici defectuosos. 

 

Silicon és sempre un fals amic: no vol dir ‘silicona’, sinó ‘silici’. 

 

(6) En John em va donar un magnífic enciam del seu hort. 

 

Garden pot ser ‘jardí’, però segons el context, com en aquest cas, l’hem de 

traduir per ‘hort’. 
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b) Hem subratllat les col·locacions catalanes equivalents: 

 

(7) El seu gos remenava la cua constantment (i no pas ‘agitava la cua’) 

(8) La Martha va estar greument malalta durant setmanes (i no pas ‘seriosament malalta’, on 

‘seriosament’ seria un fals amic). 

(9) Els cotxes corrien a una velocitat vertiginosa (i no pas ‘velocitat de mareig’). 

 

EXERCICI 5 

(10) Jordi V no va visitar mai Xipre. 

 

Traduïm el nom del rei, que sempre es tradueix, i el nom de l’illa, que té una 

forma catalana consolidada des de l’edat mitjana. 

 

(11) Des de les Blue Mountains hi ha una vista magnífica de Kingston. 

 

Encara que Blue Mountains és un topònim compost de nom comú i adjectiu, 

aquesta serralada de l’illa caribenya de Jamaica no ha tingut mai una denominació 

consolidada en català. De fet, el cafè que es produeix en aquestes muntanyes, considerat 

un dels millors del món, rep el nom de Blue Mountain, sense traduir, i com que és 

probable que el públic receptor no tingui cap altre referent d’aquesta zona que el cafè, 

hem preferit mantenir el topònim sense traduir, igual que el topònim Kingston, capital 

de Jamaica, que no podem traduir ni adaptar ortogràficament. 

 

(12) El Sinaí, on Déu es va aparèixer a Moisès, es troba a pocs quilòmetres del mar Roig. 

 

L’anglès sol fer servir noms comuns d’accidents geogràfics en aposició al nom 

propi, mentre que en català, quan es tracta d’un accident geogràfic prou conegut, se’n 

prescindeix i fem servir únicament l’article precedint el nom propi (Mount Sinai → ‘el 

Sinaí’). D’altra banda, el Sinaí és una muntanya amb una denominació catalana 

plenament consolidada. Pel que fa a Moisès, en traduïm el nom perquè es tracta d’un 

personatge bíblic el nom del qual té aquesta forma en català. Finalment, a diferència del 

que passava a la frase anterior amb les Blue Mountains, el topònim compost de nom 

comú i adjectiu Red Sea es converteix en ‘mar Roig’. 
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(13) Conduïa un Chevrolet blau enorme, amb un cigar als llavis i un barret de cowboy al cap. 

 

Chevy és l’abreviació familiar de la marca de cotxes Chevrolet, mentre que 

Stetson és una marca de barrets texans d’ala ampla, com els que porten els cowboys a 

les pel·lícules de l’Oest, que ha acabat designant tots els barrets d’aquesta mena. Com 

que la marca no és coneguda entre el públic català, però sí el producte, substituïm el 

nom propi de la marca pel nom genèric del producte. 

 

EXERCICI 6 

Es tracta d’un text força complicat per diverses raons, relacionades directament 

o indirecta amb el lèxic. 

En primer lloc, una consulta al Cercaterm ens dona que l’equivalent català del 

terme anglès Staphylococcus aureus és exactament el mateix: totes dues llengües es 

refereixen al bacteri pel nom científic, en llatí. El Cercaterm també ens dona que la 

traducció de l’anglès staphylococcus és ‘estafilococ’, mot que podríem fer servir en 

contextos genèrics, és a dir, en aquells en què no se n’especifiqués el tipus (aureus). El 

fragment de text que hem citat no desplega les sigles (diu “Usually S. aureus”); això és 

perquè, prèviament (en un fragment que no hem donat) ja s’ha mencionat el bacteri pel 

nom complet (Staphylococcus aureus). Una opció seria, doncs, traduir el terme S. 

aureus simplement per ‘estafilococ’, atès que el context previ ja deixaria clar a quin 

tipus d’estafilococ ens referim.  

Més endavant, trobem el mot colonized, un terme biològic que podríem traduir 

per ‘colonitzar’, com a derivat de ‘colònia’, en l’accepció  que recull el Gran diccionari 

de la llengua catalana d’Enciclopèdia catalana (però no el Diccionari de la llengua 

catalana de l’Institut d’Estudis Catalans) de “massa de cèl·lules bacterianes originades 

per la reproducció d’un bacteri aïllat en un medi de conreu sòlid o fins i tot líquid”. De 

totes maneres, les connotacions que el lector mitjà associa al mot ‘colonitzar’ (envair, 

dominar) fan poc aconsellable aquesta opció, que seria la més fàcil. Així doncs, en 

comptes de ‘colonitzat/-da’, és preferible que fem servir un altre adjectiu, d’ús freqüent 

en referir-nos a virus, bacteris i malalties, com és ‘portador/-a’. 

Bug, en canvi, és el contrari d’un terme: és un mot de gran extensió, ambigu, que 

pot designar qualsevol ésser de petites dimensions amb una activitat sovint perjudicial 

per als humans, o sigui, des d’un insecte fins a un bacteri. Fins i tot es pot fer servir en 

sentit figurat, com a sinònim de ‘problema’. Aquí el context ens obliga a ser més 

https://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/
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específics que l’original anglès. Traduirem bug per ‘microbi’; tot i que originàriament 

un terme, l’ús de ‘microbi’ s’ha generalitzat fora de la comunitat científica, que no el fa 

servir perquè és poc precís, ja que avui distingim entre bacteris, virus, fongs i altres 

formes de vida de dimensions microscòpiques (que és etimològicament el que vol dir 

‘microbi’). 

Immunocompromised és un altre terme de difícil solució. És transparent en 

anglès, i conté un fals amic (compromised no vol dir ‘compromès’, sinó ‘amenaçat’). És 

evident que en català no existeix l’adjectiu ‘immunoamenaçat’. En aquest camp 

semàntic, ens podríem plantejar l’adequació del terme ‘immunodeficient’, tot i que sol 

aplicar-se sobretot a les persones afectades per la sida (síndrome d’immunodeficiència 

adquirida). Hi ha, però, una altra opció, que consistiria a substituir el terme de l’original 

per un mot d’ús menys restringit; al capdavall, no hem d’oblidar que el text està extret 

d’una revista no acadèmica: en comptes d’‘immunodeficient’, podem dir ‘baix de 

defenses’. 

Finalment, en anglès el nom organ forma una col·locació amb el verb fail. Hem 

trobat exemples d’ús entre la professió mèdica del fals amic ‘fracàs orgànic’ (per 

exemple aquí o aquí). Val a dir que en català els ‘òrgans’ solen ‘fallar’ o ‘fallir’, i no pas 

‘fracassar’ (pensem, per exemple, en una ‘fallada / fallida respiratòria’). 

Tenint en compte aquestes complexes consideracions, podríem traduir així el 

text: 

 

(14) L’S[taphilococus] aureus / Aquesta espècie d’estafilococ sol viure a la pell o al nas dels 

humans sense que ens n’adonem; un terç de la població en som portadors. Però quan el 

microbi arriba a la sang d’una persona baixa de defenses, n’infecta un òrgan darrere l’altre i 

en provoca la fallida. 

 

EXERCICI 7 

(15) El seu germà fa un metre setanta-cinc. 

 

La mesura, en aquest context, és deliberadament aproximada; no seria lògic dir 

que algú fa “un metre, setanta-set centímetres i nou mil·límetres”. 

 

(16) Amb 8.848 m, l’Everest és la muntanya més alta de la Terra. 

 

http://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/30_ambits/terciarisme/codis-d-emergencia/informes_breus_codi_sepsian11.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2011/hdl_2072_171670/TR_PalliseraLloveras.pdf
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Aquí és important la precisió, tot i que, a l’hora de donar la mesura, s’ha preferit 

donar l’altura en metres convencionalment assignada a l’Everest en comptes de fer les 

operacions matemàtiques necessàries per passar de peus a metres. Observeu, d’altra 

banda, que l’anglès fa servir la coma per separar les unitats de miler de les centenes, per 

a la qual cosa el català utilitza el punt. Fixeu-vos també que Mt Everest es converteix en 

‘l’Everest’. 

 

(17) Va treballar durant cinc anys per l’OMS abans que el nomenessin president de la Societat 

Protectora d’Animals de Gran Bretanya (RSPCA). 

 

WHO són les sigles de la World Health Organization, és a dir, l’Organització 

Mundial de la Salut, organisme de les Nacions Unides i, per tant, d’àmbit mundial, com 

el seu propi nom indica. En aquest cas, en traduïm el desplegament (‘Organització 

Mundial de la Salut’) i, en conseqüència, les sigles, si bé no sempre fem el mateix amb 

altres organismes de l’ONU; pensem, per exemple, en la FAO, Food and Agriculture 

Organization o la UNESCO, United Nations Education, Science and Culture 

Organization, entitats de les quals solem donar únicament les sigles, sense desplegar ni 

traduir-ne el desplegament. 

Pel que fa a les sigles RSPCA, hem optat no per fer un calc del desplegament 

(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals → ‘Reial Societat per la 

Prevenció de la Crueltat vers els Animals’), sinó per afegir informació a les sigles 

originals (vegeu 3.6.1, procediment (g)), en incorporar al text la definició de les 

activitats de l’entitat, així com el seu àmbit geogràfic d’actuació. Amb aquest 

procediment, que aporta més informació, el receptor pot entendre millor el text que no 

pas amb el calc. 

 



7. RECURSOS DE SENTIT 

7.1. Introducció 

En aquest capítol i en el següent abordarem la traducció d’alguns aspectes de 

l’estil. L’estil és la manera com usa el llenguatge l’emissor (un determinat escriptor, 

però també qualsevol parlant) per aconseguir uns propòsits comunicatius concrets. 

Afecta tots els nivells: fònic, morfosintàctic, lèxic i semàntic. Hi ha propòsits com ara 

captar l’atenció del receptor o persuadir-lo perquè actuï o pensi d’una determinada 

manera, que es poden aconseguir amb un ús merament informatiu del llenguatge, però 

sovint l’emissor se serveix de recursos expressius —figures— per suscitar emocions 

que li facilitin l’acostament al receptor. Com que aquests propòsits comunicatius són 

comuns a tots els parlants, no només propis dels creadors literaris, “the figures of 

speech are not costly foreign ornaments with which we give our humble native 

discourse a touch of class [...]; [... they] lurk all the time in our common practice” (Nash 

1992: 105). Les figures de sentit i (com veurem al capítol 8) els jocs fònics són recursos 

lingüístics que hem de saber identificar i traduir, perquè faciliten l’associació d’idees i 

l’expressió concisa dels pensaments, posen de manifest les contradiccions, la comicitat 

o l’absurd de les situacions i proporcionen plaer estètic. 

En aquest capítol tractarem els recursos de sentit i la seva traducció: metàfora, 

metonímia, sinècdoque, refranys, locucions i frases fetes. Metàfora, metonímia i 

sinècdoque ens interessen per dos motius principals: en primer lloc, perquè manifesten 

d’una manera molt transparent el lligam entre llenguatge i experiència humana; en 

segon lloc, per la varietat de funcions que poden realitzar: des de la creació de paraules 

noves per omplir buits lèxics fins a l’expressió de la subjectivitat de l’emissor, passant 

per l’explicació de conceptes difícils. Pel que fa a les expressions fixades (refranys, 

locucions i frases fetes), ens interessen perquè són fórmules prefabricades que sovint 

tenen un sentit figurat (metafòric). En general, la traducció dels recursos de sentit obliga 

a utilitzar procediments que van més enllà de la traducció literal a causa de diferències 

culturals i lingüístiques: la frase feta It’s raining cats and dogs no es pot traduir amb la 

mateixa metàfora de l’original (la traducció literal “Plouen gats i gossos” no té sentit en 

català); en comptes d’això, cal substituir l’original per l’expressió fixada (també 

metafòrica) “Plou a bots i a barrals”. A més a més, en el cas concret de la traducció de 
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l’anglès al català, hi ha un contrast en la freqüència d’ús de metàfores i d’expressions 

fixades, que és més alta en anglès que en català en textos estilísticament neutres o 

formals. A l’hora de traduir, per tant, no sempre serà adequat reproduir l’efecte estilístic 

que tenia una expressió figurada en un text anglès mitjançant una altra expressió 

figurada en català. En definitiva, des del punt de vista de la traducció, els recursos de 

sentit ens interessen perquè sovint exigeixen procediments de traducció creatius.  

7.2. La metàfora 

7.2.1. Definicions  

La metàfora, i altres recursos de sentit que hi estan emparentats, com la 

metonímia i la sinècdoque, són considerats modalitats d’ús figurat del llenguatge, 

concepte sovint contraposat al d’ús literal, entès com el que és propi d’una paraula o 

expressió. L’ús metafòric es dona en aquells casos “en què un acte de referència no 

convencional és comprès gràcies a la semblança, correspondència o analogia entre el 

referent convencional i el referent real no convencional” (Tversky 1977: 327-52, citat a 

Goatly 1997: 16; l’èmfasi és nostre).  

Molts lingüistes i psicòlegs consideren que la distinció entre ús literal i ús 

metafòric del llenguatge és una qüestió de grau, ja que la comprensió i producció del 

llenguatge literal depenen dels mateixos tipus de processos mentals que s’associen a la 

metàfora (vegeu Sperber i Wilson 1986: 235).  

El concepte clau en la definició anterior és el de semblança, relació que 

consisteix en el fet de compartir característiques o trets. Per exemple, els noms ‘cadira’ i 

‘tamboret’ designen dos conceptes que s’assemblen, ja que comparteixen com a mínim 

dos trets: són seients i serveixen per a una sola persona (com confirma la primera 

accepció de les entrades respectives als diccionaris). Igual com ens podem fixar en les 

semblances, també podem donar rellevància a les diferències. Un tamboret no té ni 

respatller ni braços, mentre que una cadira pot tenir tant una cosa com l’altra com totes 

dues.  

Ara bé, les classificacions que fem de l’experiència no són quelcom fixat i 

inamovible sinó que depenen del context i del parlant. Per exemple, una caixa de fusta 

no es classificaria d’entrada ni com una cadira ni com un tamboret, sinó que el tret 

central és el de ser un contenidor, però si l’oferim a algú perquè hi segui, podríem dir, 
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mentre l’assenyalem, una frase com: “Agafa aquest tamboret i seu”. En aquest cas 

atribuiríem a la caixa de fusta un nou tret, el d’objecte per seure. És a dir, que sovint la 

referència a un objecte no és exacta, estàtica i convencional, sinó dinàmica i 

aproximada. L’ús de la paraula ‘tamboret’ en l’exemple anterior es troba a mig camí 

entre un ús literal, però aproximatiu, del mot ‘tamboret’ i un ús metafòric.  

Així doncs, en el contínuum que va de l’ús literal fins a la metàfora innovadora, 

la identificació de les semblances entre dos objectes o fenòmens és més automàtica en 

l’extrem literal i més elaborada en l’extrem de les metàfores originals, però el procés 

sembla ser el mateix. Des de la perspectiva de la lingüística cognitiva, aquest continuum 

és un producte de fenòmens generals relacionats amb la comunicació (vegeu Goatly 

1997: 23):  

 

a) Algunes situacions, tal com les observa el parlant, no s’ajusten a 

conceptes fàcilment convertibles en enunciats (per exemple, un succés 

que no té nom, un objecte o una sensació difícils de classificar, etc.). 

L’intent d’aproximació entre el que es diu i el que es vol dir pot ser més 

o menys reeixit. Com més gran sigui el salt, més metafòric es percebrà 

l’ús del llenguatge.  

b) Les paraules d’una llengua no tenen un significat absolutament estable. 

El significat es pot negociar en cada acte comunicatiu, i en cada text.  

c) Les paraules d’una llengua evolucionen. El canvi lingüístic, sigui 

individual (en el cas de l’adquisició), o col·lectiu (processos de 

convencionalització de significats nous), té en l’ús aproximatiu i 

metafòric un dels processos principals. 

 

Per tots aquests motius, hauria de quedar clar que l’ús metafòric del llenguatge 

no és un artifici creat sobre l’ús literal per a ocasions i propòsits estètics, sinó que forma 

part de l’ús lingüístic quotidià.  

Introduirem ara la terminologia necessària per poder parlar de la metàfora i la 

seva traducció, terminologia que ens servirà també per definir la metonímia i la 

sinècdoque. En l’àmbit de l’estilística, la metàfora ha estat definida com una relació 

entre tres elements, idea que ha estat adoptada pels estudiosos de la traducció que 

tracten la metàfora. Els tres elements de la relació, en la terminologia emprada a 

Newmark (1988: 85), són els següents: 
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a) l’objecte de la metàfora: el referent convencional, que sovint no apareix 

al text  

b) la imatge (també denominada vehicle): el referent no convencional amb 

el qual es fa referència a l’objecte en el text  

c) el sentit (també denominat tenor): les semblances o analogies establertes 

entre objecte i vehicle. 

 

Per veure millor en què consisteixen els components de la relació metafòrica, 

podem prendre l’aforisme “Life is (like) a box of chocolates: you never know what 

you’re going to get” (“La vida és (com) una capsa de bombons: mai no saps què et 

tocarà”), popularitzat a la pel·lícula Forrest Gump (Zemeckis 1994). En aquesta frase, 

que expressa la filosofia vital del personatge de la mare del protagonista, l’objecte és la 

vida, la imatge o vehicle, la capsa de bombons, i el sentit o tenor, la varietat 

d’experiències, anàloga a la varietat de bombons que solem trobar a les capses. La 

diferència entre la versió amb like (“La vida és com una capsa de bombons: mai no saps 

què et tocarà”) i la versió sense aquesta preposició és que el primer cas és una 

comparació entre objecte i imatge, mentre que el segon ens proposa una identificació 

entre aquests dos components.  

El context és fonamental en la identificació dels tres membres de la relació, ja 

que una imatge participa en una relació metafòrica amb un objecte segons on estigui 

situada. Per exemple, una capsa de bombons pot identificar la vida si el tret que 

ressaltem de totes dues és la varietat d’experiències que conté. Altres trets de la capsa de 

bombons, com ara el fet d’estar feta de cartó, tenir dos pisos i ser un objecte de regal, no 

faciliten el reconeixement d’una relació amb el concepte “vida”. I viceversa: la 

característica que defineix la vida, el fet de ser una propietat d’un organisme que li 

permet complir les seves funcions, no és fàcilment relacionable amb una capsa de 

bombons. Fixeu-vos, a tall d’exemple, com n’és de difícil interpretar l’afirmació 

“Forrest Gump va posar en perill la seva capsa de bombons per salvar un company al 

Vietnam”, pel fet que la imatge no expressa els trets de la vida que en aquest context 

són pertinents.  

Les altres dues modalitats d’ús figurat, la metonímia i la sinècdoque, se solen 

considerar variants menys fortes de la metàfora, ja que en elles la relació entre imatge i 

objecte és més estreta i convencional. La imatge d’una metonímia i d’una sinècdoque 
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denoten un atribut de l’objecte, per la qual cosa interpretar el sentit d’una metonímia o 

d’una sinècdoque no requereix la identificació de semblances entre conceptes diferents 

sinó tan sols l’associació entre atributs d’un mateix concepte. En el cas de la metonímia, 

algunes d’aquestes associacions són: (a) la localització física en comptes de la institució 

resident, (b) la cosa controlada en comptes del controlador, (c) el lloc o la data en 

comptes de l’esdeveniment, i (d) el continent en comptes del contingut. A continuació 

en donem un exemple de cada tipus, primer en anglès i després en català:  

 

(1) a. The White House has not made any comments yet. 

 b.  The saxophone is ill today. 

 c.  Remember Hiroshima. 

 d.  He used to drink three bottles a day. 

 

 (2) a. La proposta té el suport del costat muntanya de la plaça de Sant Jaume, però no el del 

costat mar. 

 b.  Vaga d’autobusos. 

 c.  Catalunya després de l’Onze de Setembre.  

 d.  Fumava tres paquets diaris.  

 

  Pel que fa a la distinció entre metonímia i sinècdoque, la majoria dels 

estudiosos consideren que la darrera es limita a un sol tipus de relació entre imatge i 

objecte: la referència a la part en comptes del tot:  

 

(3) a.  Brain drain (‘fuga de cervells’ o exili voluntari de científics infrafinançats)  

 b.  Tenia tres boques per alimentar. 

 

A (3a) el cervell és la part del científic que es considera rellevant quan es parla 

de la pèrdua de capacitat investigadora d’un país, encara que amb el cervell se’n vagi la 

resta del cos. A (3b) la boca (començament de l’aparell digestiu) és la part de les 

persones dependents que més fa ressaltar les necessitats econòmiques.  

Per a la retòrica tradicional, mentre que la metonímia relaciona un terme concret 

amb un d’abstracte, com ara el costat mar de la Plaça de Sant Jaume amb la institució de 

l’Ajuntament de Barcelona, la sinècdoque relaciona exclusivament dos termes concrets, 

com ara el cervell o la boca amb l’organisme que els utilitza (vegeu Nash 1989:122). De 

totes maneres, de vegades es fa difícil distingir-les, ja que la relació del contenidor amb 

el contingut (metonímia) podria ser considerada un cas de relació entre la part i el tot 
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(sinècdoque). Per exemple, a (3a) l’atribut rellevant a l’expressió ‘fuga de cervells’ no 

és l’òrgan físic sinó la ment que hi s’hi troba allotjada o fins i tot les creacions 

d’aquesta.  

Metàfora, metonímia i sinècdoque són fenòmens que cal saber reconèixer i 

tractar en traducció per dos motius principals: en primer lloc, perquè el lligam entre 

llenguatge i experiència humana s’hi manifesta d’una manera molt clara; i en segon lloc, 

per les funcions que realitzen aquests fenòmens dins el discurs. 

Pel que fa al lligam entre llenguatge i experiència humana, els treballs d’anàlisi 

del lèxic elaborats dins del marc de la semàntica cognitiva mostren que a totes les 

llengües hi ha grups d’expressions que giren a l’entorn de determinades relacions 

metafòriques. Per exemple, en català, per referir-nos a concentracions massives de 

persones podem fer servir, entre d’altres, els mots o expressions següents:  

 

(4)  a.  marea humana 

 b.  onada de refugiats 

 c.  riuada de visitants 

 d.  omplir l’estadi a vessar 

 e.  desbordar els carrers del centre  

 

Tots aquests mots o expressions parlen dels col·lectius humans en termes de 

substàncies, concretament de líquids difícils de contenir. Per als semàntics cognitivistes 

aquest patró indicaria que en català existeix una relació conceptual entre els col·lectius 

humans i els fluids, fonamentada en una relació conceptual bàsica entre espais i 

contenidors: si els espais són contenidors, els humans que els ocupen poden concebre’s 

com a fluids.  

Les relacions metafòriques entre conceptes poden tenir una base física i, per tant, 

universal (degudes a limitacions espacials i temporals compartides per tota l’espècie 

humana), encara que també poden estar filtrades per la cultura. Un exemple que 

s’addueix sovint és el de la relació metafòrica entre el temps i els recursos materials 

limitats que afloren en dites com time is money (‘el temps és or’) i expressions com to 

save / to spend / to waste time (‘estalviar / dedicar / perdre el temps’), paral·leles a to 

save / to spend / to waste money (‘estalviar / dedicar / malbaratar diners’). Aquesta 

concepció del temps la trobem tant a la llengua (i, per tant, la cultura) anglesa com a la 

catalana, però ens podem imaginar altres cultures on el temps no es concebi com un 

recurs limitat i les llengües de les quals no tinguin expressions com les nostres.  



7. Recursos de sentit 273 

El tret diferencial de la semàntica cognitiva envers altres teories lingüístiques de 

la metàfora és la hipòtesi que aquest fenomen no és solament una forma particular 

d’expressió sinó també de comprensió del món, que afecta fins i tot la manera com 

experimentem la realitat i com hi actuem. Segons aquest corrent, el sistema conceptual, 

emprat tant per pensar i parlar com per actuar, és en bona part metafòric (vegeu Lakoff i 

Johnson 1980 i l’excel·lent resum de Muñoz Martín 1995: 237-250, amb l’adaptació 

d’exemples al català que en fan les traductores).  

Deixant de banda el debat sobre la validesa i possible verificació d’aquesta 

hipòtesi sobre el sistema conceptual humà, els treballs de la semàntica cognitiva aporten 

descripcions de les metàfores més freqüents en àmbits concrets de l’activitat humana, 

com ara la política i l’economia (vegeu, per exemple, Lakoff 1992, López Maestre 2000 

i McCloskey 1986). A més a més, entronquen amb els estudis sobre la relació entre 

llenguatge i ideologia, motiu de més per fer-los una lectura interessant per als traductors 

en formació. 

L’altre factor que justifica un coneixement profund de la metàfora i altres usos 

figurats és la varietat de funcions textuals que realitzen. Sovint s’han considerat 

recursos decoratius, propis dels tipus de text on predomina la funció expressiva i 

gairebé irrellevants en gèneres on predomina la funció informativa. Però també són 

recursos d’economia verbal, de divulgació, de creació de paraules, de comentari, 

d’estructuració textual, i, per tant, els podem trobar en tota mena de textos, com veurem 

a l’apartat 7.2.3. Abans, però, presentarem els diferents tipus de metàfores que 

existeixen.  

 

7.2.2. Tipologia 

Un nombre considerable d’autors que han tractat la traducció de la metàfora des 

d’un punt de vista metodològic consideren que un factor essencial per determinar el 

procediment de traducció és el grau de lexicalització, també anomenat vigència. A 

l’apartat anterior hem parlat fonamentalment de la metàfora i les seves varietats com a 

fenòmens actius que es produeixen en un discurs. El fet és, però, que no totes les 

expressions originades en un moment determinat per un ús metafòric del llenguatge són 

percebudes com a tals pels usuaris d’una llengua. Des del punt de vista de la vigència, 

les metàfores s’han dividit com a mínim en tres grups: 



7. Recursos de sentit 274 

  

a) innovadores o originals,  

b) tradicionals o estàndard, 

c) lexicalitzades o fossilitzades  

 

Les metàfores innovadores són casos d’ús metafòric del llenguatge en què cal 

una participació activa tant per part de qui la crea com de qui n’interpreta el significat. 

La creació de metàfores es produeix en tots els àmbits del discurs i per motius diferents: 

a la literatura, per la seva funció de qüestionament dels límits de l’ús convencional de la 

llengua; a la comunicació cientificotècnica, per la necessitat constant de nous termes i 

de divulgació de conceptes; a la publicitat i a la política, per la necessitat de representar 

la realitat d’una manera determinada, i d’aproximar-se al receptor del missatge.  

El destí de les metàfores innovadores pot ser divers: si es difonen per mitjà de la 

comunitat de parlants, s’iniciarà un procés de desvitalització que les convertirà primer 

de tot en expressions metafòriques estàndard, en què l’usuari és conscient de la relació 

entre imatge i objecte (recordeu la terminologia introduïda a 7.2.1), i finalment en 

metàfores lexicalitzades, on la imatge prendrà el lloc de l’ objecte i els parlants perdran 

consciència de l’origen no convencional del significat de l’expressió. Tot aquest procés 

queda aturat si una metàfora innovadora no és difosa, i la relació entre imatge i objecte 

resta tan poc convencional com al moment en què fou creada. És el cas de metàfores 

creades en obres literàries que romanen patrimoni de l’autor original, com per exemple 

les que hem subratllat al passatge següent de Quim Monzó:  

 

(5)  Baixo a la ciutat molt de tant en tant: només quan he de comprar o xerrar amb algú; perquè, 

entre unes coses i unes altres, són dues hores llargues de tren, per prats de menta i 

muntanyes de crocanti i a més, viatjar em molesta, m’esgota i em fa sentir ganes de 

perbocar, i em torna la cara de color de llet. (Quim Monzó, ‘Sobre la no compareixença a 

les cites’, dins –Uf, va dir ell: 25)  

 

Un bon exemple del procés de pèrdua de vigència a què fem referència és la 

creació de nous termes pel sistema de donar significats nous a mots ja existents. El 

significat de termes com ‘peu de rei’ (calibrador) o ‘colze’ (peça que serveix per canviar 

la direcció d’una canonada), per bé que tingui un origen antropomòrfic, forma part del 

coneixement lèxic dels parlants amb independència d’aquest origen. És a dir, per 

interpretar “Dona’m un colze per a un tub de coure de 10 cm”, el venedor d’una 
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ferreteria no ha d’establir una relació nova entre la imatge (el colze humà) i un objecte 

possible, ja que l’objecte és conegut convencionalment. Aquests termes han passat de 

metàfores innovadores a estàndard per acabar com a metàfores lexicalitzades que els 

parlants tracten com a significats literals (vegeu els apartats sobre neologismes de 

significat per ús metafòric a Marquet i Ferigle 1993: 107-108 i 128-129).  

La traducció dels termes d’origen metafòric sovint planteja dificultats afegides, 

com veurem més endavant.  

Les metàfores estàndard formen part del coneixement del lèxic (i de la cultura) 

d’una llengua. Les podem trobar documentades en diversos recursos lexicogràfics, com 

ara als diccionaris generals, on apareixen com a accepcions o subaccepcions figurades 

de mots, i en diccionaris específics de metàfores, com ara el Metaphors Dictionary, 

d’Elyse Sommer (Detroit: Visible Ink) i el Thesaurus of Traditional English Metaphors, 

elaborat per P.R. Wilkinson i publicat per Routledge, de consulta més senzilla que el 

primer gràcies a un índex de paraules clau. Un cas de metàfora estàndard és el mot 

contagion, al text següent, extret de la premsa internacional:  

 

(6) IN THIS ECONOMY, CHICKEN LITTLE MIGHT BE RIGHT. GLOBAL CONTAGION SEEN 

POSSIBLY SEVERE 

 First, Cassandra. Later, Thomas Malthus. Then Chicken Little, shouting “the sky is falling.” 

Now comes the newest gloom-and-doomer: Morgan Stanley Chief Economist Stephen 

Roach.  

  Unlike the Greek priestess, the late-18th century English economist and the pessimistic 

poule, Mr. Roach frets about global contagion. What’s more, like Cassandra, he looks to be 

scarily on target.  

  “A new strain of contagion is at work, and it could be even more lethal than the 

financial market contagion” of 1997 and 1998, Mr. Roach warns. Remember, that’s when 

Thailand set off a chain of currency devaluations in emerging markets, Russia defaulted on 

$40 billion of debt and hedge-fund Long-Term Capital Management had to be bailed out by 

its banks. Adds the economist: “It is a contagion across the real economies of the world, 

being transmitted by the confluence of cross border trade, globalized supply chains and 

multinational corporations”. (Michael R. Sesit, The Wall Street Journal Europe, 6/7-7-

2001) 

 

El Concise Oxford Dictionary d’Oxford University Press recull diversos sentits 

literals per a contagion (“communication of disease from body to body; contagious 

disease; moral corruption”), i un de figurat, degudament assenyalat per l’abreviatura 
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(fig.): “contagious influence”. De manera semblant, el Thesaurus of Traditional English 

Metaphors recull el sentit “corrupting influence”. En el fragment anterior podem veure 

també que l’ús d’una expressió metafòrica amb finalitats divulgatives pot fomentar la 

selecció d’altres mots del mateix camp conceptual, i constituir així una metàfora 

sostinguda. En el text anterior, els altres mots són strain (‘soca’), lethal (‘mortífer’) i 

transmitted (‘transmès’).  

Un cas especial de metàfores estàndard, o que com a mínim cal situar a mig 

camí entre les estàndard i les fossilitzades, són les locucions, els refranys i les frases 

fetes (vegeu 7.3). L’ús d’aquestes expressions no implica, en general, haver de 

relacionar imatge i objecte, però solen conservar encara la capacitat de ser reactivades 

en contextos on hi ha algun tipus de joc lingüístic on es faci ressaltar el referent de 

l’objecte. Un parell d’exemples de revitalització de frases fetes els trobem a la 

propaganda institucional de la Generalitat de Catalunya: 

 

(7) a. Foc al bosc? Treu-t’ho del cap. (pòster d’una campanya de prevenció d’incendis 

forestals).  

 b. 012. 112. Grava-te’ls al cap. (anunci publicitari de difusió dels números telefònics 

d’informació general i d’emergències, respectivament)  

 

En aquests dos casos, es produeix un doble sentit entre la imatge metafòrica de 

la frase feta que apareix al text i la imatge visual de l’objecte metafòric. A (7a) el text 

acompanyava una fotografia d’un jove al qual sortia fum dels cabells (raó per “treure-

s’ho del cap”), i a (7b) el text acompanyava unes imatges d’uns joves que porten gravat 

el número a la zona posterior del crani (en comptes de gravat a la memòria).  

De les metàfores fossilitzades direm que són una part important del patrimoni 

lèxic de les llengües, ja que els usos aproximatius i figurats poden desembocar en canvis 

semàntics definitius. Agafeu, per exemple, el substantiu ‘escàndol’. Segons el Gran 

diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia Catalana, aquest mot prové del grec 

skándalon, que significava “ensopegall, obstacle que fa caure”. En llatí scandălum 

significava “ensopegall moral, mal exemple, ofensa”. I en el català actual significa 

“acció o efecte d’escandalitzar o escandalitzar-se”, que és “ofendre els sentiments 

morals, la consciència d’algú amb alguna acció immoral blasmable”. Els parlants del 

català actual, però, ja no vinculen el sentit primitiu (‘obstacle’) amb l’actual.  

 

http://www.diccionari.cat/
http://www.diccionari.cat/
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7.2.3. La traducció de la metàfora  

Considerades aïlladament, les metàfores poden ser traduïdes mitjançant diferents 

procediments. Newmark (1988) n’apunta set, que llistem i il·lustrem a continuació, tot 

relacionant-los amb els procediments de Vinay i Darbelnet exposats al capítol 1. Per fer-

ho hem buscat una metàfora de la divulgació científica. Es tracta de la frase que apareix 

subratllada al final del fragment següent:  

 

(9) If it is mind-boggling to imagine how small differences in linear digital instructions can 

direct the two percent difference between a human body and a chimpanzee body, how much 

more mind-boggling is it to imagine that a few changes in the same instructions can alter 

the behaviour of a chimpanzee so precisely. [...] How can a bunch of genes, each one a 

string of quaternary code, make an animal polygamous or monogamous? Answer: I do not 

have the foggiest idea, but that it can do so I have no doubt. Genes are recipes for both 

anatomy and behaviour. (Ridley 1999: 37)  

 

L’aplicació dels procediments a aquesta frase ens dona els resultats següents:  

 

(10) PROCEDIMENTS DE TRADUCCIÓ DE LES EXPRESSIONS METAFÒRIQUES 

 

Reproducció de la mateixa imatge 

(traducció paraula per paraula, vegeu 1.4) 

Els gens són receptes per a 

l’anatomia i per al 

comportament. 

Substitució de la imatge per una altra 

imatge (de tipus convencional) de la llengua 

meta (equivalència o modulació, vegeu 1.7 i 

1.6, respectivament) 

Els gens són instruccions per a 

l’anatomia i per al 

comportament. 

Conversió de la metàfora en símil 

(amplificació, vegeu 1.9)  

Els gens són com receptes per a 

l’anatomia i per al comportament 

Conversió de la metàfora en símil amb la 

paràfrasi del sentit de la metàfora (ídem) 

Els gens són com receptes que 

indiquen com s’han de 

desenvolupar l’anatomia i el 

comportament.  

Reproducció de la mateixa imatge amb la 

paràfrasi del sentit (traducció paraula per 

Els gens són receptes que 

indiquen com s’han de 
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paraula + explicitació, vegeu 1.4 i 1.9) desenvolupar l’anatomia i el 

comportament. 

Paràfrasi del sentit (sense reproduir la 

imatge) 

Els gens indiquen com s’han de 

desenvolupar l’anatomia i el 

comportament. 

Omissió (vegeu 1.10) Ø 

 

A aquests procediments Toury (1995: 83) n’hi afegeix dos més, relacionats amb 

l’estratègia de la compensació (vegeu 1.10): “no-metàfora → metàfora” (és a dir, la 

traducció d’una expressió que no és metafòrica per una de metafòrica), i “ø → 

metàfora” (és a dir, la inserció d’una expressió metafòrica que no correspon a cap 

seqüència de text original). Ambdós procediments estan exemplificats per (11b) i (11c) 

respectivament: 

 

(11) a.  The gene is the unit of genetic information, and the critical step toward defining its 

nature was the realization that it is a distinct entity. (Lewin 1987: 3) 

 b.  El gen és la paraula del receptari de la vida i el pas decisiu per definir-ne la naturalesa 

fou la comprensió que es tracta d’una unitat distinta. 

 c.  El gen és la unitat d’informació genètica, la paraula del receptari de la vida, i el pas 

decisiu per definir-ne la naturalesa fou la comprensió que es tracta d’una unitat distinta. 

 

Per saber com aplicar aquests procediments calen uns criteris. Podem prendre 

com a punt de partida els factors que incideixen en la traducció de la metàfora 

identificats en diversos estudis. Samaniego (1996: 71-73) presenta la llista següent:  

 

(12) FACTORS DE LA TRADUCCIÓ DE LES EXPRESSIONS METAFÒRIQUES  

 a. Referències culturals  

 b. Propòsit comunicatiu 

 c.  Rellevància funcional (estilística) 

 d.  Càrrega informativa 

 e. Restriccions del context 

 f. Vigència  

 g. Acceptabilitat en la llengua/cultura meta 

 h. Associacions semàntiques  

 i. Nivell de formalitat del text  

 j. Tipus de text  
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De tots aquests factors, un dels favorits a les obres generals sobre traducció és el 

de la vigència o grau de lexicalització de la metàfora, que ja hem vist extensament a 

l’apartat anterior. Segons aquest criteri, les metàfores fossilitzades no presenten 

dificultats de traducció específiques, ja que han passat a tenir la consideració d’usos 

literals. Per això, es poden traduir pel sentit (procediment 6 de la taula (10)). Fixeu-vos 

en les frases següents:  

 

(13) a.  He understands his subject well. 

 b. Té una bona comprensió de la seva matèria.  

 

Quan acceptem el nom ‘comprensió’ de (13b) com una bona correspondència 

per al verb understand de (13a), ho fem perquè el que significa la paraula en català en 

aquest moment reprodueix el significat de la paraula anglesa al moment que va ser 

escrita la frase, un dia de maig de 2002, amb independència del sentit que tenien 

aquestes paraules en el seu origen. Si n’haguéssim de tenir en compte l’etimologia, no 

estarien en una relació de correspondència semàntica, ja que ‘understand’ és ‘estar sota’ 

(<under ‘sota’ + stand ‘estar’>) i ‘comprensió’ prové del llatí comprehendere ‘agafar’.  

De la mateixa manera que difícilment caurem en la traducció literal del significat 

originari de la paraula en un estadi històric anterior, tampoc hi hauríem de caure quan la 

mateixa imatge correspon a dos sentits diferents en dues llengües diferents. A tall 

d’exemple, vegeu les correspondències de l’adjectiu dead quan no significa ‘mancat de 

vida’:  

 

(14) a. My hands have gone dead with the cold → Tinc les mans adormides pel fred/glaçades 

(noteu el diferent sentit de ‘fer mà morta’) 

 b. He remained dead to my pleas → Va romandre sord a les meves súpliques  

 c. The computer went dead after the thunderbolt → L’ordinador es va penjar després de 

caure el llamp 

 

Un altre fet que cal tenir en compte és que la mateixa imatge es pot expressar 

lingüísticament de maneres diferents en llengües diferents, per la qual cosa hem de ser 

capaços de seleccionar les més genuïnes a la llengua d’arribada. Vegem-ne un exemple: 

 



7. Recursos de sentit 280 

(15) a.  Remember, that’s when Thailand set off a chain of currency devaluations in emerging 

markets [...] (fragment del text de l’exemple (6))  

 b.  Recordem que això succeí quan Tailàndia desencadenà una cadena de devaluacions en 

mercats emergents [...] 

 c.  Recordem que això succeí quan Tailàndia provocà una cadena de devaluacions en 

mercats emergents [...] 

 d. Recordem que això succeí quan Tailàndia desencadenà una sèrie de devaluacions en 

mercats emergents [...] 

 e. Recordem que això succeí quan Tailàndia provocà una sèrie de devaluacions en cadena 

en mercats emergents [...] 

 

Les dues traduccions il·lustren tres possibilitats per traduir chain i el verb set off. 

Igual que en anglès, en català ‘cadena’ significa, en la seva quarta accepció, “sèrie 

ininterrompuda d’idees, de coses, de fets, dependents els uns dels altres”. Però en buscar 

una combinació Verb + Nom hem trobat que set off ja és, de fet, ‘desencadenar’, amb la 

qual cosa la traducció paraula per paraula ens dona la versió (15b), no gaire afortunada. 

Per evitar-ho hi ha diverses solucions: mantenir el nom ‘cadena’ amb un altre verb, com 

a (c); mantenir el verb ‘desencadenar’, amb un altre nom, com a (d); i finalment, emprar 

la locució ‘en cadena’, que té el mateix sentit, això sí sense repetir l’arrel ni en el verb ni 

en el nom, com a (e). 

Un factor rellevant en la traducció de les totes les metàfores, però en especial de 

les estàndard i les innovadores, és l’acceptació de l’especificitat cultural d’una 

metàfora per part del destinatari del text meta. A la nostra cultura, es considera 

acceptable que les traduccions d’obres dels autors cabdals d’una literatura estrangera 

incloguin referències culturals pròpies d’aquella societat, encara que puguin resultar 

alienes per al lector de la traducció. Vegem-ne un exemple a la traducció de la novel·la 

de Charles Dickens Hard Times: 

 

(16) a. The emphasis was helped by the speaker’s hair, which bristled on the skirts of his bald 

head, a plantation of firs to keep the wind from its shining surface, all covered with 

knobs, like the crust of a plum pie, as if the head had scarcely warehouse-room for the 

hard facts stored inside. (Dickens, Hard Times: 15) 

 b.  Reforçaven la seva energia els cabells de l’orador, eriçats tot al volt de la testa calba, 

plantació de pins destinats a protegir del vent la seva superfície lluent, tota coberta de 

bonys, com la crosta d’un pastís de prunes, exactament com si dins la seva closca no hi 

hagués prou lloc per emmagatzemar-hi tots els fets nus i pelats que hi volia encabir. 

(Dickens, Temps difícils: 15) 
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A la correspondència a plantation of firs – ‘plantació de pins’, podem veure un 

acostament al context català en la substitució de la imatge firs (‘avets’) per ‘pins’ 

(procediment 2 de la llista oferta a (10)). Tot i que el lector català ja sap el que són els 

avets, els arbres de plantació que predominen al seu entorn són els pins i, per tant, 

l’efecte humorístic aportat per la familiaritat de la imatge està millor garantit (al 

capdavall, pins i avets s’assemblen, ja que tots dos pertanyen a la família de les 

pinàcies). En canvi, a la comparació like the crust of a plum pie – “com la crosta d’un 

pastís de prunes” veiem com la reproducció de la mateixa imatge pressuposa una 

capacitat d’acostament a la cultura gastronòmica anglesa per part del lector català. 

Marco (2002: 159-160) analitza una mostra d’expressions metafòriques 

d’aquesta obra de Dickens i les seves traduccions cap al català i al castellà tenint en 

compte els factors apuntats a (12). Una de les conclusions que n’extreu és la 

importància del factor del grau de lexicalització, ja que:  

 

el que fan els traductors en la majoria d’ocasions és preservar la metàfora de l’original quan això 

és possible (i normalment és possible quan es tracta de metàfores innovadores i estàndard) i 

substituir-la per material no metafòric o per una metàfora diferent, quan s’adverteixen dificultats 

notables per a la preservació (cosa que sol esdevenir-se amb les metàfores lexicalitzades). (2002: 

160)  

 

Aquesta afirmació té validesa per a la traducció literària, sempre que estigui 

regida per la norma de conservar tant la forma com el fons dels trets estilístics del text 

original. Ara bé, en textos no literaris, l’acceptació de les expressions metafòriques pot 

variar. Per tant, el tipus de text i el gènere esdevenen un altre factor fonamental a 

l’hora de decidir com tractar-les. Podem prendre com a exemple els textos de finalitat 

divulgativa.  

A les cultures de parla anglesa, els redactors, per tal de fomentar la comprensió 

del tema, solen recórrer a analogies i símils amb fets de la vida quotidiana. Gairebé 

qualsevol recurs afectiu que acosti l’emissor al receptor i creï un clima propici a la 

pedagogia és acceptat: el llenguatge col·loquial, els comentaris metalingüístics, 

l’humor, les al·lusions intertextuals, etc. En català, com en castellà i en francès, en 

canvi, la redacció de temes de camps especialitzats, encara que no vagi adreçada a 

iguals i que es faci amb intenció divulgativa, es considera temàtica seriosa, per la qual 

cosa hi ha reticències cap a la rebaixa del nivell de formalitat. L’adequació a la cultura 
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d’arribada pot justificar els procediments orientats a eliminar la metàfora i explicitar-ne 

el sentit o fins i tot suprimir el fragment de text on apareix (procediments 2-4 i 6-7 de la 

taula (10), respectivament). L’exemple que us oferim a continuació és d’un article sobre 

l’empresa De Beers i els intents que va iniciar l’any 2000 per canviar la seva imatge 

davant els consumidors. El rerefons és la vinculació entre el comerç de diamants 

procedents de zones en conflicte bèl·lic i el finançament d’aquests conflictes a l’Àfrica. 

Fixeu-vos especialment en les expressions que hem subratllat:  

 

(17) a.  WASHED OUT OF AFRICA  

       Picture the perfect De Beers moment. After a romantic dinner in New York, the 

young banker reaches into his pocket. He has spent month’s worth of his inflated salary 

at Tiffany’s on a diamond engagement ring, as a token of love for his fiancée. But now 

picture the couple leaving, covered in red pain thrown by demonstrators screaming 

about her hand being tainted in blood.  

      Such a confrontation has not happened –yet. But the De Beers diamond cartel is an 

obvious target for protesters. For over a century the company’s bosses had no qualms 

about using whatever tactics were necessary to “mop up” diamonds, whether from 

disintegrating bits of the old Soviet Union or from war-torn bits of Africa, that 

threatened the cartel’s grip on the market. Whenever a surge of gems threatened to 

reduce artificially high prices, De Beers used its financial might to scoop them up and 

keep them off the market. In recent months, though, the firm has closed its operations in 

war-torn bits of Africa, and vowed not to buy “conflict” diamonds on the open market. 

It has even started a certification scheme designed to show that its gems are clean.  

       What is going on? One explanation is the “fur factor”. Television images of wars in 

Sierra Leone and Congo, where diamonds play a crucial role in fuelling conflict, have 

roused the passions of consumers in Europe and America. (The Economist, 3-6-2000) 

 b.  DE BEERS NO VOL DIAMANTS ‘CONFLICTIUS’ 

       ø  

       Durant més d’un segle, De Beers no ha tingut cap escrúpol per impedir que els 

diamants, fos quin fos el seu origen, sortissin al mercat. El que feia la firma sud-africana 

era comprar-los, mantenir-los en reserva el temps necessari i treure’ls al mercat més 

tard. Però en els darrers mesos ha posat fi a les operacions en zones d’Àfrica devastades 

per la guerra, ha promès no comprar diamants conflictius i ha iniciat un pla de 

certificació per demostrar que els seus diamants son “nets”.  

       Una raó d’aquest canvi d’actitud és que els diamants serveixen per finançar guerres 

en països com Sierra Leone i Congo i són un desencadenant important de conflictes, la 

qual cosa ha exaltat els ànims dels consumidors. (traducció literal de l’article publicat a 

Actualidad Económica, 26-6-2000) 
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A parer nostre, aquesta traducció ens mostra que el tipus de text influeix en la 

decisió d’incorporar al text d’arribada les especificitats culturals del text de sortida, i en 

la importància funcional que s’atorga a la metàfora. Com es pot veure, s’ha produït una 

omissió de fragments substancials del text original. Ha desaparegut tot el primer 

paràgraf, que situa el lector en un context molt específic de la seva cultura, no sols pels 

llocs esmentats (Nova York, la joieria Tiffany’s) i per la situació narrada (un jove 

banquer que proposa el matrimoni a la seva xicota amb el regal d’un diamant), sinó 

sobretot per l’acte que culmina la vetllada (uns activistes que llencen pintura vermella 

sobre les mans de la noia, en clara al·lusió a les protestes contra els articles de pelleteria 

que s’havien dut a terme als Estats Units i a la Gran Bretanya).  

Amb la desaparició del “moment perfecte”, es perd el coneixement contextual 

que recolza la metàfora innovadora fur factor (que es considera innovadora ho indica el 

fet d’estar entre cometes), per la qual cosa també ha resultat suprimida. Aquesta 

expressió apareixia a l’article per omplir un buit lèxic: la denominació d’un dels factors 

que el redactor proposa com a determinants del canvi de política de l’empresa, que és la 

mala opinió que generen certs articles de luxe obtinguts mitjançant el sofriment d’éssers 

vius.  

El tercer paràgraf ha sofert algunes transformacions a la traducció. S’hi preserva 

la idea central del paràgraf original, però desapareixen dos elements amb finalitat 

didàctica: primer, la pregunta What is going on?, que marca el canvi de tema entre 

paràgrafs, i introdueix la relació de causa; i segon, el nom donat per l’autor original al 

fenomen descrit. L’omissió de fur factor s’explica per la interacció entre el criteri 

d’especificitat cultural i els de rellevància funcional i de càrrega informativa (criteris 

a), c) i d) de la llista (12)). El traductor (o el cap de redacció) deu haver considerat que 

els fets en què es fonamenta l’analogia entre pelleteria i diamants no són prou 

accessibles al lector meta, per la qual cosa la rellevància funcional de l’expressió fur 

factor no pot ser la mateixa. De totes maneres, trobar un nom distintiu per a cada 

fenomen és una característica més pròpia de la tradició anglòfona que de la romànica. A 

més a més, l’omissió de la metàfora no provoca pèrdues en la càrrega informativa ja que 

el nom fur factor anava acompanyat de la seva definició, que sí que s’ha conservat.  

A banda del tractament de fur factor també és interessant veure com l’adjectiu 

clean, que a l’original no porta marques de cap mena, apareix entre cometes a la 

traducció. Aquest signe de puntuació indica que l’ús de l’adjectiu ‘net’ té quelcom 

d’especial. Podem interpretar aquesta marca com un indici del zel per la precisió en l’ús 
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del lèxic, de manera que davant una sospita de manca de literalitat, el traductor es cura 

en salut i se serveix de recursos tipogràfics per mostrar l’estranyesa que li ha provocat la 

paraula a l’original (noteu, però, la incoherència del contrast de les cometes dobles de 

“net” amb la cursiva de ‘diamants conflictius’ dins del text i amb les cometes simples al 

títol). 

Els factors de rellevància funcional i de càrrega informativa es fan molt presents 

quan en lloc d’una metàfora puntual trobem una metàfora sostinguda, és a dir, una xarxa 

lèxica d’expressions metafòriques amb imatges del mateix camp semàntic. Un cas 

localitzat es pot resoldre mitjançant la substitució de la imatge per una altra 

(procediment 2), la traducció de la metàfora pel sentit (procediment 6), o l’omissió 

(procediment 7), com acabem de veure. En canvi, una metàfora sostinguda implicarà un 

tractament global que passa per valorar la conveniència del manteniment i la recerca de 

solucions compatibles amb la resta d’opcions lèxiques i gramaticals del text traduït. 

Vegem-ne un exemple (la traducció correspon només al primer paràgraf): 

 

(18) a. THE GOLD RUSH  

       One prime wonder of the California gold rush is that so many people survived it. 

They poured out of Atlantic seaboard cities, Ohio villages and Southern plantations in 

abysmal ignorance of the geographic and social obstacles that loomed ahead. Had the 

deluge dropped onto an unprepared California, the results would have been disastrous. 

Thanks to the continent’s width, however, men who were familiar with the West had a 

year’s grace during which they could attack the knottier problems connected with 

geology, mining technology, transportation, and political order that were raised by the 

frenzy.  

       Even among experienced Westerners, the madness was acute. “The whole country,” 

wrote one San Francisco newspaper editor, “[...] resounds with the sordid cry of gold! 

GOLD! GOLD! while the field is left half planted, the house half built, and everything 

neglected but the manufacture of shovels and pick axes.” The alcalde of Monterey 

described the situation there: “All were off for the mines, some on horses, some on 

carts, and some on crutches, and one went in a litter”. 

       Breathless talk like that suggests, inaccurately, that torrents of people washed 

immediately through the mountains. Actually, the rush developed slowly. (David 

Lavender, The Penguin History of the American West. Extracte publicat a Hocmard et 

al. 1982: 24-25) 

 b. LA FEBRE D’OR DE CALIFÒRNIA  

       Un dels fets sorprenents de la febre d’or de Califòrnia és que hi sobrevisqués tanta 

gent. Els buscadors sorgien de tot arreu: de les ciutats de la costa est, de poblets del 
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centre del país, i de les plantacions del sud en la ignorància més absoluta de l’allau 

d’obstacles geogràfics i socials que els esperaven. Si aquella riuada s’hagués precipitat 

d’improvís sobre Califòrnia, els resultats haurien estat desastrosos. Ara bé, gràcies a 

l’amplada del continent, els qui coneixien bé l’Oest van tenir un any de marge durant el 

qual van poder afrontar els problemes més espinosos relacionats amb la geologia, la 

tecnologia minera, el transport i l’ordre polític que havia provocat aquell frenesí. 

 

Aquest text parla de la demografia de la febre d’or californiana. La presentació 

pren com a pretext les associacions semàntiques de la paraula rush. Com a verb 

intransitiu aquest mot té 2 accepcions (vegeu el Concise Oxford Dictionary):  

 

 run precipitately, violently, or with great speed, go or resort without proper 

consideration 

 flow, fall, spread, roll impetuously or fast (a river rushes past; avalanches rush down; 

blood rushed to his face) 

 

Com a nom derivat del verb, el mateix diccionari dona una sola accepció, i 

diverses subaccepcions, de les quals seleccionem aquestes:  

 act of rushing, violent or tumultuous advance, spurt, charge, onslaught, period of great 

activity; sudden migration of large numbers esp. to new gold-field, etc.  

El mateix diccionari indica que el verb rush es pot aplicar tant a persones com a 

fluids, mentre que el nom ens dona el sentit de rush a gold rush: migració d’un gran 

nombre de persones, i període de gran activitat. Amb una ullada al diccionari de 

sinònims acabem de confirmar que rush és ambivalent. De tots els que llista el Sisson’s 

Synonyms (West Nyack, N.Y.: Parker), seleccionem aquests:  

 

 rush: v. (see ‘run’) Attack; charge; dash; deluge; flash; flood; hasten; outpour, 

stampede; storm 

 rush: n. Attack; avalanche; bustle; commotion; confusion; deluge; excitement; flood; 

outpouring; race; surge; torrent; tumult 

 

Com podeu comprovar, alguns dels sinònims apareixen al text original: deluge i 

outpour (relacionat amb pour out), torrent. Sembla, doncs, que hi ha una mena de patró 

en la selecció lèxica: els mots escollits per fer referència al moviment de persones són 

també mots que poden aplicar-se al curs descontrolat de fluids. En associar els dos 

àmbits d’aplicació, es ressalten les semblances (el volum gran, el descontrol, els efectes 
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sobre els llocs per on passen). En definitiva, aquesta xarxa lèxica realitza dues funcions: 

proporcionar cohesió al text i orientar la presentació del contingut cap a la creació d’un 

efecte concret en el lector: el moviment de la febre de l’or de Califòrnia ens és presentat 

com un fenomen natural imparable, encara que gradual. 

Dels mots que ajuden a construir aquesta xarxa lèxica, deluge i pour out són 

metàfores estàndard, fet constatable per la presència de l’abreviatura fig. (sentit figurat) 

al diccionari al costat de l’accepció que tenen en el text. Pel que fa a torrent, el sentit 

figurat que trobem recollit al Thesaurus of Traditional English Metaphors (p. 221) és 

“large, overwhelming quantity; unusual increase, often of abuse”, és a dir, que encara 

que s’apliqui amb preferència a insults, no es descarta un ús més general per expressar 

quantitats desmesurades d’objectes o persones.  

Com que una part del contingut del text s’expressa gràcies a la selecció 

d’aquesta xarxa, val la pena mantenir-la tant com sigui possible quan traduïm el text al 

català. Això no és possible per al nom del fenomen, que en català s’anomena ‘febre’ 

(metàfora presa d’un altre camp conceptual, el de la salut), però ho intentarem en el 

màxim nombre d’expressions possible. El primer que hem de fer és examinar el camp 

semàntic dels cursos d’aigua i veure si el català és igual de ric en paraules que es puguin 

aplicar també a moviments de grups humans nombrosos. Podem recuperar les de (4), i 

afegir-n’hi algunes més:  

 

(19) a. noms: ‘onada’, ‘riuada’, ‘marea’, ‘diluvi’, ‘allau’, ‘flux’ (de gent) 

 b. verbs: ‘omplir’ (‘a vessar’), ‘desbordar’, ‘brollar’, ‘emergir’, (a més de ‘sorgir’ i ‘sortir’, 

que no s’apliquen sols a líquids) 

 

Fixem-nos que hi ha altres camps conceptuals que ens permeten parlar de 

moviments massius de persones, com ara el militar (‘exèrcit’), el bíblic (‘èxode’) i el 

zoològic (‘formiguer’). Ara bé, com que ens hem proposat mantenir la xarxa de lexemes 

que relacionen persones amb fluids, no són tan adequades com les de (19).  

A la nostra traducció del primer paràgraf, per traduir deluge hem emprat el 

procediment de substituir la imatge original per una imatge paral·lela a la llengua meta 

(procediment 2). El nostre criteri ha estat no emprar ‘diluvi’ perquè en català l’ús figurat 

té un altre combinatòria: “un diluvi de paraules, d’injúries, d’impertinències” (GDLC: 

549). Cal tenir en compte que el calc d’una metàfora convencional (imatge original per 

la mateixa imatge en la llengua meta) donarà lloc a una metàfora innovadora, per la qual 



7. Recursos de sentit 287 

cosa el text traduït resultarà més creatiu i menys convencional que l’original. Així 

doncs, per evitar-ho hem optat per ‘riuada’, que s’aplica amb més freqüència a masses 

humanes. En el cas de pour out, hem optat per ‘sorgir’, un verb que es pot aplicar tant a 

líquids com a persones. També hem utilitzat el procediment de la compensació (no 

metàfora → metàfora), concretament a “allau de problemes”.  

Fins aquí hem discutit els factors que poden influir en la selecció de 

procediments per traduir expressions metafòriques des d’una perspectiva funcional del 

text. Per tancar aquest apartat, volem abordar una qüestió restringida a l’àmbit del lèxic: 

la traducció de termes especialitzats d’origen metafòric. La il·lustrarem amb uns pocs 

casos representatius:  

 

(20)  TERMES D’ORIGEN METAFÒRIC I PROCEDIMENTS DE TRADUCCIÓ 

Terme anglès 

(àmbit) 

Terme català 

admès o 

proposat pel 

TERMCAT 

Terme alternatiu Procediment de traducció 

mouse 

(informàtica)  

ratolí  reproducció de la imatge: 

traducció paraula per paraula 

firewall 

(informàtica) 

tallafoc 

(accepció no 

recollida al 

DIEC2) 

 mateixa imatge: calc semàntic  

software 

(informàtica) 

a) programari b) aplicacions, 

programes 

a) 1. reproducció de la mateixa 

imatge: la terminació -ari per 

analogia amb l’element -ware. 

2. traducció del sentit: soft per 

‘programa’  

b) traducció del sentit  

Big Bang 

(cosmologia) 

 a) big bang (GDLC) 

b) Big Bang (Gran 

Enciclopèdia 

Catalana) 

c) gran explosió 

a) i b) manlleu (no traducció) 

c) traducció del sentit, calc 

semàntic  
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inicial / primordial 

(Hawking 2001: 21 / 

202)  

  

Quan el terme anglès ha tingut un origen metafòric sovint s’intenta trobar una 

traducció de la imatge de la metàfora original tan literal com sigui possible. Això es pot 

fer bé traduint paraula per paraula el terme anglès, com al cas de ‘ratolí’ per mouse, o bé 

mitjançant un calc semàntic, és a dir, cercant la paraula que designi la mateixa imatge 

en la llengua meta, com al cas de ‘tallafoc’, proposada pel TERMCAT com a 

equivalència de firewall.  

Ara bé, de vegades la mateixa imatge resulta poc natural en català, sovint perquè 

és massa concreta, gràfica o lligada a experiències sensorials, en comparació amb els 

termes creats originàriament en català, més tendents cap a l’abstracció. Llavors, poden 

passar dues coses: o bé es renuncia a traduir el terme, i senzillament es manlleva i 

finalment es reconeix, o bé s’utilitza un altre procediment com ara la traducció del 

sentit. Un exemple de manlleu persistent és big bang, que traduït paraula per paraula ens 

dona ‘gran explosió’. Cal dir que els físics que escriuen en català o tradueixen cap a 

aquesta llengua intenten difondre’n una alternativa autòctona basada en la traducció pel 

sentit suplementada amb informació específica (el físic David Jou proposa ‘gran 

explosió inicial / primordial’ a Hawking 2001).  

Un exemple de traducció del sentit és el terme informàtic software, un mot creat 

per analogia amb hardware, que alhora havia rebut un significat nou per l’ús figurat 

d’un mot que fins aleshores volia dir ‘ferramenta’ (‘conjunt d’eines o d’armes de ferro o 

d’acer’). La contraposició de l’adjectiu hard (‘dur’, ‘rígid’), amb soft (‘tou’), dona lloc 

al terme per designar els programes informàtics, en contraposició a les màquines on 

realitzen la seva funció. Com que tots dos adjectius fan referència a qualitats físiques, la 

traducció per calc semàntic tot mantenint la imatge de la metàfora original es fa molt 

difícil, tant en català com en les altres llengües romàniques. Potser no tan difícil és el 

manteniment del sentit de nom col·lectiu del fragment –ware mitjançant el sufix ‘–ari’. 

El diccionari normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans ha optat per una solució híbrida: 

manté el sentit figurat de ‘–ware’ i en canvi opta per la traducció del sentit de hard i soft 

mitjançant els termes ‘maquinari’ i ‘programari’.  

Els neologismes per calc semàntic, sobretot quan el terme original és metafòric, 

poden ser qüestionats pels usuaris si perceben que s’adapten poc a l’esperit de la 
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llengua. Aleshores es pot retornar a la situació prèvia, en què s’empra la paraula 

estrangera, per exemple software, o en què es torna a buscar una alternativa autòctona, 

per exemple, ‘aplicacions’ o ‘programes’ en lloc de ‘programari’. La recerca de 

solucions posa a prova l’enginy dels parlants per crear nous termes amb els recursos de 

la seva llengua. El desaparegut Jordi Vendrell, al programa de Catalunya Ràdio 

L’internauta, havia proposat ‘pensalla’, per contraposició a ‘ferralla’, la traducció per 

calc de hardware. El darrer terme, que ja existeix al diccionari, adquireix un nou sentit 

(procés semblant al sofert per hardware), mentre que el primer tradueix un altre sentit 

figurat de soft.  

 

7.3. Les expressions fixades: refranys, locucions i frases fetes 

7.3.1. Definicions i tipologia 

Seguint Lorente Casafont (2002: 834), podem afirmar que refranys, locucions i 

frases fetes: a) són conjunts de paraules que funcionen com una sola unitat; b) tenen un 

caràcter fixat o prefabricat, és a dir, o bé no admeten cap variació (‘al cap i a la fi’, 

‘arribar i moldre’) o bé admeten petites variacions, com ara la inserció d’elements (‘no 

facis rucades’ / ‘no facis tantes rucades’) o la flexió d’alguns dels seus formants (‘més 

dolent / dolenta / dolents / dolentes que la tinya’); i c) molts d’ells tenen un significat no 

composicional (és a dir, no deduïble a partir de la suma del significat dels seus 

components: ‘per tal de’), sovint de naturalesa metafòrica (‘aixecar la camisa a algú’). 

(Per aprofundir en les expressions fixades, vegeu Conca 1990 i Salvador i Piquer 2000). 

Un refrany (també anomenat proverbi o parèmia) és una sentència sàvia, sovint 

usada en sentit figurat (és a dir, metafòric), que relaciona dues idees, per exemple ‘Per 

Nadal, cada ovella al seu corral’, ‘Feina feta no té destorb’, It never rains but it pours o 

A stitch in time saves nine. Una locució és una combinació de dos o més mots que té un 

sentit unitari (i sovint metafòric): així, ‘alt com un sant Pau’ vol dir ‘molt alt’, ‘orgue de 

gats’ vol dir ‘discussió en què tothom enraona i ningú no s’entén’, To turn a deaf ear 

vol dir ‘No voler escoltar’ (‘Fer-se el sord’ o ‘Fer l’orella sorda’) i To have bats in the 

belfry vol dir ‘Estar sonat’ (‘Tenir pardals al cap’, ‘Estar com una cabra’). (Com que no 

presenten dificultats especials de traducció, obviarem les locucions no col·loquials del 

tipus ‘gràcies a’, in order to, etc.). Des del punt de vista gramatical, les locucions poden 
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equivaler a un substantiu, a un adjectiu, a un adverbi, etc. D’aquí que hi hagi locucions 

substantives (‘gat vell’, crocodile tears), adjectives (‘fet un mar de llàgrimes’, on cloud 

nine), adverbials (‘a la quinta forca’, out of the blue), verbals (‘Pujar-li a algú la mosca 

al nas’, ‘Passar de taca d’oli’, To pay through the nose, To kick the bucket), etc. Una 

locució verbal es manifesta, de fet, com una frase sencera, i d’aquí que rebi el nom de 

frase feta. El següent esquema resumeix la tipologia d’expressions fixades i dona (en 

cursiva) les equivalències terminològiques en anglès: 

 

(21) TIPOLOGIA D’EXPRESSIONS FIXADES 

 a. Refrany / proverbi / parèmia (proverb / saying)   

 b. Locució (locució popular = idiom; locució no popular = phrase) 

  1. Locucions substantives, adjectives, adverbials, etc. 

  2. Locucions verbals / frases fetes 

 

7.3.2. Diccionaris per a la comprensió i la traducció d’expressions 

fixades 

Abans de traduir una expressió fixada, hem d’anar molt en compte a reconèixer 

el refrany, locució o frase feta com a tal, és a dir, hem de procurar interpretar-los no pas 

literalment, sinó en el seu significat no composicional (i sovint metafòric). Hi ha tres 

factors que ens ajudaran a defugir les interpretacions literals, per absurdes: a) el nostre 

coneixement de l’anglès; b) el sentit comú; i c) els diccionaris. 

a) El nostre coneixement de l’anglès: pot ser que el nostre domini de l’anglès ens 

avisi que To rob Peter to pay Paul és una expressió fixada que no s’ha d’interpretar 

literalment (tret que hi hagi un Peter i un Paul reals en el text), sinó que s’ha 

d’interpretar en el sentit metafòric que té la frase feta ‘Despullar un sant per vestir-ne un 

altre’. 

b) El sentit comú: el sentit comú ens dirà que, llevat que el context ens indiqui 

que hi ha algú que té l’estrany costum de guardar els diners dins testos, no podem inferir 

que la locució pots of (She’s got pots of money) significa ‘testos de’ (“Ella té testos 

plens de diners”), ja que el que realment vol dir aquesta locució és ‘un munt de’ (“Ella 

té un munt de diners”). 
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c) Els diccionaris: els diccionaris ens diran que no podem interpretar The 

leopard cannot change his spots de manera literal (‘El lleopard no pot canviar les seves 

taques’), sinó que, segons el context, aquesta expressió significa el mateix que els 

refranys ‘L’hàbit no fa el monjo’, ‘El llop muda les dents, però no els pensaments’, 

‘Cabra avesada a saltar, fa de mal desvesar’ o ‘De porc i de senyor, se n’ha de venir de 

mena’. Cal tenir en compte que, per conèixer el significat d’una expressió prefabricada, 

podem recórrer a tot un ventall de diccionaris: diccionaris monolingües i bilingües; 

diccionaris per a aprenents i per a nadius; i diccionaris d’àmbit general i d’àmbit 

específic (diccionaris de refranys, de locucions populars i de frases fetes). Per tal de 

saber de quins diccionaris d’àmbit específic disposeu a la vostra biblioteca, podeu 

provar de fer una cerca al catàleg amb la paraula clau ‘refranys’ (/proverbs) o ‘frases 

fetes’ (/idioms). Atesa la importància dels diccionaris monolingües anglesos d’àmbit 

específic per a la comprensió de refranys, locucions i frases fetes, a continuació 

n’enumerem uns quants: 

 

a) Refranys 

 1. Concise Oxford Dictionary of Proverbs (Oxford University Press)  

 2. NTC’s Dictionary of Proverbs and Clichés (NTC) 

 3. The Penguin Dictionary of Proverbs (Penguin) 

 4. Random House Dictionary of America’s Popular Proverbs and Sayings (Random 

House) 

b) Locucions populars i frases fetes 

 1. Collins Cobuild Dictionary of Idioms (HarperCollins)  

 2. NTC’s American Idioms Dictionary (NTC)  

 3. NTC’s English Idioms Dictionary (NTC) 

 4. The Oxford Dictionary of Idioms (Oxford University Press) 

 

Els diccionaris monolingües anglesos d’àmbit específic com els que acabem de 

citar ens ajuden a conèixer el significat d’una expressió fixada. Ara bé: una cosa és 

esbrinar el sentit d’una expressió prefabricada, i una altra (posterior, i normalment més 

difícil) és trobar un equivalent en la llengua meta, és a dir, traduir l’expressió fixada per 

una altra expressió fixada. En aquest estadi de recerca d’un equivalent, el traductor sol 

topar amb obstacles de caire lèxic: els diccionaris bilingües (anglès-català o anglès-

castellà) d’àmbit general als quals recorre no proporcionen, en un bon nombre de casos, 

cap traducció. És llavors que el traductor novell desisteix i opta per altres procediments 
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de traducció (invenció, compensació, paràfrasi, supressió: vegeu 7.3.3) que li eren, a 

priori, secundaris. Cal no deixar-se vèncer tan fàcilment i estar disposats a exhaurir dues 

últimes vies: a) la consulta de diccionaris bilingües d’àmbit específic; i b) la consulta de 

diccionaris monolingües catalans d’àmbit específic. Quant als diccionaris bilingües 

d’àmbit específic, en castellà existeix un magnífic Diccionario fraseológico inglés-

castellano / castellano-inglés de Delfín Carbonell Basset (Ediciones del Serbal) que conté 

refranys, locucions i frases fetes. Pel que fa als diccionaris catalans d’àmbit específic, tant 

els monolingües com els (pocs) bilingües, a continuació en donem uns quants i en 

comentem la utilitat a l’hora de realitzar la traducció d’una expressió fixada: 

 

a) Refranys 

 1. Maria Conca, Els refranys catalans (Tres i Quatre) 

 2. Anna Parés i Puntas, Tots els refranys catalans (Edicions 62) 

 3. Anna Parés i Puntas, Diccionari de refranys català-castellà / castellà-català (Edicions 

62) 

 4. Sebastià Farnés, Paremiologia catalana comparada (Columna, 8 volums) 

5.  El Refranyer. Dites, refranys i maneres de dir 

6.  Víctor Pàmies, Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) 

b) Locucions i frases fetes 

1.   M. Teresa Espinal, Diccionari de sinònims de frases fetes 

 2. Susana Rodríguez-Vida, Diccionari temàtic de modismes (Edicions 62) 

 3. Joana Raspall i Joan Martí, Diccionari de locucions (Edicions 62) 

 4. Joana Raspall i Joan Martí, Diccionari de frases fetes (Edicions 62) 

 5. Joan Abril Español, Diccionari de frases fetes català-castellà / castellà-català (Edicions 

62) 

6.  Diccionari català-anglès / anglès-català de locucions i frases fetes 

 

a.1) Maria Conca, Els refranys catalans:  

Si ja coneixem el significat del refrany anglès i no en sabem (o no en trobem) 

cap d’equivalent en català, aquest és, segurament, el millor diccionari monolingüe que 

podem consultar, ja que no implica un coneixement previ d’un refrany per part de qui el 

consulta. Els refranys d’aquest diccionari s’agrupen en una gran varietat de temes (salut, 

malaltia, matrimoni, ofici, amistat, amor, música, enveja, etc.), la qual cosa facilita la 

localització ràpida d’un refrany desconegut. Així, dins el tema ‘feina’ trobarem refranys 

com ‘On aniràs, bou, que no llaures?’, ‘Feina feta mai és destorb’, ‘Qui de jove no 

http://elrefranyer.com/
https://pccd.dites.cat/
http://dsff.uab.cat/
https://visca.com/apac/dites
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treballa, quan és vell dorm a la palla’ o ‘Qui no té feina, el gat pentina’. L’inconvenient 

d’aquest diccionari és que dona els refranys però no n’explica el significat. 

 

a.2) Anna Parés i Puntas, Tots els refranys catalans:  

És un diccionari molt complet (25.000 refranys) que està ordenat per temes i que 

conté un índex de paraules clau. Una paraula clau permet al traductor trobar un refrany 

que recorda parcialment (‘pluja’ → ‘La pluja de gener al camp sempre va bé’), o bé el 

pot ajudar a conèixer nous refranys que continguin el mot clau (‘feina’ → ‘Sol post, 

feina acabada’, ‘Feina feta de nits fa vergonya de dia’, ‘Ni pujar a cavall sense orinar ni 

fer feina de força sense menjar’). A diferència d’Els refranys catalans de Maria Conca, 

aquí els temes són força generals i no n’hi ha gaires, de manera que és més difícil 

trobar-hi ràpidament refranys que es desconeixen; aquest diccionari, en canvi, dona el 

significat dels refranys obscurs. 

 

a.3) Anna Parés i Puntas, Diccionari de refranys català-castellà / castellà-

català: 

Dèiem a 2.4 que tot traductor al català havia de tenir accés a diccionaris 

bilingües d’altres llengües (anglès-castellà i castellà-català). Aquest diccionari n’és un 

bon exemple. Amb més de mil refranys entre els més freqüents en català i castellà, 

incorpora dos índexs alfabètics (un en català i un altre en castellà) que permeten 

localitzar, mitjançant una paraula clau, el refrany en qüestió. Imaginem, per exemple, 

que ens trobem l’expressió Not to see the beam in one’s eye. Busquem al Diccionari 

anglès-català d’Enciclopèdia Catalana i descobrim que no hi apareix traduït. De totes 

maneres, sabem que en castellà hi ha un refrany pràcticament idèntic a l’anglès: Nadie 

ve la viga de su ojo / Nadie ve la viga en ojo propio. Així doncs, recorrem al Diccionari 

de refranys català-castellà / castellà-català: per trobar-hi el refrany castellà podem 

buscar a l’índex una paraula clau (ver, viga o ojo); qualsevol d’aquests tres mots ens 

remetrà al refrany complet (dins l’entrada viga); un cop allí, descobrirem que la 

traducció catalana és ‘Cap geperut no es veu el gep’. 

 

a.4) Sebastià Farnés, Paremiologia catalana comparada: 

Aquesta obra, publicada pòstumament, és un diccionari d’autoritats (dona 

exemples datats de refranys extrets d’obres literàries). També dona, tot i que no 

sistemàticament, els equivalents de refranys catalans en castellà, llatí, francès i, en 
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menor mesura, portuguès, italià, occità i sicilià. Malgrat el seu caràcter monumental i 

enciclopèdic, és una obra poc pràctica per a un traductor, no només pels 8 volums de 

què consta, sinó pel detall (excessiu per a la majoria de traductors) amb què es comenta 

el significat dels refranys (se’n dona el significat i se n’explica l’origen). Un altre 

inconvenient per al traductor és que cal conèixer el refrany català d’antuvi. 

 

a.5) El Refranyer. Dites, refranys i maneres de dir: 

Pàgina web molt completa, amb més de 44.000 refranys agrupats en 55 temes. 

Permet fer cerques per paraules clau (incloses o no en un refrany) i per àmbits temàtics 

(animals, colors, cos humà, etc.: http://elrefranyer.com/tematica).  

 

a.6) Víctor Pàmies i Riudor, Paremiologia catalana comparada digital (PCCD): 

Una obra molt extensa i ambiciosa, que recopila refranys de moltíssimes fonts. 

Un projecte en curs que està destinat a ser el més compendi més complet de refranys en 

català. Permet cercar també els cent refranys més populars. 

 

b.1) M. Teresa Espinal, Diccionari de sinònims de frases fetes (n’hi ha també 

una versió en PDF): 

Si ja coneixem el significat d’una locució o d’una frase feta en anglès i no en 

sabem (o no en trobem) cap d’equivalent en català, aquest és el diccionari monolingüe 

més exhaustiu que podem consultar. Es tracta d’un diccionari conceptual o temàtic que 

ens permet arribar a una expressió lexicalitzada que desconeixíem a partir d’un mot clau 

o concepte (hi ha 5.500 entrades conceptuals que remeten a un total de 15.500 locucions 

i frases fetes). Per exemple, si busquem el mot clau ‘enfadat’, el diccionari ens ofereix, 

entre d’altres, les següents locucions i frases fetes: ‘cara de pomes agres’, ‘cara de mala 

llet’, ‘emprenyat com una mona’, ‘pujar-li la mosca al nas (a algú)’, ‘treure foc pels 

queixals’, etc. 

 

b.2) Susana Rodríguez-Vida, Diccionari temàtic de modismes:  

Abans que res, cal dir que un modisme és una construcció o locució peculiar a 

una llengua. El Diccionari temàtic de modismes inclou locucions (populars o no), frases 

fetes i, esporàdicament, alguns refranys. No és, ni de bon tros, tan complet com el 

descrit a l’apartat anterior, però té l’avantatge que ens permet arribar a una locució o 

una frase feta que desconeixíem a través de camps semàntics cada cop més restringits, 

http://elrefranyer.com/
http://elrefranyer.com/tematica
https://pccd.dites.cat/
https://pccd.dites.cat/top100
http://dsff.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2006/89642/Diccionari_sinonims_Espinal_a2006.pdf
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per exemple ‘diners’ → ‘gastar’ → ‘gastar més que els ingressos’ → ‘Estirar més el 

braç que la màniga’, ‘Allargar més els peus que els llençols’. L’índex final de paraules 

clau ens permet trobar una locució o frase feta que recordàvem parcialment: ‘estirar’, 

‘braç’ i ‘màniga’ ens remeten a ‘Estirar més el braç que la màniga’. 

 

b.3) Joana Raspall i Joan Martí, Diccionari de locucions:  

És molt útil a l’hora de comprovar el significat de locucions que ja coneixem 

(‘gat vell’, ‘cara de pomes agres’, etc.), ja que consta d’un índex de paraules clau. Però 

si el que volem és trobar, a partir del seu significat, una locució desconeguda, aquest 

diccionari no ens ajudarà (en aquest cas, haurem de recórrer al Diccionari de sinònims de 

frases fetes de M. Teresa Espinal o al Diccionari temàtic de modismes de Susana 

Rodríguez-Vida). 

 

b.4) Joana Raspall i Joan Martí, Diccionari de frases fetes:  

A l’igual que el Diccionari de locucions dels mateixos autors, aquest diccionari 

conté un índex de paraules clau, molt pràctic per verificar el sentit de frases fetes que ja 

sabem (‘fer figa’, ‘tocar els nassos’, etc.). Al contrari del Diccionari de sinònims de 

frases fetes de M. Teresa Espinal i del Diccionari temàtic de modismes de Susana 

Rodríguez-Vida, aquest diccionari no serveix per trobar, a partir del seu significat, una 

frase feta que desconeixíem. 

 

b.5) Joan Abril Español, Diccionari de frases fetes català-castellà / castellà-

català: 

Amb més de 2.000 equivalents en cada llengua, aquest diccionari conté dos 

índexs conceptuals (un per al diccionari català-castellà i un altre per al castellà-català) 

que resulta molt útil a l’hora de trobar, a partir del significat, frases fetes que 

desconeixíem (per exemple, ‘creure’ → ‘no creure algú que intenta enganyar’ → ‘Demà 

m’afaitaràs’, ‘Puja aquí dalt!’ [en castellà, ¡Naranjas de la China! i A otro perro con 

ese hueso]).  

 

b.6) Diccionari català-anglès / anglès-català de locucions i frases fetes: 

 Utilíssim diccionari bilingüe amb més de 13.000 entrades. 

 

https://visca.com/apac/dites
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7.3.3. La traducció de les expressions fixades 

Dels factors esmentats a 7.2.3 (taula 12) sobre la traducció de la metàfora, n’hi 

ha dos que ens semblen essencials a l’hora d’abordar la traducció de les expressions 

fixades: 

 

a) El nivell de formalitat dels textos 

b) La rellevància funcional (estilística) que té l’expressió fixada en els textos 

 

a) El nivell de formalitat dels textos: la prioritat de traducció de refranys, 

locucions populars i frases fetes sol ser, en general, baixa o nul·la en textos formals 

(textos burocràtics, oficials, tècnics, etc.); alta en textos informals (llenguatge familiar, 

col·loquial, vulgar, etc.); i mitjana en textos estilísticament neutres. Hem de tenir en 

compte, a més, que, en textos estilísticament neutres o formals, la freqüència d’ús 

d’expressions fixades és més alta en anglès que no pas en català. 

b) La rellevància funcional (estilística) que té l’expressió fixada en els textos: el 

traductor ha de saber valorar la importància i la funció que compleix l’expressió 

prefabricada dins el text original, és a dir, ha de decidir si és realment necessari per al 

conjunt del text que hi aparegui una expressió fixada, o si, per contra, l’expressió 

prefabricada compleix una funció secundària o accessòria. Si l’expressió fixada és 

estilísticament rellevant en el conjunt del text, la prioritat de traducció serà més alta que 

si no ho és gens o que si ho és tal sols en un lloc molt concret del text.  

 

Un cop analitzats el nivell de formalitat dels textos i la rellevància estilística de 

l’expressió prefabricada dins d’aquests textos, ens trobarem ja en condicions de decidir 

si traduïm o no l’expressió fixada, i com la traduïm, si és que finalment decidim traduir-

la. Malgrat les excepcions justificades que cada traductor pugui voler fer en cada cas 

concret, proposem les següents pautes generals de traducció de refranys, locucions 

populars i frases fetes: 
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(22) PAUTES DE TRADUCCIÓ D’EXPRESSIONS FIXADES 

Nivell de 

formalitat  

del text 

Rellevància funcional  

de l’expressió fixada 

Prioritat  

de traducció 

Procediments  

de traducció 

informal alta alta a / b / c 

neutre mitjana mitjana c / a / b 

formal baixa / nul·la baixa / nul·la c / d 

 

Llegenda dels procediments de traducció: 

a = traducció com a expressió fixada: 

a.1 = substitució per un equivalent en la llengua meta 

a.2 = invenció 

b = compensació  

c = paràfrasi (traducció de l’expressió pel sentit) 

d = omissió 

 

El procediment de traducció (a) consisteix a traduir el refrany, locució popular 

o frase feta per una altra expressió fixada, és a dir, per un altre refrany, locució popular 

o frase feta respectivament. Dins d’aquesta opció hi ha dues possibilitats: la més 

recomanable és donar un equivalent que es trobi en la llengua meta (procediment de 

traducció a.1; sobre l’equivalència, vegeu 1.7). Imaginem, per exemple, que hem de 

traduir Fine words butter no parsnips (literalment, ‘Les bones paraules no unten les 

xirivies amb mantega’). Sabent que el refrany en qüestió vol dir que les bones paraules 

no substitueixen les accions efectives, haurem de procurar trobar un equivalent, és a dir, 

un refrany català genuí, per exemple ‘Qui té llengua ha de tenir fets’, ‘Molta llengua, 

poques mans’, ‘Moltes paraules, poques obres’ o ‘De bones intencions, l’infern n’és 

ple’. Com demostren aquests refranys, trobar un equivalent no implica que hi hagi 

d’haver per força una correspondència literal entre les paraules de l’original i la 

traducció: si bé hi haurà casos en què es produirà una coincidència formal (per exemple, 

Rome was not built in a day → ‘Roma no es va fer en un sol dia’), el que realment 

importa és la fidelitat semàntica (expressar la mateixa idea que l’original) i estilística 

(saber reproduir amb una expressió fixada catalana les locucions, frases fetes i refranys 

anglesos), de manera que (segons el context) també podrem traduir Rome was not built 

in a day per ‘Fent camí s’arriba a la fi’ o ‘La paciència és la mare de la ciència’.  

Quan la fidelitat semàntica i estilística és impossible d’aconseguir mitjançant un 

equivalent (procediment de traducció a.1), ja sigui a causa d’un buit lèxic en la llengua 
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meta o perquè no hem sabut trobar cap expressió fixada anàloga a l’original, podem 

optar per la invenció (procediment de traducció a.2). Reprenguem el refrany que hem 

donat abans, Fine words butter no parsnips. Si després de fer diverses consultes 

lexicogràfiques no trobem cap equivalent natural, podem inventar-nos un gir que tingui 

l’aparença d’expressió fixada, per exemple: ‘No em vinguis amb faules i aplica tes 

paraules’, ‘Menys assercions i més accions’, ‘Molt bones intencions, però pèssimes 

accions’ o ‘Molta xerrera, però el més calent (/però el més cuit) és a l’aigüera’. A partir 

d’aquests quatre refranys inventats, es pot observar que: a) la rima ajuda a crear la 

sensació d’expressió fixada; b) l’estructura bipartida dona a la frase un to aforístic típic 

dels refranys; i c) en l’últim cas, la inclusió de la frase feta ‘el més calent és a l’aigüera’ 

fa encara més versemblant el refrany. Aquests tres factors (rima, estructura bipartida i 

incorporació de frases fetes) són els que contribuiran, doncs, a l’èxit i a la credibilitat 

del refrany que ens inventem. Dit en d’altres paraules: la rima, l’estructura bipartida i 

les frases fetes fan que els refranys inventats —encara que no hagin existit mai— 

tinguin tota l’aparença d’haver existit sempre. Val a dir que la invenció no funciona en 

el cas de locucions i frases fetes: a diferència dels refranys, la llengua no accepta 

simulacions de locucions i frases fetes, ja que formen part del coneixement lèxic 

compartit pels parlants de la llengua. 

El procediment de traducció (b), la compensació, consisteix a contrarestar la 

pèrdua d’una expressió fixada que apareix en un lloc X del text introduint-ne una altra 

de no equivalent al mateix lloc, o una altra (equivalent o no) en un lloc Y del text (on 

originalment no n’hi havia cap). Aquesta decisió pot venir donada per motius lèxics 

(dificultat a trobar una expressió fixada equivalent), per motius estètics o semàntics (una 

expressió prefabricada catalana pot quedar millor en un altre lloc del text), per motius 

sil·làbics (nombre de síl·labes) o fonètics (sincronització labial) en el cas del doblatge, 

etc. La compensació és aconsellable només quan l’expressió fixada té rellevància 

funcional (estilística) en el conjunt del text. Si no és així, l’expressió fixada tindrà un 

valor semàntic molt puntual i intrínsec i la prioritat de traducció serà baixa; per tant, no 

serà aconsellable fer-ne una compensació (en un altre lloc del text o en el mateix lloc). 

En canvi, si un refrany, locució o frase feta és estilísticament rellevant en el conjunt del 

text, podrem compensar l’expressió prefabricada, tot i que, quan canviem una expressió 

fixada per una altra de no equivalent, haurem d’anar molt en compte de no desvirtuar el 

significat de tot el text. Un cas, però, en què no importaria gaire compensar una 

expressió prefabricada per una altra de no equivalent seria el d’una obra literària en què 
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un determinat personatge utilitzés refranys amb molta freqüència: llavors les 

expressions prefabricades no tindrien un valor semàntic intrínsec (no importaria el 

significat dels refranys, sinó el fet que el personatge en qüestió parlés amb refranys), de 

manera que es podrien compensar per altres de no equivalents. 

El procediment de traducció (c), la paràfrasi, consisteix a substituir el refrany, 

locució o frase feta pel sentit que expressa, de manera que es perd la forma fixada però 

es manté el significat de l’original. En el cas del refrany ja esmentat, Fine words butter 

no parsnips, suggerim ‘Molt dir i poc fer’ o fins i tot (i segons el context) ‘Quan un 

dona paraula ha de complir’. Podem recórrer a la paràfrasi en dos casos: quan no ens 

interessi utilitzar una expressió prefabricada (prioritat de traducció mitjana o baixa), o 

quan la prioritat de traducció sigui alta o mitjana però no hàgim trobat cap refrany 

equivalent, ni real ni inventat. Finalment, el procediment de traducció (d), l’omissió 

(vegeu 1.10), és una opció perfectament vàlida en textos formals en què la prioritat de 

traducció de l’expressió fixada sigui molt baixa o nul·la. 
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7.4. Exercicis 

EXERCICI 1 

Traduïu el text següent fent-ne com a mínim dues versions que variïn segons el 

tractament que doneu a les expressions metafòriques. Podeu guiar-vos amb la taula de 

(10), a la secció 7.2.3. Després descriviu els avantatges i inconvenients de cada versió. 

Es tracta del fragment inicial del prefaci d’un llibre que pretén ajudar el lector a superar 

els blocatges mentals que dificulten la resolució de problemes.  

 

(1) Few people like problems. Hence the natural tendency in problem-solving is to pick the 

first solution that comes to mind and run with it. The disadvantage of this approach is that 

you may run either off a cliff or into a worse problem than you started with. A better 

strategy in solving problems is to select the most attractive path from many ideas, or 

concepts. This book is concerned with the cultivation of idea-having and problem-solving 

abilities. (Adams 1986: ix) 

 

EXERCICI 2 

Traduïu el minitext següent fixant-vos en les expressions metafòriques. Podeu 

guiar-vos amb la taula de (10), a la secció 7.2.3. Es tracta del paràgraf inicial d’un 

article de divulgació científica sobre l’extinció d’una espècie concreta de ratpenat. 

L’autor hi explica (en primera persona i en present) una anada a una cova poblada per 

aquests mamífers. Recordeu que a la redacció periodística els paràgrafs inicials solen 

tenir com a funció principal la d’atreure el lector. Recursos com la metàfora hi ajuden 

força, ja que permeten presentar la realitat des de perspectives diferents de l’habitual. 

 

(2) The air screams, rustling movements feather against the skin, squeaks and screeches bounce 

off the stone walls, and a sweet acrid stench rolls across the room. My mouth chews the 

darkness like a thick paste. (Bowden 1995: 283) 

 

EXERCICI 3 

Un diari en llengua catalana us ha encarregat que traduïu el text següent per 

publicar-lo a la secció “Revista de premsa” (publicacions estrangeres), la utilitat de la 

qual és mostrar l’estat d’opinió internacional sobre temes d’actualitat. Es tracta d’un 

fragment d’un article del periòdic anglès The Economist. Us han demanat que traduïu al 
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màxim de literal possible, evidentment sense incórrer en errors de sentit. Observareu 

que hi ha una metàfora sostinguda, fenomen que sempre sol tenir rellevància funcional. 

Busqueu els procediments de traducció òptims per preservar-la. 

 

 

 

 

(3)  RUSSIA SHIPWRECKED 

  When the ship is on the rocks, it is seldom the moment for an argument. On the SS 

Russia, however, Captain Boris Yeltsin and his rebellious crew have wasted valuable 

salvage time haggling about who should be the next engineer. The passengers, 

meanwhile, are glumly watching the water rise, noting the lack of lifeboats. (The 

Economist, 12-9-1998) 

 

EXERCICI 4 

Identifiqueu les metàfores i els procediments emprats per traduir-les en el 

fragment següent. Podeu guiar-vos per la taula de (10) a la secció 7.2.3.  

 

(4) a. SELF-MAINTENANCE 

   Islands of order in an ocean of chaos, organisms are far superior to human-built 

machines. Unlike James Watt’s steam engine, for example, the body concentrates order. 

It continuously self-repairs. Every five days you get a new stomach lining. You get a 

new liver every two months. Your skin replaces itself every six weeks. Every year, 

ninety-eight percent of the atoms of your body are replaced. This non-stop chemical 
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replacement, metabolism, is a sure sign of life. This “machine” demands continual input 

of chemical energy and materials (food). (Margulis i Sagan 1995: 23) 

 b. AUTOMANTENIMENT 

  Com illots d’ordre en un oceà de caos, els organismes són summament superiors a les 

màquines construïdes pels homes. A diferència de la màquina de vapor de James Watt, 

per exemple, el cos humà està ordenat. Contínuament s’està reparant a si mateix. Cada 

cinc dies tens un folre d’estómac nou, cada dos mesos tens un nou fetge i la pell es 

renova cada sis setmanes. Cada any el 98% dels àtoms del teu cos són substituïts per 

altres. Aquest canvi químic que no s’atura, el metabolisme, indica que segur que hi ha 

vida. La “màquina” del cos demana una entrada continuada d’energia química i de 

matèria (els aliments). (Margulis i Sagan 1997: 28) 

  

EXERCICI 5 

A continuació us donem nou termes de l’àmbit d’Internet que tenen un origen 

metafòric. Busqueu-ne els equivalents en català i digueu per quin procediment de 

traducció de metàfores han estat creats. Una font que us pot servir de guia és el 

Diccionari d’Internet elaborat pel TERMCAT i publicat per Enciclopèdia Catalana. 

També podeu consultar el servei automatitzat de consultes Cercaterm del TERMCAT.  

 

a) backbone network f) hacker 

b) browser g) host 

c) cracker h) knowbot 

d) domain i) sniffer 

e) frame  

 

EXERCICI 6 

A continuació teniu cinc textos. En cadascun d’ells hi apareix el refrany Birds of 

a feather flock together. Tenint en compte els diferents contextos en què es troba el 

refrany i les pautes de traducció d’expressions fixades que hem donat a 7.3.3 (taula 22), 

considereu quina és la vostra prioritat de traducció en cada cas. Llavors, doneu una 

traducció per a cada ocurrència del refrany, indiqueu el procediment de traducció 

utilitzat i justifiqueu la tria. 

 

(5) DO BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER? THE VARIABLE BASES FOR AFRICAN 

AMERICAN, ASIAN AMERICAN, AND EUROPEAN AMERICAN ADOLESCENTS’ SELECTION OF 

SIMILAR FRIENDS 
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 […] Although similarity between African American adolescents and their nominated 

friends with respect to ethnic identity was not predicted by any single univariate or product 

term, numerous relationships among individual, contextual, and relationship variables and 

similarity were observed with respect to substance use. After the effects of parental 

education and gender were controlled for, target adolescents reporting lower levels of 

substance use selected friends with more similar levels of substance use than did target 

adolescents reporting higher levels of substance use. In addition, African American target 

adolescents and their nominated friends shared more similar levels of substance use when 

the nominated friend was cross-ethnic (r = .74) than when the nominated friend was same-

ethnic (r = .20). (Jill V. Hamm, fragment d’un article publicat a la prestigiosa revista 

científica Developmental Psychology, de l’American Psychological Association; 

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/dev-362209.pdf) 

(6) DON’T LET BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER WHEN BUILDING TEAMS 

 It is not unusual for teams, even entire companies, to become unbalanced in their personnel 

alignment or their direction in the marketplace. Why? Because people hire people that they 

like and people like people who are like them. This practice can lead to a “birds of a 

feather” culture within the team. Since managers tend to hire people that they like and can 

relate to easily, other styles can be irritating. This common approach to hiring and retention 

of personnel tends to decrease diversity of operating styles and skews the make-up of work 

teams. (Susan Silvano, fragment d’un article publicat a Houston Business Journal; 

https://www.bizjournals.com/houston/stories/1998/12/14/focus3.html?page=all) 

(7) THE POWER OF POSITIVISM 

 [...] Think positively about everything you want to do and it will come to you. [...] 

Surround yourself with positive people in your life. If you are around negative people you 

can’t help but to be negative too. There is no one to encourage you to have positive 

thoughts if everyone you are around is negative like you. Birds of a feather, flock together. 

Remove yourself from negative people. It takes time to develop and keep a positive train of 

thought. [...] Whenever something happens in your life don’t automatically think negatively 

about the situation, no matter what it is. Practice to think only positive thoughts and 

eventually this will become a part of you. Once you have no more negativity in your life, 

you will have the tremendous life you want and deserve. (Fragment d’un article anònim; 

https://believer360.wordpress.com/2009/03/24/the-power-of-positivism) 

(8) ELEMENTS OF THE UNKNOWN 

 If corn oil comes from corn, where does baby oil come from? If a cow laughed, would milk 

come out of her nose? How is it that birds of a feather flock together but opposites attract? 

These, and dozens of other conundrums, are posed in a new book from Strathmore Papers, 

Elements of the Unknown, a 100+ page book to be released as part humor, part philosophy 

and part kitsch. It is based on the notion that “what you don’t know could fill a book” and 

this is that book [!]. Elements of the Unknown, designed by nationally renowned Rigsby 

Design, is the third installment to a series of branding initiatives to relaunch the innovative 

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/dev-362209.pdf
https://www.bizjournals.com/houston/stories/1998/12/14/focus3.html?page=all
https://believer360.wordpress.com/2009/03/24/the-power-of-positivism
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and popular Strathmore Elements product line. [...] Page for page, this book [only 4 x 5 

inches and one-inch thick] features a substantial range of photography, illustration, one 

color to six-color printing, embossing and even scratch-off type bars. The binding is an 

unusual neoprene material used primarily to make wetsuits. Of note, too, is the integration 

of dictionary-style thumb tabs which were specially produced in Colorado. These design 

details are inspiration for every designer and printer, yet the content marks a new chapter 

for Strathmore with its wit and prose. (Fragment d’una ressenya anònima d’un llibre; 

http://www.strathmore.com/news.asp; data d’últim accés: 30-6-2003) 

(9) BIRDS OF A FEATHER 

        Most likely you have heard the proverbial expression, “birds of a feather flock 

together!” It’s true! While the attraction of opposites may be the norm in the world of 

physics and science, in the realm of human interaction, people tend to gravitate toward 

people who are just like themselves! The person you will marry or are married to, is mostly 

likely a person with similar ideas, values and personality traits as you. Whatever social 

clubs and/or religious orders you are affiliated with are most-likely comprised of people 

who have beliefs, goals and values similar to your own. So, the old saying is true: Birds of 

a feather do flock together! 

  Now, in many cases, it is necessary that we function in a group, but there are many 

people, who are unable to function, completely independent of a group setting. Many 

people will do things in a crowd that they would not dare do as individuals. Some gang 

members are big and bad when they are with the ‘homies’ but when they are alone, they are 

as humble as a lamb! (Fragment d’un sermó del Rev. Harold Miller, Jr.; 

http://homepages.msn.com/SpiritSt/hmjr05/Birds_of_A_feather.htm; data d’últim accés: 

30-6-2003) 

 

EXERCICI 7 

Suposant que la vostra prioritat de traducció sigui alta, traduïu els següents 

refranys, locucions i frases fetes per expressions fixades (procediment de traducció a.1, 

descrit a 7.3.3). Per traduir-los, podeu recórrer als diccionaris de què parlem a 7.3.2. 

 

A. Refranys 

(10) The grass is always greener on the other side of the fence. 

(11) East, West, home’s best. 

(12) Don’t cross your bridges before you come to them. 

(13) Practice makes perfect. 

(14) The early bird catches the worm. 

(15) When the cat’s away the mice will play. 

(16) Talk of the Devil and he’s sure to appear. 

(17) To jump out of the frying-pan into the fire. 

http://www.strathmore.com/news.asp
http://homepages.msn.com/SpiritSt/hmjr05/Birds_of_A_feather.htm
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(18) A bad workman blames his tools.  

(19) Look before you leap. 

 

B. Locucions 

(20) from head to toe 

(21) blood and guts 

(22) the same old story! 

(23) neck of the woods 

 

C. Frases fetes 

(24) To have one’s head in the clouds. 

(25) To put one’s foot in it. 

(26) You’ve got me there! 

(27) Get lost! 

(28) That’s another story. 

(29) To laugh one’s head off. 

 

EXERCICI 8 

A continuació teniu un fragment del capítol 9 d’Alice’s Adventures in 

Wonderland de Lewis Carroll. El segueixen dues traduccions, una de Josep Carner (de 

l’any 1927) i l’altra de Salvador Oliva (de l’any 1996). Compareu els fragments 

subratllats i decidiu quina traducció és més reeixida (o quins elements de cada traducció 

són més reeixits que els de l’altra). (En el cas de l’original, el fragment transcrit és més 

llarg a fi de proporcionar un context més ampli). 

 

(30) a.       ‘Tut, tut, child!’ said the Duchess. ‘Everything’s got a moral, if only you can find 

it.’ And she squeezed herself up closer to Alice’s side as she spoke. [...] 

         ‘The game’s going on rather better now,’ she said, by way of keeping up the 

conversation a little.  

        ‘’Tis so,’ said the Duchess: ‘and the moral of that is—“Oh, ’tis love, ’tis love, that 

makes the world go round!”’  

        ‘Somebody said,’ Alice whispered, ‘that it’s done by everybody minding their own 

business!’  

        ‘Ah, well! It means much the same thing,’ said the Duchess, digging her sharp little 

chin into Alice’s shoulder as she added, ‘and the moral of that is—“Take care of the 

sense, and the sounds will take care of themselves.”’  

        ‘How fond she is of finding morals in things!’ Alice thought to herself. 
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        ‘I dare say you’re wondering why I don’t put my arm round your waist,’ the 

Duchess said, after a pause: ‘the reason is, that I’m doubtful about the temper of your 

flamingo. Shall I try the experiment?’ 

        ‘He might bite,’ Alice cautiously replied, not feeling at all anxious to have the 

experiment tried. 

        ‘Very true,’ said the Duchess: ‘flamingoes and mustard both bite. And the moral of 

that is—“Birds of a feather flock together.”’  

        ‘Only mustard isn’t a bird,’ Alice remarked. (Carroll, Alice’s Adventures in 

Wonderland: 79-80) 

 b.       —Gosaria dir que us esteu preguntant per què no poso el braç al voltant de la vostra 

cintura —digué la Duquessa després d’una pausa—, i la raó és que no estic ben segura 

del geni del vostre flamenc. Provaré fortuna? 

         —Podria mossegar —respongué cautament Alícia, no sentint-se gens delerosa que 

aquella fortuna fos provada. 

        —És una gran veritat —digué la Duquessa—: flamenc i mostassa piquen. I la dita 

sobre això és: “Ocells d’un plomatge volen plegats.” 

        —Però la mostassa no és un ocell —observà Alícia. (Josep Carner; Carroll 1927: 

99) 

 c.       “Gosaria dir que t’estranya que no et posi el braç al voltant de la cintura” va dir la 

Duquessa després d’una pausa. “La raó és que dubto del caràcter del teu flamenc. 

L’intento, aquest experiment?” 

        “Potser pica” va replicar l’Alícia cautelosament, ja que no tenia gens de ganes que 

l’experiment es portés a terme. 

        “És una gran veritat” va dir la Duquessa: “els flamencs i la mostassa piquen. I la 

moral d’això és ‘Ocells d’un mateix plomatge sempre van junts de viatge’”. 

        “Sí, però la mostassa no és cap ocell” va observar l’Alícia. (Salvador Oliva; Carroll 

1996: 90-91) 
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7.5. Solucionari 

EXERCICI 1 

En aquest text trobem una metàfora sostinguda expressada per les imatges run 

with it, run off a cliff, run into a worse problem (que a més a més exploten la repetició 

polisèmica de run amb diferents complements), i path. Les metàfores sostingudes solen 

tenir una rellevància funcional alta. En aquest cas es tracta de presentar de manera 

hiperbòlica la forma com normalment les persones cerquem solucions als nostres 

problemes i les apliquem de manera precipitada, com si fossin troballes que ens enduem 

(cas de run with it) cap a un destí que és el problema que s’ha de resoldre (cas de run off 

a cliff, run into a worse problem i path). El lloc del llibre on apareix és també 

significatiu: el primer paràgraf d’un prefaci és el lloc indicat per captar l’atenció del 

lector, un efecte retòric de ben segur buscat per l’autor original. Una versió que respecti 

la metàfora sostinguda i la finalitat amb què va ser creada podria ser la següent (les 

expressions metafòriques apareixen subratllades):  

 

(1) Els problemes no agraden a gaire gent. D’aquí que la tendència natural a l’hora de resoldre 

un problema sigui agafar la primera solució que ens ve al cap i tirar pel dret. L’inconvenient 

d’aquest mètode és que us podeu estimbar o topar amb un problema pitjor del que teníeu a 

l’inici. Una estratègia millor és escollir la via més atractiva d’entre moltes idees o 

conceptes. Aquest llibre tracta de com cultivar la producció d’idees i la capacitat de 

resolució de problemes.  

 

Les tres últimes imatges, (‘estimbar-se’, ‘topar’ i ‘via’) són essencialment molt 

semblants a les originals, per la qual cosa el procediment emprat és el primer de la taula 

(10). En canvi, la primera imatge (‘tirar pel dret’ per ‘run with it’) és lleugerament 

diferent de la original, ja que no representa la solució com un objecte, sinó com un 

camí. El procediment emprat és, doncs, el segon de la taula. Totes quatre expressions 

són o bé lexicalitzades o bé metàfores tradicionals en català i, per tant, no requereixen 

cap esforç de comprensió addicional, com és propi de les metàfores innovadores, cosa 

que contradiria els objectius de crear un terreny comú amb el lector i introduir el 

contingut del llibre. 

També és possible fer una versió on la metàfora sostinguda es tradueixi pel sentit 

(procediment 6). La pèrdua d’efecte sobre el lector serà inevitable, però un missatge 

directe i sense ornaments també pot donar un senyal de coherència entre contingut del 
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llibre i estil de redacció. En tot cas, cal que siguem conscients que no estem reproduint 

l’estil de l’autor original. La segona versió seria, doncs, la següent:  

 

(1') Els problemes no agraden a gaire gent. D’aquí que la tendència natural a l’hora de resoldre 

un problema sigui conformar-nos amb la primera solució que ens ve al cap i aplicar-la amb 

precipitació. L’inconvenient d’aquest mètode és que podeu fracassar i fins i tot haver 

d’afrontar un problema encara pitjor. Una estratègia millor és escollir l’opció més atractiva 

d’entre moltes idees o conceptes. Aquest llibre tracta de com cultivar aquesta producció 

d’idees i la capacitat de resolució de problemes. 

 

EXERCICI 2 

La solució que us proposem és la següent:  

 

(2) L’aire xiscla; una remor vellutada passa a frec de pell; els esgüells i els esgarips reboten 

contra les parets de roca i una fetor acre i dolça inunda la cavitat. A la boca, la tenebra es 

mastega com una pasta espessa. 

 

Aquest fragment mostra una sèrie de metàfores basades en la sinestèsia: 

l’objecte de la metàfora pertany a un àmbit sensorial concret i la imatge a un altre de 

diferent (per exemple, loud colours o ‘colors cridaners’). En aquest paràgraf inicial que 

descriu l’entrada d’uns zoòlegs en una cova habitada per una colònia de ratpenats, els 

sorolls es mouen i se senten i la manca de llum és una substància física (fins i tot 

mastegable). Ens fixarem en primer lloc en la frase rustling movements feather against 

the skin. Segons el Concise Oxford Dictionary, to rustle és “make or cause to make a 

gentle sound as of dry leaves blown in a breeze”. En català, aquest soroll s’anomena 

‘remor’ (vegeu el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans). 

Pel que fa al verb feather, el Concise Oxford Dictionary ens dona “float, move, or wave 

like feathers”, sentit que combina moviment i manera (vegeu 5.3.1). També sabem que 

en anglès feather (nom) i rustle (verb) conformen una col·locació (vegeu 6.5): to rustle 

designa el soroll que fan les plomes, no només el que fan les fulles seques. Per produir 

la sinestèsia, el text inverteix l’ordre lògic dels elements de la col·locació, de manera 

que el soroll (rustle) es converteix en una qualitat del moviment (rustling), mentre que 

la manera en què es produeix el moviment és designada pel verb to feather. La 

preposició against indica contacte. En català ens cal un verb que combini contacte 

(against), moviment (movements) i manera (rustling, feather). El moviment i el contacte 
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es troben a ‘fregar’. El Diccionari de sinònims Franquesa ens dona ‘fregar’, 

‘fregadissa’, ‘fregadís’, ‘frec’ i ‘fregament’. El frec de les plomes sobre la pell 

s’anomena també ‘pessigolleig’, i el verb ‘pessigollejar’ combina moviment, contacte i 

manera. Així doncs, ja tenim algunes opcions per començar a construir una frase que 

inclogui els elements sensorials fonamentals per a aquesta descripció. En la nostra 

traducció oferim dues alternatives: l’expressió ‘passar a frec de’ i el verb ‘pessigollejar’ 

(tot i que ‘pessigolles’ normalment s’associa amb riure). Pel que fa al soroll, mantenim 

‘remor’, i hi afegim ‘vellutada’, per reforçar l’element de suavitat que aporten les 

plomes, però eliminem movement, que ja queda explicitat en el verb, tant si triem 

‘passar a frec de’ com ‘pessigollejar’.  

Finalment comentarem la frase a sweet acrid stench rolls across the room. 

Comprovem al Concise Oxford Dictionary que les primeres accepcions del verb roll 

estan relacionades amb el moviment o el desplaçament de cossos sòlids; com que stench 

‘fetor’, no és un sòlid, busquem alguna altra accepció més aproximada. La cinquena 

(“undulate, show undulating surface or motion”) s’aplica a cossos líquids i gasosos: 

waves roll in, smoke rolls up, però el diccionari no indica que aquests usos siguin 

figurats (les onades es cargolen, el fum puja fent cargols). Amb tot, el cas de stench 

rolls across the room és diferent, ja que l’olor no és visible, ni líquida ni gasosa. Es 

tracta d’una metàfora original que visualitza l’olor mitjançant la sinestèsia. Substituïm 

la imatge roll across per ‘inundar’, una imatge diferent (procediment de traducció 2), 

que potencia el caràcter sinestèsic del text. Una alternativa és el verb ‘envair’ que 

habitualment acompanya mots que designen olors (especialment si tenen connotacions 

negatives, com ara ‘pudor’, ‘fortor’, ‘ferum’, ‘fetor’, etc.). I encara una altra opció seria 

‘senyorejar’, que canvia la sinestèsia per la personificació (amb la qual cosa la pudor 

adquireix un matís encara més intens). Pel que fa als adjectius, escollim ‘acre’ (“fort i 

desagradable”, segons el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis 

Catalans) i ‘dolça’.  

 

EXERCICI 3 

El participi shipwrecked (‘naufragada’) del títol és la imatge d’una metàfora que 

posa de relleu la relació entre Rússia i un vaixell que s’enfonsa. Al primer paràgraf 

apareixen com a imatges molts dels elements que associem prototípicament amb un 

vaixell: the ship (el vaixell, la nau), SS Russia (nom del vaixell, SS = Steam Ship), 

Captain Boris Yeltsin (el president de Rússia a la data de l’article), the rebellious crew 
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(els altres membres del govern). L’article, a més a més, va acompanyat d’un dibuix 

humorístic, la qual cosa ens fa pensar que la metàfora sostinguda és en realitat un mitjà 

valoratiu que serveix per expressar l’opinió editorial d’una manera indirecta. Traduir les 

expressions metafòriques pel sentit (procediment 6) potser donaria més contingut 

descriptiu al text però trauria l’efecte valoratiu que proporciona la metàfora sostinguda. 

Per això, i perquè l’encàrrec ens demanava que fóssim “literals”, proposem aquesta 

traducció: 

 

(3) EL NAUFRAGI DE RÚSSIA 

 Quan un vaixell fa aigües, no és el moment de barallar-se. Tanmateix, a la nau Rússia, el 

capità Borís Ieltsin i la tripulació rebel han perdut un temps preciós de salvament tot 

discutint qui hauria de ser el pròxim cap de màquines. Mentrestant, els passatgers es miren 

amoïnats com puja el nivell de l’aigua i s’adonen que falten bots salvavides. (traducció 

catalana nostra a partir de la traducció castellana publicada a La Vanguardia, 13-9-1998) 

 

EXERCICI 4 

Hi hem detectat els procediments següents:  

 

a) Conversió de la metàfora en símil (procediment 3):  

islands of order → Com illots d’ordre 

 

b) Reproducció de la mateixa imatge (procediment 1):  

in an ocean of chaos → en un oceà de caos 

 

c) Paràfrasi del sentit (procediment 6):  

the body concentrates order → el cos humà està ordenat 

 

d) Reproducció de la mateixa imatge amb la paràfrasi del sentit (procediment 5):  

this “machine” → La “màquina” del cos  

 

EXERCICI 5 

A continuació us donem els termes equivalents segons el Cercaterm del 

TERMCAT. Entre parèntesi us donem, per a cada terme, el procediment de traducció de 

metàfores emprat per a la seva creació, segons s’especifiquen a la taula (10), de l’apartat 

7.2.3:  
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a) backbone network: ‘xarxa troncal’ (reproducció de la mateixa imatge)  

b) browser: ‘explorador web’; ‘navegador’ (substitució de la imatge per una 

altra imatge (de tipus convencional) de la llengua meta) 

c) cracker: ‘pirata’ (substitució de la imatge per una altra imatge) 

d) domain: ‘domini’ (reproducció de la mateixa imatge) 

e) frame: ‘marc’ (reproducció de la mateixa imatge) 

f) hacker: ‘furoner, -a’ (paràfrasi del sentit). [Noteu l’ús força estès del 

manlleu ‘hacker’, així com els mots maleta ‘hackató’ i ‘hacktivisme’] 

g) host: ‘amfitrió’ (reproducció de la mateixa imatge); ‘ordinador central’ 

(paràfrasi del sentit). [El mot català ‘hoste’, bon candidat per la 

semblança formal amb host, és un mot polisèmic (‘persona allotjada 

gratuïtament en casa d’altri’ i ‘persona que hostatja algú a casa seva’). 

Per això és una equivalència menys apta que ‘amfitrió’. [Noteu l’ús força 

estès del manlleu host]  

h) knowbot <knowledge + robot>: ‘agent d'informació’ (paràfrasi del 

sentit). Les equivalències en castellà i en francès d’aquest mot creuat –

també anomenat forma contracta (vegeu Riera 1998: 155), i mot maleta–, 

són, respectivament, ‘robot de conocimiento’ i ‘robot bibliothécaire’. 

Fixeu-vos que en aquestes dues llengües, a diferència del català, s’ha 

preservat la imatge originària robot. Pel que fa a know, l’altre component 

d’aquesta forma, el castellà opta també per la reproducció de la imatge, 

mentre que el francès opta per una imatge diferent i antropomòrfica. En 

referència als mots maleta, vegeu les seccions 8.2.1 i 8.2.2.  

i) sniffer: ‘detector’ (paràfrasi del sentit). Per altres procediments 

obtindríem solucions igual de gràfiques que el terme anglès. Si 

reproduïm la mateixa imatge tenim, per exemple, ‘ensumeta’, derivat del 

verb ‘ensumar’, que ja té un sentit figurat equivalent. I si tenim en 

compte que to sniff és una acció que típicament fan els gossos de caça, 

podem mantenir la imatge original amb el mot ‘perdiguer’, que rebria un 

nou sentit, aquest cop en l’àmbit informàtic.  
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EXERCICI 6 

A (5) ens trobem davant d’un text formal: l’article es va publicar en una 

prestigiosa revista científica i s’hi usa un vocabulari eminentment tècnic (fórmules 

matemàtiques, univariate, adolescents en comptes de teenagers [nivell de formalitat 

neutre] o guys [nivell informal], etc). Cal remarcar, a més, que el refrany no té cap 

rellevància funcional (estilística) en relació amb la resta de l’article; de fet, el refrany 

s’usa en el títol solament per la seva funció mnemotècnica —el que realment importa, 

semànticament, és el subtítol The Variable Bases for African American, Asian 

American, and European American Adolescents’ Selection of Similar Friends. Per 

últim, val a dir que un refrany en un context científic català indicaria o bé un article 

lleuger o bé un article divulgatiu, però no resultaria en cap cas adequat per a una 

publicació d’alt rigor científic. És per tot el que hem exposat fins ara que la prioritat de 

traducció del refrany és molt baixa o nul·la: en un context científic català, el més 

habitual seria fer-ne una paràfrasi del tipus “La tendència a relacionar-nos amb els 

nostres iguals” / “La tendència dels adolescents a escollir amics semblants a ells” / 

“Com els adolescents escullen els amics” (procediment de traducció c). Fixeu-vos que 

les solucions que proposem no estan formulades com a preguntes, ja que en els textos 

formals (científics, jurídics, etc.) escrits en català el títol sol ser un enunciat afirmatiu (o 

negatiu), i no pas una pregunta, de manera que (continuant amb el procediment de 

traducció c) seria desitjable reformular com a enunciats afirmatius les següents 

preguntes: “Tendim a agrupar-nos per similitud de caràcters?” / “Tendim a relacionar-

nos amb els nostres iguals?” / “Tendeixen a escollir amics semblants a ells els 

adolescents?” / “Escullen realment els seus amics els adolescents?” / “Escollim 

realment els nostres amics?”. Una altra possibilitat seria suprimir el títol anglès 

(procediment de traducció d) i traduir només el subtítol, amb la qual cosa eliminem la 

pregunta i ens centrem directament en el contingut.  

A (6) tornem a trobar-nos davant d’un text formal (tends to decrease diversity of 

operating styles), però aquest cop el vocabulari és més planer que l’emprat a (5), no 

només per l’absència de termes tècnics, sinó pel to lleugerament conversacional del text 

(It is not unusual for teams, even entire companies, to become unbalanced [...] Why? 

Because [...]). Pel que fa a la rellevància funcional, el refrany té, com a (5), una funció 

purament mnemotècnica: el títol Don’t let birds of a feather flock together when 

building teams és una sentència sàvia que cal recordar si es vol ser un bon empresari, i 

en l’altra ocurrència (This practice can lead to a “birds of a feather” culture within the 
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team) el refrany representa una manera breu i mnemotècnica (ja coneguda pel lector) 

d’expressar un concepte. De tot el que hem dit es desprèn que la prioritat de traducció 

del refrany és baixa en tots dos casos. Així doncs, per al primer cas proposem les 

paràfrasis “Inconvenients de l’agrupament per afinitats en la formació d’equips” / “La 

importància de la diversitat en la formació d’equips (/en la formació de grups de 

treball)” (procediment de traducció c). I per al segon cas, proposem les paràfrasis 

“Aquesta pràctica pot dur a l’agrupament per afinitats dins l’equip / pot dur a una 

homogeneïtzació dins l’equip (/dins el grup de treball)” (procediment de traducció c). 

A (7) una veu amiga ens dona consells sobre com mantenir una actitud positiva 

en la vida. El nivell de formalitat del text és neutre, si bé amb un cert aire de familiaritat 

i d’intimisme —hi ha abreviatures com don’t que resultarien impròpies en un text 

altament formal com (5). El refrany, a més, té poca rellevància funcional (estilística): és 

l’únic element clarament informal del text, i si l’eliminéssim el sentit general del text no 

se’n ressentiria. Per tant, la prioritat de traducció del refrany és entre mitjana i baixa. 

Una opció, doncs, seria traduir-lo per un refrany equivalent en la llengua meta, del tipus 

“[Recordeu que] qui va amb un coix, al cap de l’any són dos” / “[Recordeu que] qui 

pren un coix per company, coixeja ja al cap de l’any” / “[Recordeu que] a bon arbre, 

bona ombra” / “[Recordeu la dita:] qui no vulgui pols, que no vagi a l’era” (procediment 

de traducció a.1). Una altra possibilitat seria fer una paràfrasi del tipus “[Recordeu que] 

els que ens envolten són una imatge de nosaltres mateixos” / “[Recordeu que] ens 

envoltem de persones que són una imatge de nosaltres mateixos” / “[Recordeu que] amb 

gent positiva tindreu un ambient positiu” / “[Recordeu que] els pensaments negatius 

s’atrauen entre si, igual que els positius” (procediment de traducció c). Finalment, una 

altra possibilitat de traducció, a mig camí entre el refrany i la paràfrasi, seria una 

sentència sàvia que no arribés a refrany, per exemple “El mal atreu el mal”. 

A (8) el to de les tres primeres preguntes és informal, no tant pel llenguatge, sinó 

per la forma juganera (destinada a captar l’atenció del lector) amb què s’exposa el 

contingut del llibre que es ressenya. El refrany té una rellevància funcional relativa en el 

fragment transcrit: semànticament, el refrany podria ser substituït perfectament per una 

expressió no fixada (How is it that similar people get together but opposites attract?), 

però estilísticament el to informal del refrany ajuda a compensar la menor càrrega 

d’enginy de la tercera frase respecte a les dues primeres (If corn oil comes from corn, 

where does baby oil come from? If a cow laughed, would milk come out of her nose?). 

De totes maneres, cal tenir en compte que si bé el pes estilístic del refrany és 
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relativament important al principi, en el conjunt del text compleix una funció 

subsidiària, ja que a partir de la tercera pregunta el text adopta un to estilísticament 

neutre, propi d’una ressenya més o menys objectiva. Vista la tensió que s’estableix entre 

la informalitat del principi del text i la neutralitat estilística de la resta del fragment, 

podem concloure que la prioritat de traducció del refrany és mitjana pel que fa al nivell 

de formalitat i més aviat baixa pel que fa a la rellevància funcional. Suggerim, doncs, 

tres possibilitats. La primera és fer una paràfrasi estilísticament neutra, del tipus “Com 

és que els iguals s’ajunten si els pols oposats s’atrauen?” / “Com és que els pols oposats 

s’atrauen si en realitat busquem algú que se’ns assembli?” / “Com és que els pols 

idèntics es repel·leixen si la gent semblant s’atrau?” (procediment de traducció c). La 

segona possibilitat consistiria a fer una paràfrasi lleugerament informal, del tipus “Com 

és que la gent pastada s’ajunta però els pols oposats s’atrauen?” (procediment de 

traducció c). Finalment, la tercera possibilitat consistiria a donar un refrany no 

excessivament informal, del tipus “Com és que mai no s’ajunten si no s’assemblen si en 

canvi els pols oposats s’atrauen?” (procediment de traducció a.1). 

A (9) tenim un text informal, no pas pel contingut (clarament religiós i tractat 

amb tota serietat), sinó pel llenguatge: hi trobem diverses exclamacions, expressions i 

mots col·loquials (Some gang members are big and bad when they are with the 

‘homies’), connectors col·loquials (Now, in many cases) i expressions fixades (frases 

fetes com To be as humble as a lamb i refranys com Birds of a feather flock together). 

Tot plegat confereix al text un volgut caràcter conversacional i d’immediatesa (el sermó 

ha de captar l’atenció de qui l’escolta o el llegeix) i, el que és més important, un nivell 

informal sostingut al llarg de tot el text —a diferència dels exemples (5), (6) i (7), en 

què l’element informal, el refrany, apareixia només puntualment i no complia cap 

funció estilística destacable. Hem de tenir en compte, a més, tres factors addicionals, 

que fan que la rellevància funcional del refrany sigui alta: a) el contingut del primer 

paràgraf gira a l’entorn del refrany: tot el primer paràgraf és una explicació del refrany 

que apareix al principi, i el paràgraf conclou reafirmant que el refrany és, per tot el que 

s’acaba d’exposar, cert; b) el text conté reflexions metalingüístiques (es refereix a Birds 

of a feather flock together com a the proverbial expression i the old saying); i c) el 

refrany compleix, en aquest text, una funció clarament persuasiva, ja que els refranys 

permeten condensar en poques paraules molta saviesa establerta que ningú qüestionarà. 

Tenint en compte tots els elements analitzats fins ara (nivell informal sostingut al llarg 

de tot el text i rellevància funcional alta), és evident que a (9) la prioritat de traducció 
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del refrany és alta. Creiem que —a diferència de (8), en què proposàvem traduir el 

refrany anglès per un refrany no excessivament informal— aquí s’hauria de traduir el 

títol per un refrany clarament informal: “Cada ovella amb sa parella” (procediment de 

traducció a.1). Les altres dues vegades en què ocorre el refrany el podem traduir de la 

mateixa manera que en el títol, o bé (ja que en català disposem de dos refranys que 

signifiquen el mateix) podem alternar “Cada ovella amb sa parella” amb el refrany 

menys informal “Mai no s’ajunten si no s’assemblen” (procediment de traducció a.1). 

Fins i tot podem inventar-nos-en un, per exemple “Si són pastats faran amistat” o “Si 

són igualets es faran amiguets” (procediment de traducció a.2). 

 

EXERCICI 7 

A. Refranys 

(10) a. The grass is always greener on the other side of the fence. 

 b. Les dones i les olives, a les altres cases són més bones. 

 c. Si l’ase du picarol, la somera també en vol.  

(11) a. East, West, home’s best. 

 b. Volta que voltaràs, a casa tornaràs. 

 c. Roda que rodaràs, a casa tornaràs. 

  En català disposem d’altres refranys equivalents on apareixen topònims del país: ‘Volta 

que voltaràs / Roda que rodaràs, a Catalunya tornaràs’ i ‘Roda el món i torna al Born / a 

Camprodon’. No és recomanable usar aquesta mena de refranys a l’hora de traduir un 

refrany anglès: l’especificitat geogràfica produiria un xoc de cultures, i el resultat 

sonaria ridícul. 

(12) a. Don’t cross your bridges before you come to them. 

 b. No es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat. 

 c. No diguis oliva que no sigui collida. 

 d. No facis castells en l’aire. 

(13) a. Practice makes perfect. 

 b. L’ofici fa el mestre.  

 c. Fent i desfent es fa l’aprenent. 

 d. Amb el temps tot s’aprèn. 

 e. La pràctica ho fa tot. 

 f. L’experiència és un grau. 

(14) a. The early bird catches the worm. 

 b. Qui matina fa farina. 

 c. D’anar de bon matí, ningú no s’ha de penedir. 

 d. Qui s’aixeca de matí pixa allà on vol. 

 e. El primer que cull la flor s’emporta l’olor.  
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(15) a. When the cat’s away the mice will play. 

 b. Quan el gat toca pirandó, les rates fan festa major. 

 c. Quan el gat dorm / no hi és, les rates ballen.  

 d. Quan el gat no hi és les rates van per la cuina. 

 e. Quan els gats són fora, les rates van a lloure. 

(16) a. Talk of the Devil and he’s sure to appear. 

 b. No es pot dir mal que no surti l’animal. 

 c. Qui del llop parla, a prop li surt. / Qui del llop ha esment, prop se’l sent. 

(17) a. To jump out of the frying-pan into the fire. 

 b. Fugir del foc per caure / per anar a parar a les brases. 

(18) a. A bad workman blames his tools. 

 b. A pagès endarrerit cap anyada no li és bona.  

 c. Al malfeiner, cap feina no li va bé. 

 d. Qui no sap ballar dona la culpa al terra. 

 e. Excuses de malalt, que es pixa al llit i diu que sua. 

(19) a. Look before you leap. 

 b. Ves amb peus de plom. 

 c. No val a badar.  

 d. Home previngut val per dos. 

 e. Cal saber nedar i guardar la roba. 

 f. Qui bada cau. 

 g. Abans de fer un pas, mira on cauràs / toparàs. (refrany inventat) 

 h. Abans de dir que sí, consulta-ho amb el coixí. (refrany inventat) 

 i. Pensa-t’ho dues vegades abans de fer bajanades. (refrany inventat) 

 j. Compta fins a deu abans de moure un peu. (refrany inventat) 

 k. Si alguna cosa t’empeny, pensa-t’ho amb seny. (refrany inventat) 

 l. Pensa-t’ho bé i faràs un bon paper. (refrany inventat) 

 m. Sigues prudent per no fer-ho malament. (refrany inventat) 

 

B. Locucions 

(20) a. from head to toe 

 b. de cap a peus 

(21) a. blood and guts 

 b. sang i fetge 

(22) a. the same old story! 

 b. sempre la mateixa cançó! 

(23) a. neck of the woods 

 b. racó de món 

c.  cul de món 

d.  mons de Déu 
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C. Frases fetes 

(24) a. To have one’s head in the clouds. 

 b. Tenir el cap a tres quarts de quinze. 

 c. Estar als núvols. 

 d. Estar a la lluna. 

(25) a. To put one’s foot in it. 

 b. Ficar-se de peus a la galleda. / Ficar els peus a la galleda. 

 c. Ficar la pota. / Ficar-hi la pota. 

(26) a. You’ve got me there! 

 b. Ara sí que m’has (ben) mort (/fotut)! 

(27) a. Get lost! 

 b. Ves a fer punyetes! 

 c. Fot el camp! 

(28) a. That’s another story. 

 b. Això són figues d’un altre paner. 

(29) a. To laugh one’s head off. 

 b. Fer-se un panxó (/tip) de riure. 

 c. Partir-se (/Trencar-se/Rebentar-se/Petar-se/Pixar-se) de riure. 

 

EXERCICI 8 

La dificultat de traducció de l’original és doble: traduir el refrany Birds of a 

feather flock together i aconseguir alhora mantenir el joc de paraules de la següent frase 

(Only mustard isn’t a bird). 

La prioritat de traducció del refrany és alta pel que fa al nivell de formalitat del 

text, ja que ens trobem davant d’un passatge clarament informal: el diàleg conté 

abreviacions com everything’s o ’tis, interjeccions com tut, tut i exclamacions com oh o 

ah, típiques totes elles del llenguatge col·loquial. Per altra banda, la rellevància 

funcional del refrany (i, per tant, la seva prioritat de traducció) també és alta: el text és 

ple de refranys i frases fetes (vegeu les explicacions del següent paràgraf). Recordem 

com tradueixen el refrany Carner i Oliva: “I la dita sobre això és: ‘Ocells d’un plomatge 

volen plegats’” (Carner); “I la moral d’això és ‘Ocells d’un mateix plomatge sempre 

van junts de viatge’” (Oliva). Abans que res, ens hauríem de preguntar per què tant 

Carner com Oliva tradueixen el refrany força literalment, en comptes de donar un 

equivalent genuïnament català com ‘Cada ovella amb sa parella’ o ‘Mai no s’ajunten si 

no s’assemblen’. El motiu és que, si volen conservar el joc de paraules de l’original 

(Only mustard isn’t a bird), han d’usar la paraula ‘ocell’ en el refrany (una altra 
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possibilitat, segurament menys recomanable, hauria estat eliminar el passatge i 

estalviar-se així problemes). Ara bé: la traducció del refrany que fa Oliva és més 

reeixida que la de Carner. Quan llegim la traducció de Carner no tenim la impressió de 

trobar-nos davant d’un refrany; aquest no és el cas, però, de la traducció d’Oliva. A 

7.3.3 hem dit que una possibilitat de traducció dels refranys era inventar-se’n un que 

sonés com un refrany que havia existit sempre, i comentàvem que la rima i l’estructura 

bipartida ajudaven a crear aquesta sensació. I això és precisament el que fa Oliva: 

s’inventa un refrany (“Ocells d’un mateix plomatge sempre van junts de viatge”) que 

rima i que té una estructura clarament bipartida, amb un nombre de síl·labes igual a 

banda i banda (fixem-nos com l’estructura bipartida de Carner està desequilibrada pel 

que fa al nombre de síl·labes: “Ocells d’un plomatge | volen plegats”). 

Si bé la traducció del refrany d’Oliva és més encertada que la de Carner, aquest 

últim té un encert: traduir moral (And the moral of that is — ‘Birds of a feather flock 

together’) per ‘dita’ (“I la dita sobre això és: ‘Ocells d’un plomatge volen plegats’”). 

Oliva usa ‘moral’, paraula perfectament acceptable en el seu sentit de ‘sentència sàvia, 

moralitat en una faula’. Ara bé: posats a triar entre els dos mots, preferim ‘dita’ a 

‘moral’, ja que una de les gràcies del text de Carroll és, precisament, que està ple de 

dites (refranys i frases fetes) i d’expressions usades anteriorment (al·lusions 

intertextuals): Oh, ’tis love, ’tis love, that makes the world go round! és una al·lusió 

intertextual d’una cançó anònima de la primera meitat del segle XIX, ‘The Dawn of 

Love’ (vegeu Carroll 1865: 261); everybody minding their own business conté la frase 

feta To mind one’s own business; i Take care of the sense, and the sounds will take care 

of themselves és un al·lusió intertextual que parodia el refrany Take care of the pence 

and the pounds will take care of themselves (vegeu Carroll 1865: 261; sobre la traducció 

de la intertextualitat, vegeu 3.6.2). 

 



8. RECURSOS FÒNICS 

8.1. Introducció 

Amb el nom de recursos fònics agrupem una sèrie de fenòmens que lliguen 

indissociablement el sentit del missatge amb la realitat física (fonològica i prosòdica) 

dels elements lingüístics que el conformen. Ens interessen perquè aquesta dependència 

pot provocar dificultats a l’hora de la traducció. Alguns, com la interjecció i 

l’onomatopeia, són part del lèxic de cada llengua. D’altres, com el ritme, són una 

realitat lingüística que pot ser potenciada conscientment per l’emissor i percebuda, 

també conscientment o inconscient, pel receptor. I encara n’hi ha d’altres, com els jocs 

de paraules, l’al·literació i la rima, que són mecanismes de manipulació formal de la 

llengua.  

Els recursos fònics apareixen en àmbits molt diversos: el llenguatge quotidià, la 

redacció periodística, els textos publicitaris, les cançons, el cinema i, evidentment, i 

sovint d’una forma més concentrada, en els textos literaris, especialment en la poesia. 

L’ús dels recursos fònics, per altra banda, té un component lúdic que ha captivat alguns 

escriptors fins a tal punt que les seves obres ens mostren que la separació entre forma i 

contingut, entre significant i significat, és impossible, i que el contingut de l’obra 

literària n’és, en bona part, la forma: la relació entre significant i significat no sempre és 

del tot arbitrària. Dos autors que han destacat en mostrar-nos aquesta dimensió de 

l’activitat lingüística són James Joyce i Lewis Carroll. Ambdós han desplegat un ventall 

tan ampli de recursos fònics que depassa la capacitat d’aquest capítol. La nostra selecció 

de recursos fònics prioritza els d’ús més general: jocs de paraules, interjecció, 

onomatopeia, al·literació, ritme i rima.  

Els recursos fònics completen el panorama, iniciat al capítol 7, sobre la traducció 

de l’estil, un element primordial que sovint està íntimament lligat al missatge. Tal com 

ha remarcat Joaquim Mallafrè, “En molts de casos l’estil pot ser el missatge i el 

missatge no pot ser dit més que de la manera determinada que empra l’autor perquè 

arribi tal com ell el volia fer arribar als seus lectors” (1991: 59). La següent anècdota, 

explicada per Umberto Eco, il·lustra el que acabem de dir: resulta que durant un 

seminari de traducció un col·lega seu va donar a un grup d’estudiants un fragment d’El 

nom de la rosa traduït a l’anglès. El passatge en qüestió descrivia un seguit de figures 
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monstruoses esculpides en un portal d’una església; en veure-les, el jove protagonista 

experimenta una mena de vertigen. La tasca que es va encomanar als estudiants era que 

retrotraduïssin el text a l’italià; llavors compararien els resultats amb l’original. 

Desorientats, els estudiants van recórrer a Umberto Eco, que també impartia el seminari. 

Aquesta fou la seva resposta: 

 

I told the students: where the English text says that there was ‘a voluptuous woman, gnawed by 

foul toads, sucked by serpents ...,’ the main problem was not to find the best Italian word for 

gnawed or necessarily to make those serpents suck. On the contrary, I asked them to read the 

entire page aloud, as if they were singing it, to listen to how the translator (to be considered as 

the author of that English text) had tried to set up a rhythm, a sort of rap, and to follow this 

rhythm. If, in order to preserve this rhythm, the serpents had not to suck but to bite, it did not 

matter; the effect would have been equally horrible. (Eco 2001: 40) 

 

Per dir-ho amb Marshall McLuhan, “the medium is the message” (1964: 7): tal 

com il·lustra l’anècdota d’Eco, sovint no és tan important reproduir exactament el sentit 

de l’original com aconseguir crear en el lector un efecte estilístic equivalent al que ens 

produeix l’original. I encara diríem més: com veurem al llarg d’aquest capítol, moltes 

vegades no és tan important reproduir exactament la forma de l’original com aconseguir 

crear en el lector un efecte equivalent al que ens produeix l’original gràcies a la seva 

forma. 

8.2. Els jocs de paraules 

8.2.1. Definicions i tipologia  

Un joc de paraules es pot definir com un mecanisme que dona relleu a la forma 

lingüística per provocar una reflexió conscient sobre el contingut. Centrar l’atenció 

sobre els sons o les grafies provoca uns efectes estètics, però també retòrics, ja que 

l’atenció que el destinatari ha de dedicar a la forma del missatge li fa retenir el 

contingut. 

De jocs de paraules n’hi ha de moltes menes (Serra 2000 en descriu i n’historia 

cinquanta tipus diferents). Com ja hem dit a la introducció, per als propòsits d’aquest 

manual ens centrem en aquells que tenen un interès retòric general i, més 

específicament, en els de més difusió a la redacció en anglès, concretament:  
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a) La paronomàsia 

b) El doble sentit o pun  

c) Els mots maleta 

 

La paronomàsia és un joc de paraules basat en la paronímia, o semblança 

formal, etimològica o fonètica entre dues cadenes lingüístiques (generalment, mots). La 

paronomàsia estableix una relació entre els sentits de dues cadenes lingüístiques 

parònimes. Molts eufemismes mantenen aquest tipus de relació amb la paraula tabú que 

substitueixen: en són exemples en anglès gosh i geez, parònims de god i de Jes(us); i en 

català, ‘ospa’ i ‘culleres’. Alguns casos de paronomàsia són etimologies populars o 

simplement pronunciacions descurades (per exemple, ‘Cloclou’, de clocar l’ou, que és 

la pronunciació popular del topònim Llocalou, a la Vall de Bianya, a la comarca de la 

Garrotxa; ‘aixecar-se un marremango’ per l’expressió ‘aixecar-se un maremàgnum’). 

D’altres són pronunciacions populars de marques o termes tècnics, com ‘graciosa’ per 

‘gasosa’, ‘gavinet’ per ‘ganivet’, i moltes d’altres. 

El doble sentit o pun és un joc fònic i de sentit basat en l’homofonia (‘massa-

maça’; ‘veure-beure’; ‘bola-vola’), o coincidència fonètica entre dues cadenes 

lingüístiques. Parlem de cadenes lingüístiques i no de paraules perquè, tot i que el tipus 

de pun més freqüent i consagrat per alguns grans autors de la literatura anglesa es 

construeix amb unitats lèxiques, l’homofonia pot afectar diverses unitats. Vegeu 

l’endevinalla següent, inclosa a Payrató (1996: 141):  

 

(1) Pregunta: Què fan els paletes per Nadal?  

 Resposta: Una escala [és a dir, els paletes per ’nar (a) dalt fan una escala].  

 

Com aquesta, moltes endevinalles exploten possibilitats diferents de 

segmentació de frases.  

Quan la relació d’homofonia s’estableix entre dues unitats (paraules), pot anar 

acompanyada de l’homografia, és a dir la identitat ortogràfica (‘banc’, en el sentit de 

‘seient’  i d’‘institució que presta diners’, és alhora homòfon i homògraf; en canvi, 

‘bola’ i ‘vola’ són homòfons però no homògrafs). Pel que fa a la relació semàntica, les 

dues paraules poden ser polisèmiques (‘banc’ en el sentit de ‘seient’ i d’‘institució que 

presta diners’) o homònimes (‘deu’ en el sentit de ‘doll d’aigua’ i de ‘número’). Les 
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paraules polisèmiques (‘banc’) les trobarem recollides com a accepcions de la mateixa 

entrada lexicogràfica. En canvi, els homònims (‘deu’) els trobarem en entrades diferents 

(‘deu 1’ i ‘deu 2’), i sovint pertanyeran a categories gramaticals diferents: al DIEC, ‘deu 

1’ és nom femení (“una deu termal”), mentre que ‘deu 2’ pot ser adjectiu (“una nena de 

deu anys”), nom masculí (“el 10 de setembre”) o nom femení plural (“són les deu 

tocades”).  

Fins aquí hem definit paronomàsia i doble sentit o pun com a relacions entre 

paraules aïllades. Però el fet és que aquests fenòmens apareixen inserits dins de textos. 

Llavors es poden donar dues situacions: que tots dos membres del parell de paraules 

apareguin al text, o que només ho faci un. El primer cas es pot anomenar joc in 

praesentia, i el darrer, joc in absentia. A la bibliografia sobre traducció de jocs de 

paraules sovint s’empren els termes metafòrics ‘joc horitzontal’ i ‘joc vertical’, 

respectivament (Delabastita 1994). Els eslògans publicitaris següents ens en 

proporcionen un exemple de cada:  

 

(2) a. When Mary told us she had been abused, we put her into a special home: her own. (in 

praesentia o horitzontal) 

 b. The latest fast-braking news from Pontiac. It’s ABS. (in absentia o vertical) 

 

L’exemple (2a) és una mostra de pun per polisèmia (també anomenat 

antanàclasi): concretament, hi apareix la paraula ‘home’ dues vegades amb dues 

accepcions diferents. La primera vegada (“a special home”) es tracta d’un lloc de 

residència de caire institucional (en aquest cas, s’entén que es tracta d’una casa 

d’acollida per a dones maltractades). La segona vegada (“her own”) es tracta d’un lloc 

de residència particular (és a dir, casa seva). La força de l’eslògan rau en la crida 

d’atenció cap a la forma, com a sistema de qüestionament del concepte i, en darrer 

terme, de la política de protecció cap a les persones maltractades.  

L’eslògan (2b) ens permet de comprovar un aspecte fonamental dels jocs de 

paraules in absentia: detectar-los implica reconèixer la discrepància entre el mot que 

apareix i el mot que caldria esperar, donades les restriccions de col·locació lèxica. Tots 

coneixem l’expressió anglesa fast-breaking news (‘notícies d’última hora’). Quan veiem 

la substitució de breaking per braking (del verb brake ‘frenar’) hem de reinterpretar 

l’expressió i aquest acte conscient de lectura facilita la retenció de l’eslògan. La relació 

que s’estableix en el pun entre els verbs brake (frenar) i break no és només formal 
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(homofonia) sinó també de proximitat semàntica. Així, la notícia d’última hora és que 

aquest automòbil porta un nou sistema de fre més ràpid (és a dir fast-braking). Com 

veiem, l’atractiu del pun és la seva economia, ja que amb un sol significant es 

relacionen dos significats. Per aquest motiu, el pun té afinitats amb la metàfora (vegeu 

Nash 1992: 119). 

Tant en l’exemple (2a) com en el (2b), podem entreveure que les possibilitats de 

trobar una relació de polisèmia equivalent en català dependran de les particularitats 

lingüístiques, però sobretot culturals, d’aquesta llengua.  

Passem ara als mots maleta, terme adaptat de portmanteau word, que Lewis 

Carroll va encunyar per denominar els neologismes creats al seu poema ‘Jabberwocky’, 

que apareix al primer capítol de Through the Looking-Glass (Carroll 1872). En els 

treballs sobre lèxic científic també han estat anomenats acrònims, formes contractes i 

mots creuats (vegeu Riera 1998). Serra els defineix com “neologismes creats 

arbitràriament a partir de la fusió de dues paraules preexistents” (2000: 242). Marquet i 

Ferigle (1993: 118), i també Riera (1998: 156) especifiquen que en aquesta fusió el 

primer element sofreix una afèresi (truncament, en posició final), i el segon una apòcope 

(pèrdua sil·làbica o de sons en posició inicial), per exemple, ‘pulsar’ <pulsating + 

star>, literalment ‘estrella polsant o pulsativa’.  

El terme ‘fusió’ ens podria induir a pensar que el mot maleta és el mateix que un 

mot compost, quan en realitat es tracta de dos processos ben diferents: la composició és 

un procediment morfològic de formació de paraules, que utilitza morfemes ja existents, 

mentre que el mot maleta és un procediment gràfic i fònic que no utilitza morfemes sinó 

fragments de paraules.  

Tal com s’explica a Mascaró (1986: 14), la composició, com la derivació, 

utilitza regularitats que ja existeixen en els mots de la llengua. Per exemple, com que hi 

ha un conjunt de mots que segueixen l’estructura regular <Verb + Nom> (verb transitiu, 

3a persona singular, present indicatiu, més nom en “funció” d’objecte), com ara 

‘tiralínies’, o ‘obrellaunes’, es pot crear un mot compost nou que s’avingui amb aquesta 

estructura, com ara el neologisme recent ‘llevaneu’ (en aquest cas, el nom apareix en 

singular).  

A diferència de la composició, els mots maleta són fruit d’un procediment no 

morfològic. En general, són procediments en els quals no s’utilitzen morfemes 

existents, sinó qualsevol sistema, per crear un mot que obeeixi les normes estructurals 

generals dels mots de la llengua (vegeu Mascaró 1986: 14). En el cas dels mots maleta, 



8. Recursos fònics 

 
324 

les paraules poden formar-ne part senceres o fragmentades (vegeu Sunyol 1992: 262-

264 per a un llistat de tècniques per crear-ne). L’estructura interna fins a cert punt és 

arbitrària, ja que depèn dels elements que entren a la barreja, i de la voluntat de qui els 

combina, com demostra el terme ‘niló’, fruit de <vinyl + cotton + rayon> (segons 

Mascaró 1986: 82). 

Ara bé, els mots maleta, tot i que es poden crear per qualsevol sistema d’una 

manera més o menys arbitrària, obeeixen les regles de construcció sil·làbica de cada 

llengua. Segons Riera, “són termes formats fent lligar síl·labes o lletres i combinant-les 

de manera que s’obtinguin uns termes que siguin pronunciables i, si pot ser, que 

recordin els principals components del sintagma” (1998: 155). Un bon exemple el tenim 

en la paraula anglesa smog <smoke ‘fum’ + fog ‘boira’>, que respon al patró de 

monosíl·lab Consonant + Consonant + Vocal + Consonant amb una seqüència 

consonàntica inicial permesa en anglès [sm] (com a smile, smart, etc.), i la consonant 

final [g] (com a log, egg, pig, etc.). Es podria haver construït en l’ordre invers, per 

exemple ‘foke’, però no pas fent combinacions no permeses per la fonologia de la 

llengua com ara ‘smfog’. 

Els mots maleta també es distingeixen dels compostos des del punt de vista 

semàntic. Al significat dels compostos s’hi pot arribar composicionalment, és a dir, a 

partir de la informació sintàctica i lèxica de cada membre (per exemple, els noms 

‘tiralínies’ i ‘obrellaunes’ contenen cadascun dues arrels, una d’un verb transitiu i l’altra 

d’un nom que n’expressa l’objecte (o si parlem de rols semàntics, el pacient de l’acció). 

En canvi, per arribar al significat d’un mot maleta primer hem de descobrir quins 

lexemes el formen, per després refinar la idea de suma de significats d’una forma ad hoc 

(és a dir, diferent per a cada mot maleta). Vegem-ho en els exemples següents, dos de 

l’anglès i dos del català:  

 

(3)  a.  frankenfoods: [Frankenstein (n.) és el personatge de ficció creat per Mary Shelley que 

construeix i dona vida a un ésser vivent a partir de fragments de cossos morts] + [ foods 

(n.) aliments]. Significa ‘aliments transgènics’ o, en anglès, GM (genetically modified) 

foods. 

 b.  motorcade: [motor (n.) ‘motor’] + [cavalcade (n.) ‘cavalcada’, ‘desfilada’]. Designa 

una desfilada o caravana de vehicles de motor com les que acompanyen els trajectes 

triomfals o els funerals de personatges importants.  
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 c. ‘Xaviola’ (La Vanguardia, 1-5-2002): [Xavi Hernández (n.), jugador del F.C. Barcelona] 

+ [Javier Saviola (n.) ‘jugador del F.C. Barcelona]. Designa una combinació de les 

habilitats d’ambdós.  

 d. ‘catanyol’ [català (n.)] + [espanyol (n.)]. Varietat del català amb nombroses 

interferències de l’espanyol (i no pas de l’espanyol amb interferències del català).  

 

Un procés subsidiari que pot afectar els mots maleta és la reinterpretació d’un 

dels components com a nou morfema, que aleshores s’incorpora al catàleg tancat 

d’elements productius per a la formació de noves paraules (Pyles i Algeo 1982: 280). 

Així, la cadena ‘–cade’ de ‘cavalcade’ no sols ha contribuït a formar el mot maleta 

‘motorcade’, que teniu a (3b), sinó que s’ha estès a d’altres mots que no trobem als 

diccionaris: ‘aerocade’ (per analogia amb aerodrome, aerodynamics, etc.), ‘aquacade’, 

‘camelcade’ i ‘tractorcade’, que designen desfilades o marxes de vehicles del tipus 

designat pel primer element (incloent els camells a la classe dels vehicles), fetes més 

amb intenció ritual que no pas logística. La gamma de correspondències en català és 

variada: des de la paràfrasi mitjançant sintagmes del tipus ‘desfilada de + N’, fins a 

lexemes sufixats com ara ‘tractorada’.  

Aquests neologismes poden ser creacions molt recents, popularitzades pels 

mitjans de comunicació de masses de la cultura d’origen, o fins i tot originals, 

exclusives per als propòsits del text que ens han encarregat de traduir. Per la seva 

novetat difícilment els trobarem als diccionaris (tot i que es poden trobar, més 

fàcilment, a Internet) i com que no hi ha normes per derivar el significat del mot maleta 

a partir dels lexemes que el constitueixen, haurem d’extreure’l pel context. És important 

identificar-ne no sols els trets semàntics sinó sobre tot els pragmàtics (connotacions, 

registre, etc.). 

8.2.2. La traducció dels jocs de paraules  

A l’àmbit dels estudis sobre la traducció, el debat sobre els jocs de paraules gira 

a l’entorn de la qüestió de la (im)possibilitat de traduir-los (vegeu un bon resum de les 

posicions acadèmiques sobre aquest tema a Marco 2002: 119-127). Des del punt de 

vista metodològic, ens interessa saber les opcions per tractar-los i els factors de què 

depenen. Com en el cas de la metàfora, aquests factors són múltiples. En destaquem els 

següents:  
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a) La funció del joc de paraules en el text original 

b) La funció del text traduït en la cultura receptora  

c) El lloc dels jocs de paraules en les normes de redacció del gènere textual 

(periodístic, literari, etc.) en aquesta cultura 

 

Al llarg d’aquesta secció anirem veient com resoldre la traducció de jocs dels 

diferents tipus que acabem d’introduir –paronomàsia, dobles sentits i mots maleta– 

segons la interacció d’aquests tres factors.  

Si esmentem el lloc que ocupen els jocs de paraules com a recursos retòrics i 

d’estil a la cultura receptora és perquè existeix una diferència substancial entre els 

lectors anglesos i catalans pel que fa al valor atorgat a la capacitat de manipulació de les 

paraules mostrada pels redactors. En totes dues llengües el joc de paraules és un recurs 

per crear complicitat amb el lector, complicitat que es posa al servei de finalitats 

retòriques com són l’expressió de la subjectivitat, el comentari i el judici de valors. Ara 

bé, el lector anglès està més habituat a interpretar aquest recurs que el català i per això, 

no sempre haurem de traduir un joc de paraules anglès per un de català.  

Els titulars i peus de fotografia d’articles periodístics publicats en alguns 

setmanaris de tirada internacional (Time, Newsweek, The Economist) en forneixen molts 

exemples. Els jocs de paraules, combinats amb al·lusions intertextuals, són autèntiques 

“marques de la casa” (per al tractament de la intertextualitat, vegeu 3.6). A continuació 

en tenim tres exemples:  

 

(4) a. ‘The Rates of Wrath’ (titular, Newsweek, article sobre una puja de tipus d’interès) 

 b.  ‘A Thousand Points of Blight’ (titular, Time, sobre la contaminació lumínica a Europa) 

  c.  ‘Bonn appetit’ (peu de fotografia, Time, sobre la presentació d’un llibre de cuina escrit 

per Helmut Kohl) 

 

A la taula següent desgranem els ingredients fonamentals d’aquests jocs de 

paraules. ‘Terme in absentia’ significa el membre del joc que no apareix, i ‘terme in 

praesentia’, el que apareix. A ‘funció del joc de paraules’ hi resumim la funció del joc 

en relació als objectius del títol i de l’article:  
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(5) ANÀLISI DE TRES JOCS DE PARAULES EN ANGLÈS  

Al·lusió  Terme in 

absentia 

Terme in 

praesentia  

Relació  Funció del joc de paraules  

The Grapes of 

Wrath (J. 

Steinbeck) 

Concepte destacat: 

situació 

econòmica dolenta 

Grapes 

(‘raïm’) 

Rates  

(‘tipus 

d’interès’)  

Paronomàsia • Lligam entre el concepte 

destacat per l’al·lusió i el 

tema de l’article (reacció 

negativa a l’alça dels tipus 

d’interès) 

• Anticipa l’opinió editorial  

• Combina informació amb 

comentari 

“A thousand 

points of light” 

(paraules del 

discurs 

d’acceptació de la 

candidatura 

republicana de 

George Bush, 

l’any 1988, 

comparant la 

diversitat humana 

dels EUA amb el 

cel estelat) 

Concepte destacat: 

abundància literal 

de punts lumínics 

Light (‘llum’) Blight 

(‘plaga’) 

Paronomàsia • Lligam entre abundància de 

punts lumínics i patologia 

• Anticipa l’opinió editorial 

• Combina informació amb 

comentari 

Bon appétit 

(fórmula de 

cortesia) 

Concepte destacat: 

menjar 

Bon (‘bo’) Bonn (capital 

de l’antiga 

República 

Federal 

Alemanya)  

Homofonia  • Lligam entre dues facetes de 

Kohl (expresident de la 

RFA): polític i gastrònom 

• Anticipa l’opinió editorial  

• Combina informació amb 

comentari 

 

En català i en castellà, en general, els jocs lingüístics es consideren poc apropiats 

per a textos “seriosos” i solen restringir-se a textos amb finalitat lúdica, satírica o 

literària. En el cas de la premsa, els llibres d’estil ens indiquen els criteris de tolerància 

cap aquests recursos. Al llibre d’estil d’El País (1991) es desaconsellen els jocs amb 

al·lusions intertextuals. Al seu Libro de redacción, el diari La Vanguardia recomana 

titulars concrets, inequívocs i suggeridors, encara que sense caure en el sensacionalisme. 

El Llibre d’estil del diari Avui, publicat per Empúries, no diu res al respecte. A la 

premsa comarcal, el Manual de redacció i estil d’El 9 Nou, d’Eusebi Coromina, 

publicat per Eumo, recomana fugir del joc de paraules fàcil i de la paròdia de títols 

coneguts. En seccions humorístiques, però, s’admeten titulars amb elements irònics, 

còmics o imaginatius. Aquests criteris responen a un temor que s’associï la presència de 

dobles sentits i de manipulació lingüística a una manca de rigor en el contingut. Ara bé, 

no totes les publicacions desconfien de la capacitat del lector d’acceptar el joc lingüístic 

sense negar credibilitat a la informació. Una mostra en són els dobles sentits in 
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praesentia (aquells en què apareixen tots dos membres dels jocs de paraules) que 

apareixen a titulars de la revista El Temps (extrets de Casasayas 1997: 57):  

 

(6) a. ‘El ruc també fa rucades’ (sobre Irlanda del Nord i el Royal Ulster Constabulary o 

RUC) 

 b. ‘La tercera via entra en via morta’ (sobre Esquerra Republicana de Catalunya) 

 c. ‘Falles abans de falles’ (sobre política del País Valencià) 

 

A més a més de les normes imperants sobre l’ús de jocs de paraules en el tipus 

de text a traduir (text “seriós”, lúdic, satíric, literari, etc.), hem de tenir en compte les 

funcions que aquest text o fragment de text haurà de realitzar en la cultura receptora, el 

factor (b) esmentat al principi d’aquesta secció. Els factors funcionals són bàsics a 

l’hora de decidir l’estratègia que emprarem per traduir el fragment on apareix el joc de 

paraules. Per veure a què ens referim, podem examinar el cas dels títols (i els titulars).  

Segons Nord (1990: 155) les funcions que compleixen els títols es poden 

subdividir en essencials, és a dir, comunes a tots els títols, i específiques, és a dir, que 

depenen de la intenció comunicativa de l’emissor. Són les següents: 

 

(7) FUNCIONS DELS TÍTOLS (NORD 1990: 155) 

a) Essencials 

     1. Distintiva: identificar un text entre tots els altres  

     2. Metatextual: enunciar l’existència d’un text (un títol és un text sobre un 

altre text)  

     3. Fàtica: establir un primer contacte entre emissor i receptor 

b) Específiques 

     4. Descriptiva o referencial: descriure el text (el contingut, la forma o els 

factors de la situació comunicativa)  

     5. Expressiva: avaluar el text (el contingut, la forma, els factors de la situació 

comunicativa o els efectes sobre l’emissor i el receptor)  

     6. Operativa: atreure l’atenció dels lectors perquè acceptin la informació 

continguda al co-text (l’article, llibre, etc.) 

 

Aquestes funcions són una abstracció de totes les observades per Nord en 

diferents llengües i cultures. Com és natural, pot haver-hi contrastos no sols en les 
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funcions predominants als títols d’una llengua o cultura particular, sinó en els recursos 

amb els quals es realitzen aquestes funcions. Per exemple, en els titulars de les revistes 

nord-americanes i angleses de (4) i la valenciana de (6), els jocs de paraules són 

recursos per a la realització de les funcions expressiva (anticipen l’opinió editorial), 

operativa (si el lector accepta el joc lingüístic com a senyal d’intel·ligència) i en menor 

mesura descriptiva (combinen informació amb comentari). Però si fem cas dels llibres 

d’estil que hem esmentat més amunt de premsa catalana i espanyola, en un titular ha de 

predominar-hi la funció descriptiva i en menor mesura l’operativa i l’expressiva. Per 

tant, encara que siguin un recurs possible en llengua catalana, els jocs de paraules no es 

consideren adequats des del punt de vista de les normes d’estil en l’àmbit periodístic, i 

costarà més de trobar-n’hi.  

Així doncs, quan combinem els factors normatiu i funcional sorgeixen diverses 

opcions per traduir els títols de (4) i conservar la funció dels jocs de paraules que 

contenen. Nosaltres n’oferim dues: a (8), versions on la funció descriptiva predomina 

sobre l’expressiva i l’operativa; i a (9), versions on les funcions expressiva i operativa 

predominen sobre la descriptiva: 

 

(8) a. The Rates of Wrath → La pujada de tipus d’interès enutja els mercats  

 b.  A Thousand Points of Blight → Un vel de llum cobreix el cel europeu  

 c. Bonn appetit → La gastronomia: l’altra passió de Kohl  

(9) a. The Rates of Wrath → Tips dels tipus  

 b. A Thousand Points of Blight → La llum que il·lumina el camí ... enlluerna els astrònoms 

/ Molta llum per a no res / Les mil i una nítides / La negra nit ja no és tan negra.    

 c. Bonn appetit → Bonn profit, Herr Kohl 

 

A (8) hem optat per fer explícit el tema de cada article mitjançant estructures 

més complexes: a (8a) i (8b) hem traduït sintagmes per oracions completes i a (8c) per 

dos sintagmes juxtaposats. Les funcions expressiva i operativa es resolen mitjançant les 

metàfores ‘enutjar’ a (8a) i ‘vel’ a (8b), i el mot connotat ‘passió’ a (8c). 

A (9) hem optat per jocs de paraules o per al·lusions: una paronomàsia a (9a), un 

doble sentit basat en la polisèmia a (9b) (‘negra nit’ significa ‘entrada la nit’, i ‘negra’ 

s’usa com a sinònim de fosca), i un doble sentit per homonímia a (9c). Les altres 

propostes de (9b) contenen diverses al·lusions intertextuals: els Evangelis, Shakespeare 

i Les mil i una nits. La funció descriptiva resta disminuïda davant de l’expressiva i de 

l’operativa. 
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Un altre àmbit on els jocs de paraules s’empren com a recursos expressius és la 

publicitat, que és un àmbit per naturalesa transgressor. Fixem-nos en la dificultat de 

traduir els dos eslògans següents:  

 

(10) a. Do you believe in Golf? (referència a un model d’una marca alemanya d’automòbils) 

 b. Behind a successful businessman is a successful behind. (anunci de la renovació dels 

seients de la classe business d’una companyia d’aviació britànica)  

 

El primer eslògan és un joc in absentia de paronomàsia, que associa les paraules 

Golf (model d’automòbil) i God (‘Déu’). Normalment s’associa believe (‘tenir fe’ o 

‘creure’) amb God; en aquest cas, la provocació és substituir Déu per un model concret 

d’automòbil. Durant la campanya publicitària, es va emetre per televisió una versió 

castellana que traduïa literalment l’anglès: “¿Crees en Golf?”. Naturalment, hom pot 

tenir fe en el que sigui, però la pèrdua del doble sentit de l’original provoca una notable 

rebaixa de l’efecte transgressor. Si ens conformem amb conservar la referència divina, 

podem fixar-nos en l’anunci d’un altre model d’automòbil on dos humoristes disfressats 

de divinitats gregues situaven el producte en “el Olimpo de los Diesel”. Però si l’efecte 

passa per davant del contingut, sovint és millor emprar un altre recurs, com acabem de 

veure a (9). Una possibilitat que tenim és crear un altre joc de paraules. En són dos 

exemples “Engolfa’t” (una polisèmia amb un mot que conté el nom del producte que 

ens interessa de vendre) i “Golf: per anar folgat” (una al·literació, amb un anagrama 

parcial entre ‘golf’ i ‘folg’).  

Pel que fa al segon eslògan, es tracta d’un joc de paraules in praesentia que posa 

en relació dos homònims: la preposició behind, que significa ‘darrere’ i el nom behind, 

eufemisme de ‘cul’. Des d’un punt de vista formal, es tracta d’un tipus especial de doble 

sentit, l’anomenada antístrofa o viceversa: “frase que duplica un sintagma i en capgira 

els components, més o menys alterats, per aconseguir un contrast de sentit” (Serra 2000: 

414). La traducció és viable, des del punt de vista formal: “Darrere d’un bon home de 

negocis hi ha un bon darrere”. Amb tot, probablement seria difícil de comprendre –“un 

bon darrere” és una valoració sobre l’anatomia, més que no pas una descripció de 

seients més amples–, i poc refinada per al client de classe business. Si ens conformem a 

perdre el viceversa, encara que conservant la repetició, l’eslògan sembla menys atrevit, 

però resulta més cacofònic: “Darrere d’un home de negocis ben situat hi ha un darrere 

ben situat”. 
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Com hem anat veient, la paronomàsia i els jocs basats en l’homofonia exploten 

ambigüitats lèxiques. L’equívoc és una de les conseqüències d’aquestes ambigüitats. Els 

equívocs són recursos que empren sovint els escriptors de ficció, tant per fer 

evolucionar l’argument com per crear efectes humorístics.  

El tractament de l’humor en traducció mereixeria més espai del que li podem 

dedicar en aquest manual. En primer lloc, per la gamma de gèneres i formats en què el 

trobarem (des de l’alta literatura impresa fins als guions de doblatge de productes 

audiovisuals com ara sèries televisives i produccions cinematogràfiques). En segon lloc, 

per les funcions que pot realitzar dins del text. Però, sobretot, pels diversos graus 

d’especificitat cultural i lingüística que posen a prova la competència del traductor en la 

recerca de solucions (vegeu Zabalbeascoa 1996 per a una classificació d’acudits útil per 

a traductors).  

L’humor pot expressar-se per mitjà de diferents canals: pot ser vocal i visual. 

Dins l’humor vocal podem trobar-hi humor verbal (un equívoc, un acudit) i humor no 

verbal (un sospir, un xiscle). Els jocs de paraules poden ser, doncs, un mecanisme 

d’humor verbal, basat en el trencament de les expectatives del destinatari en trobar una 

paraula o expressió allí on n’hi hauria d’aparèixer una altra. Alguns encàrrecs de 

traducció imposen una prioritat molt alta en la preservació de l’humor. És el cas del 

doblatge audiovisual, àmbit que ens permet d’observar més clarament la diversitat de 

factors que intervenen en la traducció dels jocs de paraules com a recursos humorístics.  

Ens centrarem en un dels equívocs involuntaris que apareixen en una escena de 

la pel·lícula anglesa Four Weddings and a Funeral, una comèdia romàntica dirigida per 

Mike Newell i estrenada l’any 1994, protagonitzada, entre d’altres, per Andie 

MacDowell i Hugh Grant. Algunes escenes tenen un caràcter marcadament còmic, que 

serveix de contrapunt als moments amargs de l’amor frustrat i la mort. Prendrem com a 

exemple l’escena on s’oficia el casament religiós dels personatges Bernard i Lydia; ens 

centrarem, en concret, en les promeses de matrimoni: 

 

(11) Newell (1995: 0:36:37 – 0:38:09) 

 PRIEST: Bernard and Lydia, I shall now ask you if you freely undertake the obligations of 

marriage. Bernard: repeat after me: “I do solemnly declare ...” 

 BERNARD: I do solemnly declare ... 

 PRIEST: “that I know not of any lawful impediment ...” 

 BERNARD: that I know not of any lawful impediment ... 

 PRIEST: “why I, Lydia” 
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 BERNARD: why I, Bernard 

 PRIEST: er... sorry. “Why I, Bernard Godfrey Saint John Delaney ...” 

 BERNARD: Why I, Bernard Geoffrey Saint John Delaney ...” 

 PRIEST: “may not be joined in matrimony to Lydia John Hibbot”. 

 BERNARD: may not be joined in matrimony to Lydia Jane Hibbot. 

 PRIEST: Lydia: repeat after me. “I do solemnly declare ...” 

 LYDIA: I do solemnly declare ...  

 PRIEST: “that I know not of any lawful impediment ...” 

 LYDIA: that I know not of any lawful impediment ... 

 PRIEST: “why I, Lydia Jane Hibbot ...”  

 LYDIA: why I, Lydia Jane Hibbot ... 

 PRIEST: “may not be johned in matrimony” 

 LYDIA: may not be joined in matrimony ...  

 PRIEST: “to Bernard Geoffrey Si ... Sijjjun Delaney”. 

 LYDIA: to Bernard Geoffrey Saint John Delaney. 

 

L’objectiu humorístic de tota l’escena del casament es manifesta en primer lloc 

en l’elecció de qui encarna el sacerdot, l’actor britànic Rowan Atkinson, conegut entre 

l’audiència catalana per les sèries Mr Bean (d’humor bàsicament visual) i L’escurçó 

negre (de recreació històrica en clau de paròdia), i doblat per l’actor còmic Joan Pera. El 

seu personatge és un sacerdot novell que oficia un casament per primera vegada. Els 

nervis li fan cometre equivocacions, en especial en els noms i cognoms dels nuvis. Per 

exemple, durant la declaració d’absència d’impediments de Bernard, diu “John” en lloc 

de “Jane”, confusió que encara deu tenir en ment quan passa a la declaració de Lydia. 

Per això quan arriba a joined, el que diu realment és johned. 

Clarament, el que interessa traduir és l’equivocació. L’expressió joined in 

matrimony és una fórmula litúrgica fixada. L’aparició de johned trenca les expectatives 

dels convidats i els provoca un xoc, ja que aquesta paraula evoca altres accepcions de la 

paraula john (la segona accepció és ‘client d’una prostituta’, i the john designa 

col·loquialment ‘el vàter’), a més de recordar la paraula johnny (‘goma’). Es tracta 

doncs, d’un humor sexual i escatològic.  

Com podem tractar aquest equívoc? Per sistematitzar les opcions de traducció 

podem prendre com a punt de referència la tipologia sobre la traducció de la metàfora 

(vegeu 7.2.3): 
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(12) PROCEDIMENTS DE TRADUCCIÓ DELS JOCS DE PARAULES 

a) Conservar el mateix joc de paraules al mateix punt del text, traduint-lo paraula 

per paraula, si és possible (traducció paraula per paraula). 

b) Conservar un joc de paraules al mateix punt del text, inventant-ne un que 

sigui compatible amb el tarannà dels personatges i de l’acció (equivalència).  

c) Conservar l’efecte humorístic al mateix lloc, mitjançant algun altre recurs, 

sigui verbal (un sense-sentit, un renec, una pronunciació defectuosa, etc.) o no verbal 

(vocal o gestual) (adaptació).  

d) Eliminar l’efecte humorístic del punt original i compensar-lo abans o després 

(omissió + compensació).  

 

La solució (12a), el mateix joc de paraules johned–joined, és impossible en 

català. La solució (12d), eliminar l’humor de les paraules del sacerdot, tampoc no és 

vàlida, ja que la seqüència té primers plans on es veu clarament que el capellà parla i fa 

gestos de disgust i de reparació de l’equivocació. També es veuen plans amb les 

reaccions, irritades algunes i divertides altres, dels convidats. Per tant, cal trobar alguna 

seqüència verbal o simplement vocal capaç de generar aquests efectes. La gestual queda 

descartada pel fet que l’encàrrec de traducció es produeix quan la pel·lícula ja és en fase 

de distribució. Sí que seria possible si es tractés d’un muntatge teatral. Les dues 

solucions possibles són la (12c), per exemple mitjançant una pronunciació físicament 

defectuosa (quequeig, veu de nas, sons inaudibles, etc.), i la (12b), és a dir, un altre joc 

de paraules que sigui creïble pel tarannà del personatge i les reaccions dels convidats.  

Per construir un equívoc que funcioni al mateix lloc, buscarem la fórmula 

litúrgica esperable o, com a mínim plausible, en la mateixa situació de la societat 

catalana. Expressions solemnes com ‘contraure matrimoni’ o ‘ser units en matrimoni’ 

poden servir de base per trobar parònims o homòfons d’algun dels components. Vegem-

ne algunes solucions a la taula següent: 

 

(13) SOLUCIONS PER AL JOC JOINED – JOHNED 

Terme in 

absentia 

Terme in 

praesentia  

Tipus de 

joc 

Efecte textual 

No pugui 

contraure matrimoni 

No pugui 

complaure 

paronom

àsia 

canvia 

l’humor escatològic 
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matrimoni (doblatge 

de TV3)  

per l’humor sexual  

No puguem 

ser units en 

matrimoni 

No puguem 

ser humits en 

matrimoni 

paronom

àsia 

canvia 

l’humor escatològic 

per l’humor sexual  

No em pugui 

unir en matrimoni 

amb en Bernard 

No em pugui 

unir en patrimoni 

amb en Bernard 

paronom

àsia 

canvia l’humor 

escatològic per l’humor 

social 

No em pugui 

casar amb en 

Bernard 

No em pugui 

cagar amb en 

Bernard  

paronom

àsia 

preserva 

l’humor escatològic 

alhora que introdueix 

un renec  

 

Com es pot comprovar, les solucions varien en primer lloc segons la paraula que 

és la causa de l’equívoc (‘contraure’, ‘units’, ‘matrimoni’, ‘casar’), i en segon lloc, en 

els efectes textuals, concretament en el tipus d’humor manifestat per l’equívoc (sexual, 

social, escatològic), que s’interpretarà com un reflex de les associacions inconscients 

del personatge. En totes aquestes solucions es produeix una pèrdua d’efecte textual al 

nivell de la coherència de tota l’escena. Recordeu que l’equívoc joined - johned és la 

seqüela d’una equivocació prèvia Jane- John. Si en la traducció es conserva aquest 

darrer equívoc però no el primer, l’equivocació del sacerdot resulta ser nova i diferent, 

no pas un encadenament d’errors al voltant de la mateixa paraula. No obstant això, és 

una pèrdua inevitable, fruit de la manca de correspondència formal entre l’anglès i el 

català, que podem relativitzar sempre que l’humor es conservi globalment a tota 

l’escena. 

Com en el cas de la paronomàsia i els dobles sentits, el tractament dels mots 

maleta en traducció ens mostra el pes dels factors funcionals tant del text original com 

del text meta –els factors (a) i (b) esmentats a l’inici d’aquesta secció. Aquestes 

funcions depenen en gran mesura de l’àmbit al qual pertanyen els textos (tipus de text i 

camp).  

En els camps especialitzats, sobretot els de la ciència i la tècnica, els mots 

maleta són termes amb el mateix estatus que els altres. Si ja estan establerts i acceptats, 

ens apareixeran als reculls de vocabulari de l’especialitat, o com a mínim en els textos 

especialitzats escrits pels experts que treballen en l’àmbit (vegeu una panoràmica dels 
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recursos de documentació al capítol 2). Si no existeix un terme equivalent en català, se 

n’haurà de crear un. Entrem aleshores en el procediment de la neologia, que està 

subjecte a una sèrie de criteris recollits a Marquet i Ferigle (1993: 139):  

 

 

(14)  CRITERIS LINGÜÍSTICS D’ACCEPTABILITAT D’UN NEOLOGISME 

a. Ser fidel a les estructures de la llengua  

b. Expressar exactament la realitat sense establir conflictes ni connotacions perjudicials 

c. Integrar-se en la llengua, en els plans sintagmàtic, paradigmàtic i transformacional 

d. No fer la competència a altres termes 

e. Respondre a la necessitat de comunicació 

 

(15) CRITERIS TERMINOLÒGICS PER A L’ACCEPTABILITAT D’UN NEOLOGISME  

a. Provenir d’una decisió presa pel comitè corresponent (nosaltres afegiríem “o pels membres 

del gremi corresponent, si no hi ha comitè”) 

b. Tenir probabilitats d’acceptació segons els models anteriors 

c. Comptar amb el consens dels diferents grups d’usuaris 

d. Tenir en compte l’equivalència entre llengües a l’hora de decidir la preferència per la 

formació culta enfront de la popular 

e. El contingut informatiu ha de satisfer les necessitats concretes i facilitar-ne la definició  

 

Com es pot veure, un neologisme creat per un traductor individual no té garantia 

d’èxit fins que no és reconegut i admès per la comunitat d’usuaris i els comitès 

normalitzadors corresponents (vegeu, també, 6.8). Com més s’adigui amb els criteris 

lingüístics i terminològics, més probabilitats hauria de tenir la proposta individual. 

Vegem, a continuació, tres procediments documentats en català per crear un neologisme 

a partir d’un mot maleta anglès:  

 

a) L’amplificació, és a dir, formar una expressió reconstruint els elements 

sencers del mot maleta original (vegeu 1.9). Per exemple, ‘transmissor receptor 

portàtil’, de transceptor <transmissor + receptor> (vegeu Riera 1998: 157).  

b) El calc, és a dir, construir un mot maleta que respecti l’estructura sil·làbica 

pròpia dels mots catalans (vegeu 1.3). Dos exemples són ‘permagel’ <permanent + gel>, 

un calc lèxic i morfològic directe que preserva l’ordre anglès Adjectiu + Nom dels 

elements que conformen permafrost <permanent + frost> (vegeu Riera 1998: 220); i 
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‘boirum’ <boira + fum>, un calc lèxic indirecte que reordena els elements de smog 

<smoke + fog>.  

c) El manlleu i l’assimilació ortogràfica (vegeu 1.2): ‘mòdem’, de modem 

<modulator + demodulator>; i ‘pícsel’, de pixel <picture + element>. 

 

També és possible una combinació d’ambdós procediments: ‘pergelisòl’ 

<permanent + gel + sòl>, que amplifica el seu sinònim ‘permagel’ amb el nom ‘sòl’, ens 

al qual fa referència (equival a ‘sòl amb gel permanent’).  

En el camp de la literatura, els mots maleta sovint apareixen per la seva capacitat 

d’atreure l’atenció cap a la forma i la seva relació amb el significat. Un bon exemple 

n’és el poema ‘Jabberwocky’ de Lewis Carroll, que apareix al capítol 1 de Through the 

Looking-Glass (Carroll 1872). Vegem-ne la primera estrofa, en versió original i dues 

traduccions, d’Amadeu Viana (vegeu Carroll 1985: 37) i de Víctor Compta (Carroll 

1990: 135), respectivament: 

 

(16) a. ‘Jabberwocky’, de Lewis Carroll (1872: 134) 

 ’Twas brillig, and the slithy toves 

  Did gyre and gimble in the wabe: 

 All mimsy were the borogoves, 

  And the mome raths outgrabe. 

 b. ‘El Barboteixot’  

 Era temps brillós: les eslludentes tolves 

 girclaven varrinant en les onacles; 

 assats mimayres eron los borogovis, 

 e·l bormi ratins abrisanava. 

 c. ‘Barboterum’ 

 Sopora, ja tard, els llefiscvius tovos, 

 que girosgiraven, l’enllot trepaven; 

 tot pansívols eren els borogorovos 

 mentre les garrates mòmiques guiscaven. 

 

Carroll fa explicar aquesta estrofa al personatge Humpty Dumpty al capítol 6 de 

la mateixa obra. Pel seu interès, reproduïm el fragment original sencer (Carroll 1872: 

191-193):  

 

‘You seem very clever at explaining words, Sir,’ said Alice. ‘Would you kindly tell me the 

meaning of the poem called ‘Jabberwocky’?’  
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‘Let’s hear it,’ said Humpty Dumpty. ‘I can explain all the poems that ever were invented—

and a good many that haven’t been invented just yet.’  

This sounded very hopeful, so Alice repeated the first verse:— 

‘’Twas brillig, and the slithy toves 

    Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves, 

   And the mome raths outgrabe.’ 

‘That’s enough to begin with,’ Humpty Dumpty interrupted: ‘there are plenty of hard words 

there. “Brillig” means four o’clock in the afternoon—the time when you begin broiling things 

for dinner.’  

‘That’ll do very well,’ said Alice: ‘and “slithy”?’  

‘Well, “slithy” means “lithe and slimy.” “Lithe” is the same as “active.” You see it’s like a 

portmanteau—there are two meanings packed up into one word.’  

I see it now,’ Alice remarked thoughfully: ‘and what are “toves”?’  

‘Well, “toves” are something like badgers—they’re something like lizards—and they’re 

something like corkscrews.’  

‘They must be very curious creatures.’  

‘They are that,’ said Humpty Dumpty: ‘also they make their nests under sun-dials—also 

they live on cheese.’  

‘And what’s to “gyre” and to “gimble”?’  

‘To “gyre” is to go round and round like a gyroscope. To “gimble” is to make holes like a 

gimlet.’  

‘And “the wabe” is the grass-plot round a sun-dial, I suppose?’ said Alice, surprised at her 

own ingenuity.  

‘Of course it is. It’s called “wabe,” you know, because it goes a long way before it, and a 

long way behind it——’  

‘And a long way beyond it on each side,’ Alice added.  

‘Exactly so. Well then, “mimsy” is ‘flimsy and miserable’ (there’s another portmanteau for 

you). And a “borogove” is a thin shabby-looking bird with its feathers sticking out all round—

something like a live mop.’  

‘And then “mome raths”?’ said Alice. ‘I’m afraid I’m giving you a great deal of trouble.’  

‘Well, a “rath” is a sort of green pig: but “mome” I’m not certain about. I think it’s short for 

“from home”—meaning that they’d lost their way, you know.’  

‘And what does “outgrabe” mean?’  

‘Well, “outgribing” is something between bellowing an whistling, with a kind of sneeze in 

the middle: however, you’ll hear it done, maybe—down in the wood yonder—and, when you’ve 

once heard it, you’ll be quite content. Who’s been repeating all that hard stuff to you?’  

‘I read it in a book,’ said Alice. 
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En aquest poema, “una paròdia de les balades de dracs i santjordis” (Carroll 

1985: 14), la creació de paraules noves –amb independència del procediment– està 

motivada menys per la necessitat de designació d’objectes nous que per un interès per 

evocar-ne d’existents i propers per al lector. La seva traducció (no sols al català sinó a 

una infinitat de llengües) ha estat abordada com una tasca de creació de mots nous amb 

una capacitat evocativa equivalent (vegeu Hofstadter 1979: 372-373). Si ens fixem en 

els mots maleta, veurem que les solucions aportades pels dos traductors tenen una 

prioritat evocativa no sempre compatible amb la fidelitat al contingut descriptiu. En el 

cas de slithy <slimy + lithe>, Viana crea “eslludentes”, que “significa lluentes i 

esllanguides” (Carroll 1985: 99) i Compta crea “llefiscvius”, que “significa «llefiscosos 

i vius». Vius vol dir el mateix que «actius»” (Carroll 1990: 191). Com podem veure, el 

significat denotatiu dels dos mots maleta és força diferent, i Compta és el que fa la 

proposta més fidel al significat original. Pel que fa a mimsy <miserable + flimsy>, Viana 

opta per “mimayres”, que segons fa explicar al Gep Boterut (Humpty Dumpty) 

“significa mínims i miserables” (Carroll 1985: 100). Compta proposa “pansívols”, que 

“ve de pansits i pensívols” (Carroll 1990: 192). Totes dues propostes compleixen amb 

escreix la condició de tenir una qualitat evocativa. La primera no es pot considerar un 

mot maleta (encara que ho afirmi el Gep Boterut a la seva explicació) ja que la 

terminació “–mayre” no és fàcilment identificable a partir de ‘miserable’. En canvi, 

conserva el sentit de mimsy. Pel que fa a la solució de Compta, es pot considerar un mot 

maleta però no conserva el sentit de l’original.  

Val a dir que alguns mots maleta creats per Carroll han estat incorporats al lèxic 

anglès, com ara el verb slither (‘lliscar’), format a partir de l’adjectiu slithy. En canvi, ni 

mimsy ni les traduccions catalanes no han tingut aquesta fortuna.  

En el camp no especialitzat, per exemple la redacció per a la premsa general, els 

mots maleta poden aparèixer pel seu valor denotatiu, però també per la capacitat 

d’al·lusió intertextual, i d’expressió subjectiva. Fixem-nos en l’exemple següent, 

crònica publicada al diari The Irish Times:  

 

(17) LIKE WHITE-HEADED PINT, CLINTON WORTH THE WAIT 

            If Bill Clinton is short of work in his retirement years, he might consider a role as a 

walking Guinness advertisement.  

       He’s smooth, goes down well with the Irish, and has a white head; all the whiter, he 

said himself, since he became involved with Northern Ireland. He’s a lot warmer than a pint 
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of Guinness, admittedly. But the other thing he has in common with the black stuff is that, 

like a proper pint, he can be slow arriving. 

       The world-famous brewery was a natural choice of venue on a day when Dublin raised 

a parting glass to the Clinton years, and plenty were raised and sunk during the wait for the 

President.  

       We wondered if the White House spin doctors had raised last-minute objections when 

they realised the name of the venue. First Watergate, Irangate, Monicagate, and now a US 

president was walking straight into . . . St James’s Gate! But 111/2 hours behind schedule, 

the American wake for the Clinton presidency was under way. (Frank McNally, The Irish 

Times, 1-5-2002)  

 

Com es pot comprovar, el to d’aquesta crònica és clarament humorístic, ja que 

comença comparant l’expresident Bill Clinton amb una marca de cervesa considerada 

un producte típic irlandès: he’s smooth (“és suau”), goes down well with the Irish 

(“baixa bé”, és a dir, “cau bé”), has a white head (“té el cap blanc”, en al·lusió als 

cabells de Clinton i a la corona d’escuma blanca), can be slow arriving (“triga a arribar” 

o a “pujar al cap”). D’aquesta introducció, el periodista destaca, posant-lo en últim lloc, 

el fet que Clinton va arribar tard a la seva visita a Dublín. L’últim paràgraf conté un 

acudit fonamentat en un comentari metalingüístic, un joc de paraules in praesentia entre 

els mots maleta acabats en –gate i el topònim St James’s Gate, una al·lusió cultural a 

l’entrada de la fàbrica de cervesa Guinness.  

La terminació –gate és molt productiva en anglès. Com expliquen molt bé Pyles 

i Algeo (1982: 281), es tracta d’un morfema originat pel truncament de la paraula 

‘Watergate’. Aquest nom fa referència a un bloc d’habitatges i oficines de Washington, 

algunes de les quals estaven ocupades pel partit demòcrata quan als anys setanta del 

segle XX membres d’aquest partit van sofrir escoltes telefòniques il·legals. En saber-se 

que el president Nixon, del partit republicà, n’estava al corrent, es generà un escàndol 

que el va forçar a dimitir. Després de l’afer Watergate, tots els escàndols polítics que 

afecten alguna instància governamental dels EUA, sobretot quan van acompanyats de 

grans esforços per encobrir-los davant l’opinió pública, s’han denominat amb mots 

maleta formats amb el nom de l’afectat i la terminació –gate: Irangate (l’afer Iran-

Contra de la presidència Reagan), Monicagate o Zippergate (l’afer entre Monica 

Lewinski, treballadora de la Casa Blanca, i el president Clinton), etc.  

En el cas de ‘St James’s Gate’, doncs, tenim un joc de paraules amb la segona 

part d’un mot maleta. Per traduir-lo toparem amb dues dificultats: en primer lloc, els 
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mots maleta en –gate són anglicismes poc acceptats en català (en francès, en canvi, 

estan força admesos). Si apareixen pel seu valor denotatiu, en català, com en castellà, es 

tendeix a parafrasejar-ne el sentit, amb expressions que especifiquin el tipus de succés: 

“l’afer de venda d’armes Iran-Contra”, “l’escàndol sexual Clinton-Lewinski”, etc. El 

segon problema és comú a tots els jocs de paraules: la polisèmia –gate / Gate no té una 

correspondència en català.  

L’estratègia que adoptem dependrà del tipus d’encàrrec. Per exemple, si la 

funció del text traduït és mostrar-nos l’enginy del redactor de l’original, Frank McNally, 

i el destinatari té prou coneixement de la cultura d’origen, podem optar per 

procediments més orientats cap al text original, com els de (18): 

 

(18) a. Ens preguntàvem si els assessors de la Casa Blanca hi havien posat objeccions d’última 

hora quan s’havien adonat del nom de l’escenari de la visita. Primer foren el Watergate, 

l’Irangate i el Monicagate, i ara un president nord-americà havia de passar pel St 

James’s Gate.* Però, 11 hores i mitja més tard del previst començava la vetlla nord-

americana del difunt mandat de Clinton.  

  [* Joc de paraules entre els noms de diversos escàndols i el nom del lloc on s’elabora la 

cervesa; St James’s Gate vol dir ‘Portal de St. Jaume’ (N. del T.)]  

 b.  Ens preguntàvem si els assessors de la Casa Blanca hi havien posat objeccions d’última 

hora quan s’havien adonat del nom de l’escenari de la visita. Primer foren el Watergate, 

l’Irangate i el Monicagate, i ara un president nord-americà havia de passar per un altre 

gate, aquest cop a Dublín: el St James’s Gate. Però, 11 hores i mitja més tard del previst 

començava la vetlla nord-americana del difunt mandat de Clinton.  

 

Com es pot veure, (18a) inclou una nota del traductor on es reconeix la 

impossibilitat de traduir el joc de paraules. En canvi, a (18b) opta per incorporar les 

explicacions necessàries dins el text. En tots dos casos la traducció incorpora el 

comentari metalingüístic, confiant que, per al lector de la traducció, el joc de paraules 

tindrà un efecte humorístic semblant al de l’original. Ara bé, si el traductor creu que el 

comentari metalingüístic d’una altra llengua pot dificultar la comprensió de l’article, i 

que el to d’humor desitjat ja es transmet per altres recursos (com ara la comparació 

entre Clinton i una Guinness, o la personificació del mandat presidencial), pot suprimir 

l’acudit. El fragment en qüestió quedaria així: 
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(19) Ens preguntàvem si els assessors de la Casa Blanca havien posat objeccions d’última hora a 

aquesta visita, però, 11 hores i mitja més tard del previst, començava la vetlla nord-

americana del difunt mandat de Clinton. 

 

8.3. La interjecció, l’onomatopeia i l’al·literació 

8.3.1. Definicions i procediments generals de traducció 

La interjecció és un mot o locució invariable que expressa, normalment en 

forma d’exclamació, un estat afectiu del parlant, per exemple dolor, oblit, alegria, 

estranyesa, sorpresa, admiració, enuig, etc. En la majoria de casos, és propi de les 

interjeccions el fet que “no puguin ser definides amb trets lèxics, és a dir, que no tinguin 

un significat referencial com el que tenen les paraules plenes (noms, adjectius, verbs i 

adverbis)” (Cuenca 2002: 3200). Així, una interjecció com ‘oh’ pot expressar, segons el 

context i la manera d’ésser dita, sorpresa, admiració, pena, alegria, plaer, decepció o 

desaprovació. Altres exemples d’interjecció són: ‘ai’, ‘ah’, ‘oi’ ‘eh’, ‘apa’, ‘ha’, ‘au’, 

‘ecs’, ‘ei’, ‘uf’, ‘ui’, ‘visca’, ‘renoi’, ‘caram’, ‘ostres’, ‘hòstia’, ‘cony’, ‘collons’, ‘Mare 

de Déu’ i ‘Déu n’hi do’. (Per a un tractament aprofundit de les interjeccions, vegeu 

Cuenca 2002: 3199-3232). 

L’onomatopeia és un mot que imita un so del món extralingüístic. Així, ‘bub-

bub’ i ‘xap’ suggereixen, respectivament, el soroll d’un gos que lladra i el soroll que fa 

un cos en caure a l’aigua. Les onomatopeies sovint presenten algun tipus de 

reduplicació, sigui total (‘gloc-gloc’) o bé parcial (‘tic-tac’). Altres exemples 

d’onomatopeia són: ‘piu’, ‘atxim’, ‘zas’, ‘xec’, ‘pum’, ‘crac’, ‘catacrac’, ‘xup-xup’ i 

‘pataplaf’. (Per a un tractament més aprofundit de l’onomatopeia, vegeu Cuenca 2002: 

3228-3231 i Cabré Monné 2002: 892-893; sobre el fenomen de la reduplicació, vegeu 

Cabré Monné 2002: 910-920). 

L’al·literació és la repetició d’un so (del món extralingüístic o del món 

lingüístic), especialment al començament de dos o més mots contigus o entre els quals 

hi ha poca distància. El vers “Em plaus, quan plou, tan nua com la fulla” (J.V. Foix, Sol, 

i de dol, sonet 52, vers 4), per exemple, conté una al·literació consonàntica del món 

extralingüístic (l’al·literació del so [p] imita, onomatopeicament, el soroll de la pluja 

quan pica al terra) i una al·literació vocàlica (una rima interna assonant) del món 

lingüístic (“nua – fulla”). (Val a dir que el vers és més complex en al·literacions: “Em 
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plaus, quan plou” al·litera en [mpl]; “tan nua” al·litera en [n]; [m] apareix tres vegades; 

‘u’ apareix cinc cops, tres com a [w] i dos com a [u]; i en la pronunciació del català 

central, [a] apareix tres vegades i [ə] quatre).  

A diferència de les interjeccions i de les onomatopeies (que formen part del lèxic 

de la llengua), les al·literacions solen ser buscades, tot i que també podem trobar 

al·literacions espontànies en mots com ‘matemàtiques’ ([m], [t] i, en català central, [ə]), 

‘quilocaloria’ ([k], [i], [l] i, en català central, [u] i [ə ]), ‘Franz Kafka’ ([f], [a], [k]) o 

‘Giorgio Armani’ ([dʒórdʒo armáni]: ‘gi’ pronunciat [dʒ], [o], [r], [a]; hi ha també una 

al·literació parcial provocada per la coincidència d’un tret distintiu, la nasalitat de [m] i 

[n]). Com es desprèn dels exemples que hem donat, les al·literacions poden ser més o 

menys complexes segons el grau de repetició fònica que presenten. Val a dir, a més, que 

tot i que en anglès existeix l’al·literació vocàlica, és molt més freqüent (i es percep molt 

més) l’al·literació consonàntica, que sol ocórrer en posició inicial de síl·laba accentuada 

(normalment a principi de mot). A continuació donem tres exemples d’al·literació en 

anglès, ordenats per ordre de complexitat creixent:  

 

(20) “(To be as) blind as a bat” (frase feta): dues al·literacions de [b].  

(21) “Fly the finest, fly TWA” (eslògan d’un anunci d’una companyia aèria): tres al·literacions 

de [f], dues de [l], dues de [t] i tres de [aɪ]. Fixeu-vos com l’al·literació que es percep més 

és la de la consonant a principi de síl·laba accentuada: [f]. 

(22) “The digital document company” (eslògan d’un anunci de Xerox, una multinacional nord-

americana que fabrica material d’oficina): dues al·literacions de [d], dues de [k], dues de 

[m], dues de [t], dues de [n] i dues de [ɪ]. Noteu que totes les al·literacions, a excepció de 

les [ɪ] de digital, estan concatenades amb el mot contigu —l’excepció esmentada ho és, de 

fet, a mitges, ja que el diftong [ju] de document conté un eco de les [ɪ] de digital. Les [ɪ] de 

digital i la [i] de company tampoc no són ben bé idèntiques (aquesta última és més llarga i 

té una qualitat més semblant a la ‘i’ catalana), però sí que són sons articulatòriament molt 

propers, de manera que es pot considerar que al·literen. Fixeu-vos també que la ‘o’ de 

document i la de company gairebé al·literen, si més no en anglès nord-americà: la primera 

es pronuncia [aː], la segona es pronuncia [ʌ], i totes dues s’assemblen a una ‘a’ catalana —

en anglès britànic, en canvi, document es pronuncia [ɒ] i s’assembla a una ‘o’ oberta 

catalana, de manera que no al·litera amb company [ʌ], que s’assembla a una ‘a’ catalana.  

 

Com a norma general, hi ha dues maneres de traduir la interjecció, 

l’onomatopeia i l’al·literació: l’equivalència i la paràfrasi. En el cas de l’al·literació, 

podem utilitzar també un altre procediment de traducció: l’adaptació.  
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(23) PROCEDIMENTS GENERALS DE TRADUCCIÓ  

D’INTERJECCIONS, ONOMATOPEIES I AL·LITERACIONS  

 a. Equivalència 

 b. Paràfrasi 

 c. Adaptació (sols per a l’al·literació) 

 

L’equivalència (vegeu 1.7) pressuposa que dues cultures tenen interjeccions i 

onomatopeies idèntiques o semblants i que les al·literacions es poden (i es volen) 

traslladar de la llengua original a la llengua meta. La paràfrasi, en canvi, s’utilitza quan 

no hi ha un equivalent en la llengua meta, quan no se’n troba cap, o bé quan, tot i haver-

n’hi un, es decideix proporcionar el sentit prescindint de l’efecte estilístic del recurs 

fònic, ja sigui perquè, en el cas de les interjeccions i de les onomatopeies, volem oferir 

una traducció estilísticament neutra (és a dir, amb una força expressiva nul·la o gairebé 

nul·la), ja sigui perquè, en el cas de les al·literacions, el recurs fònic en qüestió té una 

freqüència d’ús menor en català que en anglès. Finalment, l’adaptació consisteix a 

substituir un o més elements (en aquest cas, l’al·literació o al·literacions) del contingut 

del text original per un altre o altres que garanteixin els efectes pretesos a l’original 

(sobre l’adaptació, vegeu 1.8). Als apartats següents (8.3.2 i 8.3.3) els exemples ens 

ajudaran a il·lustrar cadascun dels procediments de traducció; veurem també quin és el 

procediment de traducció més oportú en cada moment. 

8.3.2. La traducció de la interjecció i de l’onomatopeia 

Començarem per la interjecció. Prenguem, per exemple, oops, una interjecció 

que indica sorpresa o que algú demana disculpes. Seguint els procediments generals de 

traducció donats a 8.3.1, oops es podria traduir per interjeccions equivalents com ‘ui’, 

‘ep’ o fins i tot ‘òndia’. Suposant que no trobéssim cap equivalent, però, podríem fer-ne 

una paràfrasi estilísticament marcada, del tipus ‘ho sento, sóc un ase’ (Martos 1999b: 

17): aquest tipus de paràfrasi és especialment útil quan no es troba cap equivalent però 

es vol mantenir el valor expressiu de l’original. Evidentment, també són possibles 

paràfrasis estilísticament neutres, del tipus ‘ho sento, m’he equivocat’. Un cas sovint 

problemàtic és la interjecció anglesa oh, la qual, malgrat tenir la mateixa forma que en 



8. Recursos fònics 

 
344 

català, té una freqüència d’ús (i a vegades un significat) diferent: oh es pot traduir per 

‘oh’ quan es vol indicar sorpresa, admiració o pena, però és aconsellable traduir-la per 

altres interjeccions com ‘ah’ (si es vol expressar alegria, dolor o indignació), ‘ai’ (si es 

vol manifestar dolor o el fet d’adonar-se d’un oblit) o fins i tot ‘caram’ (si es vol 

comunicar estranyesa, admiració o enuig). 

Respecte a les onomatopeies, el primer que cal tenir en compte és que no són 

pas reproduccions exactes de sons, sinó imitacions més o menys aproximades. D’aquí 

que el gall català faci ‘quiquiriquic’, ‘quequerequec’ o ‘cocorococ’, el gall castellà 

quiquiriquí i el gall anglès cock-a-doodle-doo. Prenguem ara dos exemples més 

relacionats amb crits d’animals: si hem de traduir woof el més lògic serà donar un 

equivalent com ‘bub-bub’ (i no pas ‘guau’, que és un calc del castellà); i si hem de 

traduir miaow donarem l’equivalent ‘mèu’ o ‘marrameu’ (i no pas ‘miau’, que és un 

calc del castellà o bé un calc de la forma del mot anglès). És clar que, a risc de perdre la 

força expressiva, també podríem fer paràfrasis de woof i miaow i obtenir, 

respectivament, ‘lladruc/lladrar/bordada/bordar’ i ‘crit/cridar/miol/miolar’. Si hem de 

ser exactes, però, les paraules ‘miol/miolar’ no són paràfrasis, ja que es troben a mig 

camí entre l’equivalència (‘mèu/marrameu’) i la paràfrasi (‘crit/cridar’): tot i que no es 

poden considerar onomatopeies, ‘miol/miolar’ són mots d’origen onomatopeic, i com a 

tals conserven una certa força expressiva, no tan intensa com ‘mèu/marrameu’, però 

tampoc nul·la com ‘crit/cridar’. La qual cosa ens porta a la traducció de mots d’origen 

onomatopeic, per exemple hiss. Seguint els procediments generals de traducció donats a 

8.3.1, podem traduir hiss de dues maneres: amb un equivalent i amb una paràfrasi. 

Alguns equivalents (també d’origen onomatopeic) serien ‘xiu-xiu/xiuxiueig/xiuxiuejar’ 

(una persona), ‘xiular’ (una serp, el vapor) o ‘xerric’ (de frens). I de paràfrasis, en 

podem fer de dos tipus. El primer tipus comprendria traduccions com ‘parlar a cau 

d’orella’ (algú), ‘fer fressa’ (alguna cosa) o ‘fer un soroll sibilant’ (alguna cosa): totes 

tres paràfrasis conserven la força expressiva de hiss gràcies a la locució adverbial ‘a cau 

d’orella’ i a l’al·literació de [f] i de [s], respectivament (fixeu-vos que ‘sibilant’ té un 

origen onomatopeic). El segon tipus de paràfrasi comprendria traduccions com ‘parlar a 

l’orella d’algú en veu molt baixa’, ‘bufar’ (el vent, un gat) o ‘brogit’ (del vent entre el 

fullatge): a diferència de les anteriors, aquestes paràfrasis són estilísticament neutres, és 

a dir, tenen una força expressiva molt baixa o nul·la. Finalment, una recomanació a 

l’hora de traduir onomatopeies: a part de recórrer a la vostra competència com a parlants 

de català, per trobar equivalents us poden ser d’ajut no solament els diccionaris 
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bilingües anglès-català, sinó també diccionaris monolingües com el Diccionari 

d’onomatopeies i mots de creació expressiva de Manel Riera-Eures i Margarida 

Sanjaume (Edicions 62), on hi ha un llistat de correspondències molt útil per al 

traductor que busca una interjecció. En són exemples: ‘panxa’ → ‘rau-rau’; ‘bullir’ → 

‘glu-glu’ / ‘xup-xup’; ‘volar’ → ‘flap-flap’ / ‘flop-flop’; i ‘mosquit’ → ‘nnn’ / ‘nyee’ / 

‘zum-zum’ / ‘zzz’. Els mateixos autors van publicar posteriorment una versió ampliada 

(bilingüe) d’aquest llibre: el Diccionari d’onomatopeies i altres interjeccions, amb 

equivalències en anglès, espanyol i francès (Eumo). 

8.3.3. La traducció de l’al·literació 

Comparada amb la interjecció i l’onomatopeia, l’al·literació presenta força més 

problemes a l’hora de ser traduïda, per dos motius. D’una banda, l’ús de l’al·literació 

difereix notablement en anglès i en català, de manera que el traductor ha de saber ben bé 

quan cal traslladar l’al·literació i quan resulta improcedent. D’altra banda, un cop presa 

la decisió de traduir una determinada al·literació per una altra al·literació, el traductor 

s’enfronta a un recurs fònic que (a diferència de la interjecció i de l’onomatopeia, i a 

semblança del ritme i de la rima) es caracteritza pel fet de ser sostingut, reiteratiu, no 

puntual, més volgut (és a dir, més buscat) i normalment no limitat a un ítem lèxic aïllat, 

i això requereix del traductor una major destresa (i un major esforç) en el maneig de la 

llengua, en la cerca de reiteracions fòniques. En el que queda de secció, doncs, 

analitzarem amb detall: a) les semblances i diferències en l’ús de l’al·literació en anglès 

i en català, que donaran compte de quan hem de traslladar les al·literacions; i b) les 

possibilitats al·literatives, que donaran compte de les diferents maneres en què podem 

traslladar les al·literacions. 

Respecte a les semblances i diferències en l’ús de l’al·literació en anglès i en 

català, ambdues llengües comparteixen l’ús literari d’aquest recurs fònic, que no sempre 

es limita a la poesia, sinó que pot aparèixer en textos literaris amb un alt component 

estètic. A continuació en donem tres exemples: 

 

(24) Entre el cordam, mira la mar, Marcel·la [...] (J.V. Foix, Sol, i de dol, sonet 46, vers 1)  

(25) i roda com un carro el tro de guerra,  

 fent en sos pols sotraquejar la terra [...] (Jacint Verdaguer, L’Atlàntida, Introducció, versos 

10-11) 
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(26) Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament; una fragor eixordadora en la qual es 

barrejaven el cruixir de jàsseres i bigues, l’ensulsiada d’escales, trespols, envans i 

revoltons, l’esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles, va retrunyir 

per la Baixada de la Ferradura mentre la casa s’esfondrava sense remei. (Jesús Moncada, 

Camí de sirga: 9) 

 

El vers de Foix al·litera el so [m] (i, en menor grau, [l], [r], [ɾ], [ɛ] i [a]) per tal 

d’aconseguir un efecte poètic (es repeteixen sons del món lingüístic); els versos de 

Verdaguer al·literen els sons [r] i [ɾ] a fi de suggerir el fragor de la guerra (s’evoca un so 

del món extralingüístic); i el fragment de la novel·la de Moncada al·litera diversos sons, 

principalment [r], [ɾ] i [s], a fi de suggerir l’esfondrament d’una casa (s’evoquen sons 

del món extralingüístic). En tots tres casos l’al·literació s’insereix dins d’un marc 

clarament literari i en això, dèiem, coincideixen l’anglès i el català. Però allà on es 

diferencien aquestes dues llengües és en els usos no exclusivament literaris de 

l’al·literació: en textos no literaris, l’anglès presenta una freqüència d’ús d’al·literacions 

força més alta que el català. Cal anar molt en compte, doncs, a no crear al·literacions 

que no figuren a l’original, sobretot en textos no literaris, ja que, a diferència de 

l’anglès, en català les al·literacions s’associen amb textos literaris: en català, les 

al·literacions que apareixen en un text no literari se solen percebre com a cacofòniques. 

En anglès, en canvi, l’al·literació és un fenomen profundament arrelat a la llengua, 

probablement a causa de la seva antiguitat —recordem que la poesia anglosaxona no era 

rimada sinó al·literada. Així, l’al·literació en anglès abasta molts més àmbits que 

l’estrictament literari:  

 

(27) ÀMBITS EN QUÈ LA FREQÜÈNCIA D’ÚS D’AL·LITERACIONS ÉS MÉS ALTA EN 

ANGLÈS QUE EN CATALÀ  

 a. Eslògans (comercials o no) 

 b. Titulars de premsa 

 c. Títols de llibres i de pel·lícules 

 d. Ítems lèxics compostos 

 e. Frases fetes 

 f. Comparacions idiomàtiques 

 g. Enumeracions amb una relació semàntica d’antonímia (incloses les enumeracions 

totalitzadores) 
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(28) Eslògans (comercials o no) 

 a. “Beauty is my business” (anunci de sabó)  

 b. “M&Ms melt in your mouth, not in your hand” (anunci de caramels) (al·literacions de 

[m] i [e]) 

 c. “Magnificiently masculine” (anunci de colònia) (al·literacions de [m], [n], [l] i [ɪ]) 

 d. “Always cool. Always Coca-Cola” (anunci d’un refresc) (al·literacions de [k], [l] i ‘o-

a’)  

  e. “Power to the people” (eslògan polític) 

 f. “Sex, sun and sangria” (eslògan que descrivia les platges mediterrànies als turistes 

anglesos) 

(29) Titulars de premsa 

a. “The Future of Farming” (The Economist, 15-12-2001) 

b. “Our Expanding Home: The Big Bang Burger Bar” (The Economist, 5-1-2002) 

c. “Victorian Values Revisited” (The Economist, 5-1-2002) 

d. “The Mood of America” (The Economist, 12-1-2002) 

e. “Media Freedom in Africa” (The Economist, 11-5-2002) 

(30) Títols de llibres i de pel·lícules 

a. Maps in Minds (títol de llibre) 

b. Belfast Confetti (títol de llibre) 

c. Love’s Labour’s Lost (títol de llibre) 

d. Fields Fun Festival (títol de pel·lícula) 

e. Smell and Smile (títol de pel·lícula) 

(31) Ítems lèxics compostos 

a. ‘the Wild West’ 

b. ‘the Jolly Roger’ 

c. ‘prickly pear’ 

d. ‘false friend’ 

e. ‘rumpus room’ 

(32) Frases fetes 

a. ‘to raise a rumpus’ 

b. ‘(to have a) burning ambition’ 

c. ‘(to stink to) high heaven’  

d. ‘come hell or high water’ 

e. ‘the coast is clear’ 

(33) Comparacions idiomàtiques 

a. ‘(to be as) clear as crystal’ 

b. ‘(to be as) fit as a fiddle’ 

c. ‘(to be as) dead as a doornail’  

d. ‘(to be as) dead as a dodo’ 

e. ‘(to be as) high as a kite’ 
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(34) Enumeracions amb una relació semàntica d’antonímia (incloses les enumeracions 

totalitzadores) 

 a. ‘friend or foe’ (locució) 

 b. ‘from tip to toe’ (locució) 

 c. Beauty and the Beast (títol de pel·lícula) 

 d. “There’s plenty going on in Durham. There are major art shows at the DLI Centre, 

every sport from cricket to croquet, regular poetry readings at Colpitts, the annual 

rowing spectacle of Durham Regatta” (enumeració totalitzadora) 

(http://www.dur.ac.uk/~dcm0www/aboutus.htm; data d’últim accés: 17-5-2003) 

 e. “‘I now do as much shopping as possible online’, says Colford, ‘everything from 

clothes to computers, from gifts to groceries’” (enumeració totalitzadora) 

(http://www.phoenix.edu/students/future/ebiz.htm; data d’últim accés: 17-5-2003) 

 f. “[...] together we are reaching across continents to join hands to improve the health of 

women from Peru to Paris, from Lebanon to Los Angeles, from Senegal to Singapore” 

(enumeració totalitzadora) 

(http://www.thelizlibrary.org/undelete/library/library013.html) 

 

Dels tres procediments de traducció de l’al·literació que assenyalàvem a 8.3.1, 

l’equivalència, la paràfrasi i l’adaptació, recomanem usar majoritàriament la paràfrasi i 

l’adaptació a l’hora de traduir els casos esmentats, és a dir: és millor concentrar-se en el 

sentit (paràfrasi) i en la preservació de l’efecte estilístic (adaptació) i prescindir de tot 

intent de traduir una al·literació per una altra al·literació (equivalència). El motiu és que 

en els àmbits especificats l’al·literació ocorre amb bastanta més freqüència en anglès 

que en català: en la majoria de casos l’ús d’al·literacions en la traducció resultaria 

inapropiat i fins i tot xocant per a un lector català ja que, com hem dit, en català 

l’al·literació se sol reservar per a textos literaris. Això no impedeix que, com a 

traductors, no puguem usar l’al·literació ocasionalment en algun dels àmbits enumerats; 

al cap i a la fi, de vegades també podem trobar al·literacions en català en algun 

d’aquests àmbits, però hem de reconèixer que titulars de premsa com “Bocins de ciència 

en l’oceà editorial” (El Temps, 23-29 d’abril de 2002, p. 46) o títols de llibres com 

Trempant t’empaito de Celdoni Fonoll són excepcions que confirmen la regla.  

Analitzem, per exemple, l’enumeració (34f), from Peru to Paris, from Lebanon 

to Los Angeles, from Senegal to Singapore, que al·litera parells de mots a partir de la 

repetició de ‘p — r’ / ‘l’ i ‘le’ / ‘s — n — g’. Aquesta mena d’enumeracions les hem 

qualificades de totalitzadores perquè no s’han de prendre en el seu sentit literal, sinó en 

un sentit inclusiu, totalitzador: el que compta és l’ampli ventall de països que s’inclouen 

http://www.dur.ac.uk/~dcm0www/aboutus.htm
http://www.phoenix.edu/students/future/ebiz.htm
http://www.thelizlibrary.org/undelete/library/library013.html
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implícitament entre cadascun dels dos països mencionats i presentats com a extrems o 

pols oposats; de fet, en aquesta mena d’enumeracions no importen els països concrets, 

sinó la relació d’antonímia que s’estableix entre ells gràcies a l’al·literació, de manera 

que podríem substituir perfectament qualsevol parell de països per un altre d’al·literat 

(per exemple, from Canada to Congo) sense que el sentit variés el més mínim: together 

we are reaching across continents to join hands to improve the health of women from 

Peru to Paris, from Canada to Congo, from Senegal to Singapore. Davant d’aquesta 

idiosincràsia de la llengua anglesa, inexistent en català, el traductor haurà d’abandonar 

tot intent d’oferir un equivalent al·literat (cosa fàcil d’aconseguir en la majoria de casos 

si decidim traduir literalment). En comptes d’això, el que haurà de fer és triar entre els 

dos procediments de traducció que li queden: la paràfrasi i l’adaptació. En el cas que ens 

ocupa, tant si utilitzem un procediment com l’altre, ens haurem de deslliurar de les 

diverses al·literacions i transmetre només la idea de distància geogràfica (i cultural) que 

hi ha entre cada parell de mots. Oferim tot seguit diverses paràfrasis: “de tots els països 

de la terra”, “sense limitacions geogràfiques”, “de llocs molt diversos” i “de cultures 

molt diverses”. Amb l’altre procediment, l’adaptació, hauríem d’aconseguir un efecte 

estilístic equivalent a l’al·literació substituint-la per un altre recurs estilístic 

(l’antonímia); proposem: “del desert a l’Antàrtida, del pol Nord al pol Sud”. 

Vistes les semblances i diferències en l’ús de l’al·literació en anglès i en català, 

que donen compte de quan hem de traduir les al·literacions, ara només ens queda 

centrar-nos en les possibilitats al·literatives, que donen compte de les diferents 

maneres en què podem traduir les al·literacions. Hi ha dos components bàsics que 

conformen quatre pols dins dels quals es pot moure un traductor un cop ha decidit 

traduir les al·literacions per altres al·literacions (procediment d’equivalència): 

 

(35) Pols al·literatius / Possibilitats al·literatives 

 a. + fidelitat ––––––––––––– - fidelitat (al mateix so) 

 b. + fidelitat ––––––––––––– - fidelitat (al sentit) 

 

(36) Paràmetres d’anàlisi de traduccions al·literades 

 a. +/- fidelitat al mateix so 

 b. +/- fidelitat al sentit 
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Els pols +/- fidelitat al mateix so i +/- fidelitat al sentit constitueixen els dos 

paràmetres d’anàlisi de traduccions al·literades que usarem aquí. Per tal d’il·lustrar el 

ventall de possibilitats en la traducció d’al·literacions ens limitarem a comentar-ne uns 

pocs casos volgudament literaris, concretament de William Shakespeare i James Joyce, 

traduïts per reconeguts traductors: veure com ho fan ens ajudarà a prendre’n exemple. 

Un dels versos fonèticament més suggeridors en tot Shakespeare és Full fathom five thy 

father lies (The Tempest, I.ii.400). Segons hem vist, podem usar tres procediments de 

traducció a l’hora de traduir les al·literacions: l’equivalència, la paràfrasi i l’adaptació. 

Aquest vers, doncs, es pot parafrasejar d’una manera més o menys literal per “El teu 

pare jeu a més de vuit metres”. També en podem fer una adaptació que substitueixi un 

recurs literari (l’al·literació) per un altre o uns altres també literaris (la inversió 

sintàctica i l’ús del possessiu ‘ton’): “A més de cinc braces jeu ton pare”. Ara bé: per 

raons estilístiques, d’impacte estètic, el més recomanable és donar un equivalent, és a 

dir, traduir l’al·literació per una altra al·literació. Dins d’aquesta opció, tenim dues 

possibilitats. La primera consisteix a reproduir el mateix so de l’original (en aquest cas, 

[f]): Full fathom five thy father lies esdevindrà així “Al fons del freu ton pare jeu” 

(Miquel Desclot; Shakespeare 1998: 31) (molta fidelitat al mateix so, bastanta fidelitat 

al sentit: + fidelitat al mateix so, + fidelitat al sentit). És de suposar que ningú no 

retraurà a Miquel Desclot el fet que no sigui cent per cent literal: com ja assenyalàvem a 

la introducció d’aquest capítol, a l’hora de traslladar els recursos fònics del llenguatge 

literari no és tan important el que es diu com la manera en què es diu, i en la traducció 

de Desclot, al cap i a la fi, la idea principal (algú que ha mort ofegat) es preserva i, a 

més, s’al·litera amb el mateix so que l’original: [f] apareix dos cops a la traducció i 

quatre a l’original. La segona opció a l’hora de donar un equivalent al·literat consisteix 

a al·literar amb un so o sons diferents als de l’original: Full fathom five thy father lies 

esdevindrà així “Ben bé a cinc braces jeu ton pare” (al·literació de [b], [s] i [m]; per 

tant, nul·la fidelitat al mateix so i molta fidelitat al sentit: - fidelitat al mateix so, + 

fidelitat al sentit). Aquesta segona opció potser no és tan preferible com la primera, però 

en certes ocasions a un traductor no li pot quedar cap altre remei que usar una 

al·literació diferent de l’original: així, Fair is foul, and foul is fair, / Hover through the 

fog and filthy air (Shakespeare, Macbeth, I.i.10-11) s’ha traduït per “El bell és lleig, i el 

lleig és bell. / Amunt, amunt, / entre la boira i l’aire immund” (Salvador Oliva; 

Shakespeare 1988: 19). Aquí resulta veritablement difícil ser literal i alhora reproduir 

l’al·literació de [f], de manera que el que ha fet Salvador Oliva és convertir els dos 
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versos en tres (suposem que per motius de rima), optar per una al·literació amb sons 

vocàlics ([e]) i laterals ([ʎ] i [l]) en el primer vers i, en el tercer vers, per al·literacions 

amb [l] i amb ‘oira/aire’ (poca fidelitat al mateix so, bastanta fidelitat al sentit: - fidelitat 

al mateix so, + fidelitat al sentit). Fixem-nos, a més, que les quatre al·literacions en /f/ 

del primer vers de Shakespeare ocorren a principi de síl·laba accentuada, la qual cosa fa 

que es percebin més; en el cas de la traducció d’Oliva, en canvi, únicament dues de les 

quatre al·literacions en [ʎ] ocorren a principi de síl·laba accentuada. 

És clar que, si tant volem mantenir les al·literacions amb el so [f] a principi de 

síl·laba accentuada, podríem traduir Fair is foul, and foul is fair, / Hover through the 

fog and filthy air (versos pertanyents a un passatge en què parlen unes bruixes) per “El 

fred és foc, el foc és fred, / revifa i s’inflama el foc follet” (molta fidelitat al mateix so, 

poca fidelitat al sentit: + fidelitat al mateix so, - fidelitat al sentit). Aquí, si bé es perd el 

sentit de l’original, es manté la funció: es conserven els oxímorons i perdura l’atmosfera 

tètrica i màgica, en part a causa de la imatge del foc follet, una flama que es produeix 

arran de terra en els cementiris a causa de la descomposició de les matèries orgàniques. 

Es podria objectar que la reproducció i la creació de noves al·literacions prescindint del 

sentit (- fidelitat al sentit) són possibilitats no tan desitjables com les traduccions més o 

menys literals d’Oliva i de Desclot (+ fidelitat al sentit): potser sí, però es tracta de 

pràctiques diferents, i l’opció - fidelitat al sentit (en conjunció amb qualsevol de les 

opcions +/- fidelitat al mateix so) també ha tingut els seus defensors i practicants, entre 

ells el mateix James Joyce quan traduïa Anna Livia Plurabelle (un episodi de Finnegans 

Wake) a l’italià: “Joyce’s whole emphasis was [...] on sonority, rhythm and verbal play; 

to the sense he seemed indifferent and unfaithful” (Ellmann 1982: 700). El resultat va 

ser que, després de passar-se gairebé deu anys fent complicadíssims (i amagadíssims) 

jocs de paraules amb el nom de més de 800 rius, en la seva traducció a l’italià Joyce va 

decidir descartar-ne gairebé nou desenes parts només per poder crear al·literacions tan 

suggerents com chiacchiericcianti, baleneone, quinciequindi o frusciacque (vegeu Eco 

2001: 115). I és que Joyce era un apassionat de les al·literacions, com demostren 

aquests dos fragments del Ulysses: 

 

(37) a. By Bachelor’s walk jogjaunty jingled Blazes Boylan, bachelor, in sun, in heat, mare’s 

glossy rump atrot [...] (Joyce, Ulysses: 347) 



8. Recursos fònics 

 
352 

 b. Pel Bachelor’s Walk, passeig dels fadrins, repicava airosament patrip-patrap el Brases 

Boylan, fadrí, a la calda del sol, al trot de la llustrosa anca d’egua [...] (Joaquim 

Mallafrè; Joyce 1996: 280) 

(38) a. —Piper! Mr Best piped. Is Piper back? 

  Peter Piper pecked a peck of pick of peck of pickled pepper. (Joyce, Ulysses: 245) 

 b. —Piper! —pipà Mr Best—. Que ha tornat el Piper?  

  En pic pica un poc de pebre Peter Piper té picor. (Joaquim Mallafrè; Joyce 1996: 201) 

 

A (38b) Mallafrè és fidel a l’al·literació de [p] i a l’embarbussament que 

comporta, però no al sentit (+ fidelitat al mateix so, - fidelitat al sentit). A (37b), en 

canvi, Mallafrè no és fidel al mateix so, però sí al sentit (- fidelitat al mateix so, + 

fidelitat al sentit). I és més: si les al·literacions de (38b) són un divertiment lingüístic, 

les de (37b) tenen una clara funció semàntica, ja que la repetició de sons ròtics ([r], [ɾ]) i 

oclusius ([p], [t]) evoca, onomatopeicament, el repic dels cascs de l’euga contra el terra. 

8.4. El ritme i la rima 

8.4.1. Definicions 

Entenem per ritme la repetició d’accents a intervals regulars. Per tant, la 

successió de síl·labes accentuades o tòniques (/) i de síl·labes no accentuades o àtones 

(x) és vital perquè hi hagi ritme. Les combinacions de síl·labes tòniques i àtones en què 

es basa el ritme s’anomenen peus. El ritme és un component essencial de la llengua, 

tant de l’escrita com de la parlada. Així, com a parlants i com a traductors, preferim les 

opcions (b) a les opcions (c):  

 

(39) a. by mutual consent 

 b. de mutu acord 

           x   /     x    / 

 c. d’acord mutu 

            x   /       /  x 

(40) a. black and white 

 b. blanc i negre 

             /     x  /    x 

 c. negre i blanc 

           /     x     / 
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La raó per la qual ens decantem per les opcions (b) és que presenten una 

repetició rítmica: en el cas de (39b), el patró repetit dues vegades és un peu iàmbic (o, 

simplement, un iambe, és a dir, una síl·laba àtona seguida d’una de tònica: x/), i en el 

cas de (40b) el que es repeteix és un peu trocaic (o, simplement, un troqueu, és a dir, 

una síl·laba tònica seguida d’una d’àtona: /x). La repetició d’accents a intervals regulars 

que es dona a (39b) i a (40b), i que és la que proporciona eurítmia al discurs, és, 

evidentment, la que no trobem ni a (39c) ni a (40c): a (39c) s’inverteix el patró 

accentual (l’inicial x/ passa a ser /x a la segona part), i a (40c) el patró accentual queda 

coix —perquè s’aconseguís la repetició caldria que hi hagués una síl·laba àtona al final 

(l’inicial /x passa a ser / a la segona part). 

El ritme és també un component essencial en les obres literàries. A l’exemple 

(37b) de l’apartat anterior, l’alternança de síl·labes àtones i tòniques suggereix 

(juntament amb les al·literacions, ja comentades) l’alternança regular del trot de l’euga 

a l’hora de posar al terra els parells de potes: a la seqüència “a la calda del sol, al trot de 

la llustrosa anca d’egua” el patró accentual repetit és un anapest (xx/) a la primera part i 

un iambe (x/) a la segona: xx/ xx/ x/ x(/) x/ x/ x/[x] (la síl·laba tònica entre parèntesis 

vol dir que ha rebut un accent secundari o de suport. Els claudàtors, en canvi, hi 

apareixen per indicar que la síl·laba en qüestió no compta a efectes mètrics, i és que, a 

l’hora d’efectuar el recompte sil·làbic d’un vers, cal tenir present la distinció entre 

síl·labes fonètiques i síl·labes mètriques: en la mètrica catalana no es compten les 

síl·labes després de l’última síl·laba accentuada. 

El patró rítmic (sil·làbic i accentual) més usual en la poesia catalana és el 

decasíl·lab: un vers de deu síl·labes mètriques, normalment amb cesura 4+6, tot i que 

també podem trobar altres possibilitats, entre les quals destaquen la cesura 5+5, la 

cesura 6+4, o el decasíl·lab no cesurat amb accent a la 4a o 6a síl·laba. La seqüència “al 

trot de la llustrosa anca d’egua”, per exemple, s’ajusta al patró del decasíl·lab amb 

cesura 4+6: x/ x(/) x/ x/ x/[x]. Un altre vers molt utilitzat és l’alexandrí: un vers de 

dotze síl·labes mètriques, normalment amb cesura 6+6. Els versos de vuit o menys 

síl·labes tenen una distribució accentual lliure; els més conreats han estat els de quatre, 

cinc, sis, set i vuit síl·labes. Els enneasíl·labs (versos de nou síl·labes) i els 

hendecasíl·labs (d’onze síl·labes), en canvi, han estat molt poc conreats en la literatura 

catalana, i no sonen gaire bé. 

La rima és la coincidència de sons entre dos o més mots a partir de l’última 

vocal accentuada. Pel fet de crear repetició, la rima és un aspecte del ritme: la rima, en 
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d’altres paraules, contribueix a crear un patró rítmic dins el discurs. Això és degut 

precisament al fet que la rima, com el ritme, es basa en la repetició d’accents (vocals 

accentuades) a intervals regulars, amb l’afegit que la rima repeteix, a més, sons (a 

diferència del ritme, que repeteix sols accents). De rimes, n’hi ha de masculines i 

femenines: les masculines es donen entre paraules agudes (‘cel — motel’) i les 

femenines entre paraules planes (‘rosari — canari’) o esdrúixoles (‘ànima — àliga’). 

Les rimes també poden ser assonants (quan es repeteixen sols les vocals) o bé 

consonants (quan es repeteixen tant les vocals com les consonants): ‘cel — motel’ i 

‘rosari — canari’ presenten rima consonant, mentre que ‘ànima — àliga’ rimen en 

assonant. 

8.4.2. La traducció del ritme 

En aquest apartat tractarem tres punts: la traducció del ritme de la prosa, la 

traducció del ritme de les cançons i la traducció del ritme de la poesia. Pel que fa a la 

traducció del ritme de la prosa, a l’apartat anterior (exemples 39 i 40) hem vist dos 

casos en què la seqüència rítmica implicava uns pocs mots. És clar, però, que el ritme 

afecta també frases i fins i tot paràgrafs sencers. Un cas extens de prosa rítmica seria 

l’episodi Anna Livia Plurabelle (pertanyent al Finnegans Wake de James Joyce), un text 

escrit però pensat per a ser recitat en veu alta i del qual Joyce mateix va dir que era un 

intent de subordinar al ritme (a la fluïdesa) de l’aigua les confuses paraules de dues 

bugaderes que parlen a banda i banda del riu Liffey: la nit que va acabar Anna Livia 

Plurabelle, Joyce va anar expressament a escoltar el riu Sena per comprovar com 

sonaven les aigües, i se’n va tornar satisfet del que havia escrit (Ellmann 1982: 563-

564). Les enormes complexitats lingüístiques del Finnegans Wake, però, fan 

desaconsellable donar-ne un exemple per il·lustrar la traducció del ritme sostingut. En 

comptes del Finnegans Wake, prendrem una altra obra de Joyce, concretament el 

principi de la seva obra més famosa, el Ulysses: 

 

(41) a. Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather on 

which a mirror and a razor lay crossed. (Joyce, Ulysses: 1) 

  b. Solemnement, el rodanxó Boc Mulligan aparegué al capdamunt de l’escala, portant un 

bol d’escuma amb un mirall i una navalla plans a sobre. (Joaquim Mallafrè; Joyce 1996: 

7) 
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 c. Majestuosament, el rodanxó Boc Mulligan sortí del capdamunt de l’escala portant un 

bol d’escuma damunt del qual es creuaven un mirall i una navalla. (traducció nostra) 

 

Deixant de banda el fet que Buck és un malnom que vol dir ‘mascle’ (s’aplica a 

animals com el cérvol, el conill o la llebre) i que està etimològicament emparentat amb 

‘boc’, ja que tots dos mots provenen de la base cèltica bucco, ‘cabra mascle’ (sobre la 

traducció dels noms propis, vegeu 6.6), el que ens interessa assenyalar aquí és que un 

traductor novell tendiria a fer una traducció igual o semblant a la (c): és l’opció més 

literal, i és perfectament lícita. Ara bé: un traductor expert tendirà a fer una traducció 

igual o semblant a la (b), per un motiu: l’eufonia, l’eurítmia, és molt més manifesta a (b) 

que no pas a (c). Dit d’una altra manera: la versió (b) és preferible a la (c), ja que per les 

seves característiques d’eufonia rítmica es fa més llegidora que no pas la (c). Vegem-ho 

tot seguit.  

A la versió (b), tot i estar escrita en prosa, hi trobem característiques rítmiques 

pròpies de la poesia. Així, si analitzem la frase rítmicament, veurem que la podem 

dividir en quatre parts, corresponents a quatre versos: 

 

 b. Solemnement, el rodanxó Boc Mulligan  

  aparegué al capdamunt de l’escala,  

  portant un bol d’escuma amb un mirall  

  i una navalla plans a sobre. 

 

Les tres primeres parts s’ajusten al patró del decasíl·lab amb cesura 4+6. 

L’última part s’ajusta al patró de l’octosíl·lab, vers que, a l’igual que el decasíl·lab, té 

molta tradició en la poesia catalana, cosa que no passa amb els versos de nou i d’onze 

síl·labes, que —com ja hem vist a l’apartat anterior— no són gens usuals i no sonen 

gaire bé. Això explicaria per què la traducció (41c) és menys eurítmica que la (41b): 

comparada amb la (41b), la (41c) és més llarga sil·làbicament i es resisteix a ser 

dividida en octosíl·labs o decasíl·labs (ens queden seqüències d’onze i de nou síl·labes): 

 

  c. Majestuosament, el rodanxó Boc Mulligan  

  sortí del capdamunt de l’escala  

  portant un bol d’escuma damunt del qual  

  es creuaven un mirall i una navalla.  
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A més, si a la segona meitat de la frase comparem la successió de síl·labes 

àtones (x) i tòniques (/), ens adonarem que el ritme de (41b) és molt més regular que el 

de (41c) (recordem que els claudàtors indiquen que l’última síl·laba àtona no compta a 

efectes mètrics): 

 

 b. portant un bol d’escuma amb un mirall i una navalla plans a sobre. 

         x   /     x    /     x    /      x        x    x  /    x   x  x  /   x     /     x  /  [x]  

 c. portant un bol d’escuma damunt del qual es creuaven un mirall i una navalla. 

         x   /     x    /     x    /   x   x    /      x    /     x   x   /   x     x    x   /   x   x  x  /  [x]  

 

L’estructura accentual de (b) avança mitjançant la repetició: al principi hi ha tres 

grups de x/, llavors venen dos grups de xxx/ i finalment dos grups de x/ (aquests últims 

són un eco del patró x/ del principi de la frase). L’estructura accentual de (c), en canvi, 

és força menys repetitiva i, per tant, menys rítmica: hi ha tres grups de x/, un grup aïllat 

de xx/, un grup aïllat de x/, un grup aïllat de xx/ i dos grups de xxx/. Queda clar, doncs, 

que (b) té un ritme més marcat que (c). I si filéssim encara més prim, observaríem que 

l’estructura accentual de (b) és pràcticament simètrica (es repeteixen inversament, com 

en un mirall, les estructures rítmiques): hi ha una part (de deu síl·labes) formada per tres 

grups de x/ i un grup de xxx/, i una altra part (de vuit síl·labes) formada per un grup de 

xxx/ i dos grups de x/. L’estructura accentual de (c), en canvi, és força més irregular: hi 

ha una primera part (d’onze síl·labes) formada per tres grups de x/, un grup de xx/ i un 

grup de x/, i una altra part (d’onze síl·labes) formada per un grup de xx/ i dos grups de 

xxx/. 

Resumint: la traducció (41b) és molt més eurítmica que la (41c) ja que, d’una 

banda, s’ajusta a un patró sil·làbic molt usual en català (decasíl·labs i octosíl·labs) i, 

d’altra banda, presenta una repetició (i una simetria) accentuals. Amb això no volem pas 

dir que Mallafrè comptés el nombre de síl·labes quan traduïa, ni que s’entretingués a 

mesurar la regularitat i la simetria accentuals, però el domini de la llengua d’un bon 

traductor es nota, i molt, en el ritme que imprimeix a la frase. El traductor avesat, doncs, 

treballa constantment no solament amb el sentit, sinó també amb el so de les paraules i 

de les frases, de manera que l’oïda acaba essent tan important com la fidelitat a 

l’original: ningú no negarà que la versió (41b) sona millor que la (41c). I és que, com ha 

remarcat Salvador Oliva: “Una gran part d’allò que entenem per ‘escriure bé’ no és sinó 

la capacitat de l’escriptor per generar una prosa eurítmica” (1992: 144). I això, cal 
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deixar-ho clar, s’aplica tant als textos en prosa literaris (el Ulysses de Joyce, etc.) com 

als no literaris (prosa periodística, etc.), tant als textos escrits com als orals. Una bona 

part del reeiximent de l’eslògan comercial Xerox: The digital document company, per 

donar només un exemple, rau precisament en la regularitat amb què se succeeixen els 

dàctils: /xx /xx /xx /xx (per a una descripció de les al·literacions d’aquest eslògan, 

vegeu 8.3.1, exemple 22).  

És clar que fins ara hem parlat de traducció de prosa: en el camp de la poesia i 

de les cançons, el ritme pot adquirir una importància encara molt més gran. Centrant-

nos en la traducció del ritme de les cançons, val a dir que el ritme no és una prioritat 

del traductor en les traduccions auxiliars, on el lector llegeix la cançó en anglès i usa la 

traducció només puntualment, com a ajuda per a comprendre algun element determinat 

de l’original. En les traduccions auxiliars, doncs, no cal que es reprodueixi el ritme de 

l’original. Ara bé: en el cas de les cançons traduïdes que han de ser cantades (i no pas 

llegides), és vital que hi hagi una semblança tan gran com sigui possible entre el nombre 

de síl·labes de l’original i les del text traduït, ja que només així es produirà una 

harmonia entre el ritme de la música i el ritme de la lletra de la cançó traduïda. Això sol, 

però, no és garantia d’una bona traducció: un error freqüent en què cau el traductor de 

cançons per a ser cantades és fer coincidir el nombre de síl·labes de l’original amb les 

de la traducció sense tenir en compte la fidelitat a la lletra. El resultat pot ser una 

melodia molt agradable (resultat del perfecte acoblament entre el ritme de la música i el 

ritme de la lletra), però tindrà poc a veure amb el que volia dir el compositor de la cançó 

original. 

Pel que fa a la traducció del ritme de la poesia, hem de tenir en compte que el 

vers català és una successió de síl·labes subjecta a unes lleis mètriques (accentuals i 

sil·làbiques). Estrictament parlant, doncs, una ratlla o línia traduïda no serà un vers si no 

està subjecta a les lleis mètriques del català (per conèixer a fons aquestes regles, podeu 

consultar Bargalló Valls 1991 i Oliva 1988). Hi ha diverses opcions a l’hora de traduir 

vers. Es pot fer una traducció en prosa. També es pot fer una traducció en prosa 

retallada, és a dir, una traducció en prosa però amb l’aparença visual de vers (no pas 

amb línies justificades a la dreta, sinó escapçades). I, finalment, també es pot fer una 

traducció en vers (de fet, el vers és una de les millors maneres d’imprimir un ritme 

marcat al discurs): 
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(42) a. Full fathom five thy father lies. b.  Al fons del freu ton pare jeu; 

 Of his bones are coral made;     dels ossos seus se’n fa corall, 

 Those are pearls that were his eyes;    dels ulls, les perles del nimfeu; 

 Nothing of him that doth fade    però el seu cos no passa avall, 

 But doth suffer a sea-change    que muda per l’obrar del mar 

 Into something rich and strange.    en un tresor luxós i rar. 

 Sea-nymphs hourly ring his knell [...]    Les nimfes van a morts tocant [...] 

        (Shakespeare, The Tempest, I.ii.400-

406) 

       (Miquel Desclot; Shakespeare 

1998: 31) 

 

El fragment traduït s’inscriu tant en el cànon mètric que fins i tot és més regular 

que l’original pel que fa al ritme (regularitat sil·làbica i accentual). El primer vers de 

l’original, per exemple, té vuit síl·labes, mentre que el segon en té set, i la seva 

distribució accentual és força regular (però diferent, per exemple, de la del tercer vers): 

el primer vers de l’original conté tres troqueus entre dues síl·labes tòniques (/ /x /x /x /), 

mentre que el tercer vers conté una síl·laba tònica seguida de tres iambes (/ x/ x/ x/). El 

primer vers traduït, en canvi, segueix exactament el mateix patró rítmic (sil·làbic i 

accentual) que la resta de versos traduïts: té vuit síl·labes i una distribució accentual 

iàmbica (x/ x/ x/ x/). Una traducció en decasíl·labs perdria la concisió de l’original (tot i 

que seria rebuda com a igualment “literària” pel fet d’adequar-se als cànons literaris de 

la cultura d’arribada), mentre que una traducció en prosa retallada o en prosa es 

valoraria estèticament menys que una traducció en vers (entre altres coses, perquè 

segurament es perdria el marcat ritme de l’original). De totes maneres, això últim és una 

generalització: cal tenir en compte que el vers per si sol no és cap garantia de poeticitat, 

de manera que es pot donar el cas que una traducció en vers no sigui gens poètica, o bé 

que una traducció en prosa contingui un bon nombre de trets que es consideren poètics 

en la cultura d’arribada, com per exemple un cert ritme, eufonia, al·literacions, 

suggestió, sentits figurats, metàfores sostingudes, comparacions, jocs de paraules, etc. 

Al paràgraf anterior hem introduït la idea que, perquè una traducció sigui 

considerada com a poètica, s’ha d’ajustar als cànons literaris (retòrics, mètrics, etc.) de 

la cultura d’arribada. Vegem-ho en més detall. Prenguem, per exemple, les traduccions 

catalanes dels sonets de Shakespeare. L’escriptor anglès usa, als sonets, el pentàmetre 

(un vers de cinc peus), amb predomini del iambe (x/) i gairebé sempre decasíl·lab. 

Resulta, però, que els traductors catalans que han traduït el ritme dels sonets (és a dir, 

aquells que han volgut fer-ne una traducció marcadament poètica) ho han fet adaptant-
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se als paràmetres culturals de la llengua d’arribada. Per tant, en comptes de fer servir el 

pentàmetre iàmbic (un vers que no té tradició en català), han utilitzat dos versos amb 

una àmplia tradició en la literatura catalana, el decasíl·lab i l’alexandrí, la qual cosa ha 

contribuït al fet que les seves traduccions fossin rebudes com a literàries: 

 

(43)   a. Pentàmetre 

             1. A bliss in proof and proved, a very woe [...] (Shakespeare, sonet 129, vers 11) (cinc 

peus, en aquest cas tots iàmbics: x/ x/ x/ x/ x/) 

           b. Decasíl·lab 

 1. provada és un dolor, si es prova un goig [...] (Magí Morera i Galícia; Shakespeare 

1913: 64)  

 2. n’esperem goig: sols amargor procura [...] (Carme Montoriol Puig; Shakespeare 

1928: 151) 

3. plaer en tastar-la, i plor després del tast [...] (Gerard Vergés; Shakespeare 1993: 131)  

           c. Alexandrí 

 1. Felicitat promet i és un dolor el que es té. (Joan Triadú; Shakespeare 1970: 81 

[l’edició original és de 1958]) 

 2. dolçor divina al tast, i fet el tast, turment [...] (Francesc Codina; Shakespeare 2001: 

80, nota 20) 

 3. en tenir-la, delícia i, obtinguda, polsim [...] (Salvador Oliva; Shakespeare 2002: 301) 

 

La tria d’un tipus o un altre de vers obeeix a unes raons molt concretes. El 

decasíl·lab és el vers més utilitzat en la literatura catalana i té el mateix nombre de 

síl·labes que el pentàmetre anglès; l’alexandrí, d’altra banda, no s’ha usat amb tanta 

profusió com el decasíl·lab, però té l’avantatge que permet acomodar millor el sentit de 

l’original —recordem que l’anglès és una llengua sil·làbicament més comprimida que el 

català, de manera que el que en anglès es diu amb deu síl·labes en català se sol dir amb 

unes quantes més. (Per a un estudi sobre l’adaptació del pentàmetre shakespearià al 

català, vegeu Pujol 2006a; sobre el perill de combinar alexandrins —cesurats— amb 

dodecasíl·labs —no cesurats—, vegeu Pujol 2005: 229-230 i Pujol 2016). 

8.4.3. La traducció de la rima 

En aquest apartat tractarem tres punts: la traducció de la rima de la poesia, la 

traducció de la rima de les cançons i l’ús de rimes inadequades. Pel que fa a la 

traducció de la rima de la poesia, el primer que hem d’assenyalar és que no cal 

reproduir la rima de l’original en les traduccions auxiliars, ja que són un mer ajut al qual 
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recorrem puntualment per entendre l’original. Un altre cas seria el del traductor que té 

dificultats tècniques per produir un text rimat. Dèiem a 8.4.1 que la rima és un aspecte 

del ritme, ja que crea, mitjançant la repetició, un patró rítmic dins el discurs. Així doncs, 

si un poema rima i tenim l’encàrrec de prioritzar el factor poètic (i, per tant, musical) en 

la traducció, serà preferible substituir la rima per un marcat ritme que no pas abandonar 

qualsevol intent de traducció melòdica. 

Al final de l’apartat anterior (8.4.2) hem vist que el ritme que s’adapta als 

cànons literaris de la cultura d’arribada és un factor que contribueix al fet que la 

traducció sigui considerada poètica. El mateix passa amb la rima. Així, la Ilíada 

d’Homer, que no rima, ha estat traduïda en vers no rimat (per exemple, per Robert 

Fitzgerald el 1961), però també ha estat traduïda (per Alexander Pope el 1715-1720) en 

vers rimat, i més concretament en heroic couplets (apariats decasíl·labs). El heroic 

couplet és la forma mètrica més utilitzada pels poetes del segle XVIII i una de les 

formes mètriques més comunes en la poesia anglesa, la qual cosa indica que la Ilíada de 

Pope s’inscriu perfectament en els cànons literaris de la seva època i de la literatura 

anglesa en general. I, de fet, la traducció de la Ilíada que es considera més literària de 

totes les publicades en la història de la llengua anglesa és la de Pope. De totes maneres, 

i com ja vèiem en el cas del ritme, el fet d’adaptar-se als cànons literaris de la llengua 

d’arribada no és, per si sol, cap garantia de poeticitat. Així, un sonet de Shakespeare, 

amb la típica estructura del sonet anglès o shakespearià (tres quartets i un apariat, amb 

rima ABAB CDCD EFEF GG), es podria adaptar, almenys teòricament, als cànons 

literaris catalans mitjançant l’ús del sonet més conreat en la literatura catalana, el sonet 

italià o petrarquista (dos quartets i dos tercets amb diverses possibilitats de rima, per 

exemple ABBA ABBA CDE CDE). Resulta, però, que la transmetrificació del sonet 

anglès en sonet italià no ha estat conreada en el cas de les traduccions catalanes dels 

sonets de Shakespeare. El motiu és que, si bé l’esquema rimat del sonet italià podria fer 

que el sonet traduït resultés més literari, en realitat aquest esquema es contradiria amb 

l’estructura argumental que té el sonet en les diferents tradicions poètiques: mentre que 

en el sonet italià normalment hi ha una afirmació en els dos quartets i una 

contraafirmació en els dos tercets, en el sonet anglès s’expressa una idea diferent en 

cadascun dels tres quartets i s’acaba amb un apariat amb funció de resum o bé amb 

funció epigramàtica (vegeu Cuddon 1992: 895 i Ferguson, Salter i Stallworthy 1996: 

lxxv). Adaptar-se als cànons literaris de la llengua d’arribada, doncs, no implica 
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necessàriament un resultat literari. D’aquí que, en català, les traduccions rimades dels 

sonets de Shakespeare segueixin l’esquema rimat de l’original.  

Seguir l’esquema rimat de l’original, és, de fet, la pràctica més freqüent avui dia, 

si és que el traductor decideix produir un text rimat. Podríem il·lustrar aquesta pràctica 

amb una traducció catalana d’un sonet de Shakespeare, però per motius pedagògics 

preferim reprendre la traducció analitzada a l’apartat anterior (8.4.2): 

 

(44)   a. Full fathom five thy father lies. b.  Al fons del freu ton pare jeu; 

 Of his bones are coral made;     dels ossos seus se’n fa corall, 

 Those are pearls that were his eyes;    dels ulls, les perles del nimfeu; 

 Nothing of him that doth fade    però el seu cos no passa avall, 

 But doth suffer a sea-change    que muda per l’obrar del mar 

 Into something rich and strange.    en un tresor luxós i rar. 

 Sea-nymphs hourly ring his knell [...]    Les nimfes van a morts tocant [...] 

        (Shakespeare, The Tempest, I.ii.400-

406) 

       (Miquel Desclot; Shakespeare 

1998: 31) 

 

La traducció reprodueix la rima masculina i el complex esquema rimat de 

l’original: els versos rimen entre ells no només en consonant (abab cc d), sinó també en 

assonant (el 2n i el 4t amb el 5è i el 6è, i també amb el 7è). I encara hi ha més: la 

traducció de Desclot és modèlica pel que fa a la rima ja que fins i tot reprodueix en dues 

ocasions la rima interna del primer vers (five — thy — lies esdevé “freu — jeu”: [aɪ] → 

[ew]), cosa que no fan les altres traduccions catalanes de què tenim coneixença: 

 

(45) a. Sota de cinc braçades es [sic] ton pare (Josep Carner; Shakespeare 1910: 34) 

 b. A cinc braces hi ha el teu pare (Cèsar August Jordana; Shakespeare 1930: 26) 

 c. Ton pare és a cinc braces sota l’aigua (Josep M. de Sagarra; Shakespeare 1980: 38 

[l’edició original és de 1942-1943]) 

 d. El teu pare a nou braces té el recer (Marià Manent; Shakespeare 1955: 67) 

 e. Cinc braces fondo és el teu pare (Joan Ferraté; Shakespeare 1977: 110) 

 f. Ben bé cinc braces fondo jeu ton pare (Joan Vinyoli; Shakespeare 1984: 53) 

 g. A cinc braces sota aigua és el teu pare (Salvador Oliva; Shakespeare 1985: 41) 

 

Pel que fa a la traducció de la rima de les cançons, cal tenir present la distinció 

que fèiem a l’apartat anterior (8.4.2) quan parlàvem de la traducció del ritme de les 

cançons: una cosa és fer una traducció auxiliar, on no cal que el text rimi, i una altra de 
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ben diferent és fer una traducció per a ser cantada, on la rima esdevé un recurs fònic 

essencial a l’hora de conferir musicalitat a la traducció. Així doncs, la rima (interna i a 

final de vers) és un aspecte que hem de tenir molt en compte a l’hora de traduir cançons 

per a ser cantades, tal com demostren els següents versos, destinats a ser cantats: 

 

(46) a.  I gave it to Molly  b.  La dono a la Molly 

    Because she was jolly,  perquè és molt finoli, 

    The leg of the duck  la pota de l’ànec, 

    The leg of the duck. la pota de l’ànec. 

              [...]           [...] 

    I gave it to Nelly La dono a la Nelly 

    To stick in her belly perquè se la peli, 

    The leg of the duck  la pota de l’ànec, 

    The leg of the duck. la pota de l’ànec. 

              [...]           [...] 

    She has it, she got it,  La té, l’ha volguda 

    Wherever she put it  on cony l’ha fotuda, 

    The leg of the duck. la pota de l’ànec. 

        (Joyce, Ulysses: 563)        (Joaquim Mallafrè; Joyce 1996: 441-442) 

 

Aquí, la rima i el ritme (cinc síl·labes i dos accents màxims per vers) de 

l’original i de la traducció són fonamentals perquè els versos adquireixin el caràcter de 

cançó popular: una traducció de l’original de Joyce sense ritme ni rima donaria com a 

resultat un text pobre, insuls, llegible però no cantable, i gens popular. Val a dir que el 

to popular de la cançó traduïda està tan ben aconseguit no només pel fet que Mallafrè 

reprodueix el ritme i la rima, sinó també pel fet que el traductor prefereix, a la 2a i 3a 

estrofa, fer més explícit el subtext eròtic insinuat a l’original, qui sap si seguint 

intuïtivament el principi, explicitat per Peter Newmark, que diu que “when there are 

choices, the translation should be slightly more rather than slightly less erotic than the 

original. (The same goes, pari passu, for humorous literature.)” (1993: 13). 

L’últim punt que tractarem és l’ús de rimes inadequades. Fins ara hem vist 

com el traductor reproduïa l’esquema rimat de l’original (en tots els casos analitzats, el 

traductor usava la rima amb finalitats estètiques). Ara bé: cal tenir ben present que la 

majoria d’originals no presenten rima. Com a traductors, doncs, no podem crear una 

rima que no existeix a l’original (llevat que vulguem compensar una rima perduda en 

algun altre lloc del text). Dit en d’altres paraules, el traductor ha d’utilitzar la rima 
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només per obtenir uns determinats efectes estètics. Si empra la rima en d’altres casos, 

s’ha de considerar inadequada. Fixem-nos, si no, en els següents exemples, on les 

opcions (a) són molt millors que les (b), que apareixen precedides del símbol # per 

indicar que són inadequades: 

 

(47) a. He was my friend, faithful and just to me [...] (Shakespeare, Julius Caesar, III.ii.82)  

      # b. Era el meu amic, lleial i just amb mi [...] 

 c. Era amic meu, lleial i just amb mi [...] 

(48) a. The emphasis was helped by the speaker’s hair, which bristled on the skirts of his bald 

head, a plantation of firs to keep the wind from its shining surface, all covered with 

knobs, like the crust of a plum pie, as if the head had scarcely warehouse-room for the 

hard facts stored inside. (Dickens, Hard Times: 15) 

      # b. Reforçaven la seva energia els cabells de l’orador, eriçats tot al volt de la testa calba, 

plantació de pins destinats a protegir del vent la seva superfície lluent, tota coberta de 

bonys, com la crosta d’un pastís de prunes, exactament com si dins la seva closca no hi 

hagués prou lloc per emmagatzemar-hi tots els fets nus i pelats que hi volia encabir. 

(Ramon Folch i Camarasa; Dickens 1982: 15) 

 c. [...] destinats a protegir del vent la seva superfície brillant, tota coberta de bonys, com la 

crosta d’un pastís de prunes, com si dins la seva closca [...] 

 

L’original (47a) és un vers sense rima interna, cosa que queda reflectida a (47c). 

A (47b), en canvi, hi ha una rima interna no desitjable: tot i tractar-se d’un vers, 

Shakespeare evita la rima interna (i també la de final de vers en el passatge en què 

s’inscriu el vers citat). L’opció d’evitar la rima interna en la traducció (47c) queda, 

doncs, plenament justificada. Com (47a), (48a) tampoc no presenta rima interna, de 

manera que és lògic que (48c) sigui preferible a (48b). De totes maneres, els exemples 

de (48) són diferents dels de (47). D’una banda, la rima interna es percep clarament a 

(48b) —no és una rima parcial (assonant), com passava a (47b), sinó total (consonant), 

de manera que la rima interna resulta encara més inadequada a (48b) que a (47b). I 

d’altra banda, l’exemple (48) és, a diferència de (47), un fragment de prosa, no de 

poesia, la qual cosa fa que la rima resulti més xocant a (48b) que a (47b), ja que, si no és 

volguda, la rima, que és un recurs poètic, es percep com un defecte de redacció en la 

prosa. Dit en d’altres paraules: les rimes internes es consideren cacofòniques en la 

nostra tradició prosística —en comptes de percebre’s com un recurs literari, com passa 

en poesia, es perceben com a cacofonies que entorpeixen greument el flux harmònic del 

discurs. 
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8.5. Exercicis 

EXERCICI 1 

Dèiem a 8.1 que “la relació entre significant i significat no sempre és del tot 

arbitrària”. Ho demostren aquests famosos versos de Garcilaso de la Vega, on 

l’al·literació del so [s] intenta reproduir, onomatopeicament, el zum-zum de les abelles: 

En el silencio sólo se escuchaba / un susurro de abejas que sonaba (Égloga III, versos 

79-80). Identifiqueu el(s) recurs(sos) fònic(s) principal(s) en cadascun dels següents 

exemples. Llavors, reflexioneu sobre la seva possible funció semàntica. Aquest exercici 

us hauria d’ajudar a desenvolupar la vostra capacitat per identificar i valorar alguns dels 

recursos fònics estudiats en aquest capítol. 

 

(1)  La pell fa  

 de tambor 

 percudit 

 per les mans 

 de la por, 

 pel galop 

 del cavall 

 que no pot 

 conquerir 

 l’últim guany 

 del repòs. 

 Sepharad 

 i la mort, 

 cavall flac, 

 cavall foll […] 

  (Salvador Espriu, La pell de brau, poema III, versos 1-15) 

(2) [Sobre dos vaixells enemics que lluiten] 

 Van per muntar-se les tallantes proes, 

 com al sol del desert enceses boes […] 

  (Jacint Verdaguer, L’Atlàntida, Introducció, versos 7-8) 

(3) […] Then one hot day when fields were rank 

 With cowdung in the grass the angry frogs 

 Invaded the flax-dam; I ducked through hedges 

 To a coarse croaking that I had not heard 

 Before. The air was thick with a bass chorus. 
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 Right down the dam gross-bellied frogs were cocked 

 On sods; their loose necks pulsed like sails. Some hopped: 

 The slap and plop were obscene threats. Some sat 

 Poised like mud grenades, their blunt heads farting. 

 I sickened, turned, and ran. […] 

  (Seamus Heaney, ‘Death of a Naturalist’, versos 21-30) 

(4) [Sobre la cova on dorm Polifem] 

 caliginoso lecho, el seno obscuro 

 ser de la negra noche nos lo enseña 

 infame turba de nocturnas aves, 

 gimiendo tristes y volando graves. 

  (Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea, versos 37-40) 

(5) Rubios, pulidos senos de Amaranta, 

 por una lengua de lebrel limados. 

  (Rafael Alberti, ‘Amaranta’, versos 1-2)  

 

EXERCICI 2 

Busqueu la transcripció fonètica de les paraules següents en la varietat estàndard 

britànica Received Pronunciation. Després feu-ne grups d’homòfons. Les fonts millors 

són els diccionaris per a aprenents d’anglès: el Collins COBUILD Advanced Dictionary, 

publicat per HarperCollins, l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary, publicat per 

Oxford University Press, i el Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, publicat per 

Cambridge University Press (aquests dos últims donen la pronunciació estàndard 

britànica i nord-americana per separat quan hi ha divergències). Tots tres utilitzen un 

sistema de transcripció fonètica basat en l’Alfabet Fonètic Internacional, molt estès en 

els materials per a l’aprenentatge de l’anglès. També podeu consultar els diccionaris 

especialitzats de pronunciació, per exemple l’English Pronouncing Dictionary, de 

Daniel Jones, editat per A.C. Gimson amb revisions de Susan Ramsaran, publicat per 

Cambridge University Press. 

 

1. air  2. collar 3. altogether 4. ere 

5. rowed 6. suite 7. missile 8. road 

9. wright 10. cruise 11. write 12. or 

13. caret 14. missal 15. berry 16. awe 

17. heir 18. choler 19. carrot 20. crus 

21. err 22. caller 23. missel 24. all together 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://dictionary.cambridge.org/


8. Recursos fònics 

 
366 

25. right  26. rode 27. rite 28. crews 

29. bury 30. carat  31. sweet 32. suit 

33. cruse 34. oar   

 

 

EXERCICI 3 

Trobeu els mots (o expressions) homòfons de les paraules catalanes següents en 

el dialecte oriental central. Podeu consultar o bé el Gran diccionari de la llengua 

catalana (Enciclopèdia Catalana), o bé el Diccionari d’homònims i parònims de Joana 

Raspall i Joan Martí (Barcanova). Activitat opcional: especifiqueu si l’homofonia no es 

manté en algun altre dialecte del català. 

 

1. munt 2. botí 3. cerós  

4. febril  5. cub 6. cerval 

7. ben 8. cent 9. cerra 

10. cessació 11. envellir 12. dependre  

13. cigne 14. envelar 15. armar  

16. cine 17. ferí 18. esbotzar 

19. covar 20. bens  21. planor 

 

 

EXERCICI 4 

Comenteu els procediments emprats per Josep Carner i Salvador Oliva en la 

traducció dels jocs de paraules que apareixen al fragment següent d’Alice’s Adventures 

in Wonderland, on el Grifó i la Falsa Tortuga de Mar o Tortuga d’imitació discuteixen 

amb Alícia les matèries escolars respectives.  

 

 (6) a.    ‘I couldn’t afford to learn it,’ said the Mock Turtle, with a sigh. ‘I only took the 

regular course.’  

     ‘What was that?’ inquired Alice. 

     ‘Reeling and Writhing, of course, to begin with,’ the Mock Turtle replied; ‘and then 

the different branches of Arithmetic–Ambition, Distraction, Uglification, and Derision.’ 

     ‘I never heard of “Uglification,’” Alice ventured to say. ‘What is it?’ (Carroll 1865: 

86)  
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 b. —No em podia permetre d’aprendre’n —digué la Falsa Tortuga de Mar amb un sospir. 

Jo només seguia el curs ordinari.  

  —I què hi havia? —demanà Alícia.  

  —Tentines i Recargolament, com és natural —respongué la Falsa Tortuga de Mar—, i 

després les diferents branques de l’Aritmètica: Ambició, Distracció, Enlletgiment i 

Irrisió.  

  —Mai no havia sentit parlar d’«Enlletgiment» —s’arriscà a dir Alícia. Quina cosa és? 

(Josep Carner; Carroll 1927: 106) 

 c.     «Per desgràcia, la meva família no podia pagar aquests extres» va dir la Tortuga 

d’imitació amb un sospir. «Jo només anava a les classes ordinàries». 

     «Quines eren?» va preguntar l’Alícia.  

     «Les d’aprendre a Llanguir i a Inscriure» va replicar la Tortuga d’imitació; «i després, 

les diferents branques de l’aritmètica: Suar, Rascar, Mortificar i Dimitir». 

     «No ho he sentit mai, això de “Mortificar”» es va aventurar a dir l’Alícia. «En què 

consisteix?» (Salvador Oliva; Carroll 1996: 97) 

 

EXERCICI 5 

Els equívocs són recursos emprats a la narrativa per desencadenar successos. A 

continuació en teniu un exemple extret d’un llibre infantil il·lustrat protagonitzat pel 

personatge Winnie the Pooh. El conte, produït per Disney, es basa en les històries sobre 

aquest personatge escrites per A.A. Milne. Pooh és un osset de peluix golafre i 

impulsiu, que compta amb una colla d’amics: un nen de nom Christopher Robin i uns 

animalons de peluix: l’ase Eeyore, el tigre Tigger, el conill Rabbit, el garrí Piglet i el 

mussol Owl. La síntesi argumental és la següent:  

Un matí en Christopher Robin no va a buscar l’osset Winnie per anar a jugar 

com era habitual. En lloc d’en Christopher hi ha una gerra de mel i una nota que posa on 

és el nen. El mussol llegeix la nota i pronuncia malament el nom del lloc. Els animalons 

de peluix s’alarmen i decideixen anar a rescatar el nen. Caminen per llocs perillosos i 

finalment arriben a una cova on ells pensen que poden trobar el nen. Un cop dins, senten 

uns grunyits que atribueixen a una bèstia que ha atrapat en Christopher. Els grunyits, 

però, resulten ser el soroll dels budells del sempre famolenc Winnie. En Christopher 

arriba a la cova a buscar-los i aclareix el malentès.  

Traduïu el fragment que us proposem (la primera part del conte), tenint en 

compte que és un llibre per ser llegit en veu alta per la mare o el pare de l’infant. Pareu 

especial atenció a la sintaxi de l’estil directe, que ha de reflectir un model d’oralitat viu, 

d’acord amb la normativa i sense calcs de l’anglès ni del castellà. Per a aquest exercici 
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podeu deixar els noms propis en versió original, ja que el que interessa és que us centreu 

en l’equívoc que origina l’aventura narrada al conte. Pel que fa al malentès, busqueu-hi 

una correspondència en català que tingui la mateixa funció. Fixeu-vos que l’equívoc no 

se cenyeix al paràgraf on apareix per primera vegada sinó que té repercussions a tot el 

conte. Els números corresponen a pàgines del conte (és un llibre amb molt poc text per 

pàgina, ja que la major part de cada pàgina està ocupada per un dibuix).  

 
Pooh’s Grand Adventure. The Search for Christopher Robin (Disney 1997) 

1.  It was a lovely morning in the Hundred Acre Wood.  

2.  When Winnie the Pooh woke up, it was time to meet his very best friend, Christopher 

Robin, on the Grassy Knoll. Today was a day for playing together as best friends. 

3.  But today Christopher Robin was looking worried. “There’s something I must tell you, 

Pooh Bear,” he sighed.  

4.  “This is a time for doing, not telling,” said Pooh. “And whatever we do, we must do it 

together.” 

5.  “What if tomorrow came and we weren’t together?” asked Christopher Robin. “What does 

‘not together’ mean?” asked Pooh.  

6.  “It means I might not be here,” said his friend. 

 “I’m glad it’s tomorrow,” smiled Pooh. “I don’t want to think about it today.”  

7.  Next morning, however, there was no sign of Christopher Robin. But there was a large pot 

of honey with a ribbon round it – and a note as well.  

8. “Oh!” said Pooh when he saw the note. 

 “I wonder if this honey’s for me.” He sighed – he hoped it was!  

9.  “I was hoping this large pot of honey was for me,” he told his friends when they turned up. 

“Read the note and find out!” suggested Rabbit.  

10.  “Maybe we should ask Owl to read it,” said Eeyore. “That’s a good idea,” said Pooh. So 

they did.  

11.  Owl read the note and said, “Christopher Robin has gone to SKULL.” Of course it said 

SCHOOL, but even Owl wasn’t a really good reader.  

12.  “We’ve got to get him back,” said Pooh. He was missing his friend very much. Owl gave 

them a map to find the way, but they couldn’t read that either.  

13.  Owl waved them off cheerfully. The rescuers weren’t quite so happy, however, as they 

crossed the bridge.  

14.  They could see that the path led into the darkest part of the Hundred Acre Wood. Then 

Tigger said there might be a Skullasaurus at Skull.  

15.  They had a prickly tramp through the Forest of Thorns.  

 In the Valley of Flowers, butterflies tried to carry off Piglet.  

16.  Then the party crossed the Screaming Gorge on a log bridge – very, very carefully.  



8. Recursos fònics 369 

 At last they found themselves at the entrance to the Skull Cave. By this time, no one was 

feeling brave at all. 

17.  As they crept forward into Skull Cave, something growled. “The Skullasaurus!” squeaked 

Piglet. It growled again. “It’s getting closer!” moaned Eeyore.  

 

EXERCICI 6 

Trobeu l’origen i el significat del següents molts maleta: 

 

a. telethon, preachathon, stripperthon, showerthon 

b. aquacise, dancercise, Jazzercise, boxercise  

c. transportainment, disinfotainment, eatertainment 

d. stagflation, slumpflation 

 

EXERCICI 7 

Trobeu l’origen i el significat dels dos grups de mots maleta següents.  

 

a. funferal, stolentelling 

b. galumph, chortle  

 

EXERCICI 8 

Traduïu el següent fragment, que clou el conte “The Dead” de James Joyce. 

Presteu especial atenció a la manera en què traduïu les al·literacions: 

 

(7) His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and 

faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead. (Joyce, 

Dubliners: 225)  

 

EXERCICI 9 

Expliqueu per què els exemples precedits del símbol # no sonen tan bé (no són 

tan eurítmics) com els altres. En el cas de (9), les frases s’han de pronunciar amb la 

tonada típica amb què la profereixen els aficionats al futbol. Aquest exercici us hauria 

de conscienciar de la importància de generar una prosa eurítmica en les vostres 

traduccions. 
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(8) a. Un cop de puny ben fort damunt la taula. 

      # b. Un cop de puny ben fort damunt de la taula. 

(9) a. Alirón, alirón, el Barça campeón. 

 b. Alirón, alirón, el Barça és campeón. 

 c. Alirón, alirón, el Barça és un cabrón. 

      # d. Alirón, alirón, Barça campeón. 

      # e. Alirón, alirón, el Barça serà campeón. 

      # f. Alirón, alirón, el Barça no serà mai campeón. 

      # g. Alirón, alirón, el Barça és un grandíssim cabrón. 

 

EXERCICI 10 

Llegiu (i, si us és possible, escolteu) la cançó ‘Angie’ dels Rolling Stones 

(1973), que transcrivim tot seguit juntament amb la traducció catalana, cantada pels 

Smoking Stones (vegeu Rolling Stones 1998). Un cop llegits (o escoltats) els textos, 

analitzeu el ritme i la rima de la traducció respecte a l’original. Fixeu-vos, a més, en 

quins casos el ritme o la rima obliguen el traductor a apartar-se de l’original, tot valorant 

si la traducció s’allunya en l’expressió superficial o en el sentit profund del text. 

Finalment, comenteu altres aspectes de la traducció que us semblin interessants (calcs, 

males traduccions, encerts notables, etc.). 
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(10)  a. Rolling Stones, ‘Angie’ b.      Smoking Stones, ‘Angie’ 

   

 Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Angie, Angie, la tempesta ja és aquí. 

 Angie, Angie, where will it lead us from here? Angie, Angie, on serem demà al matí? 

 With no loving in our souls and no money in our coats  Sense amor al nostre cor, sense diners, sense il·lusió, 

 You can’t say we’re satisfied. no diguis que això et satisfà. 

        5 But Angie, Angie, you can’t say we never tried.  Però Angie, Angie, no diguis que no ho hem intentat. 

 Angie, you’re beautiful, yeah, but ain’t it time we said goodbye? Angie, t’estimo. El temps de dir adeu ja ha arribat. 

 Angie, I still love you, remember all those nights we cried? Angie, ets tan dolça. Recorda les nits que hem plorat. 

 All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke.  Tot allò que fem de nit com el fum se’ns ha esvaït. 

 Let me whisper in your ear:  Escolta el que ara t’he de dir: 

       10 Angie, Angie, where will it lead us from here? Angie, Angie, on serem demà al matí? 

   

 Oh, Angie, don’t you weep, all your kisses still taste sweet. Oh, Angie, sense mi al teu cor puc ser feliç. 

 I hate that sadness in your eyes. Mai més et vull veure plorar. 

 But Angie, Angie, ain’t it time we said goodbye? Però Angie, Angie, el temps de dir adeu ja ha arribat. 

 With no loving in our souls and no money in our coats Sense amor al nostre cor, sense diners, sense il·lusió, 

       15 You can’t say we’re satisfied. no diguis que això et satisfà.  

 But Angie, I still love you, baby. Però Angie, tu seràs el meu amor,  

 Everywhere I look I see your eyes. duc sempre els teus ulls arreu on vaig. 

 There ain’t a woman that comes close to you. No hi ha cap dona més a prop que tu. 

 Come on baby, dry your eyes. Vinga, deixa de plorar. 

       20 Angie, Angie, ain’t it good to be alive? Angie, Angie, no diguis que no ho hem intentat. 

 Angie, Angie, they can’t say we never tried. Angie, Angie, la vida sempre ens ha enganyat. 
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EXERCICI 11 

La cançó anglesa que transcrivim més avall s’havia usat en un dels anuncis de 

Coca-Cola (la cantaven els Hillside Singers per als anuncis de Coca-Cola a principis 

dels anys setanta del segle passat). Escolteu-la (es pot trobar per Internet) o bé recordeu-

ne la melodia. Llavors, traduïu-ne el ritme i la rima, és a dir: ompliu el ritme de la cançó 

amb la lletra que us sembli i procureu que els versos rimin (podeu seguir o no 

l’esquema rimat de l’original). No us amoïneu per fer una traducció fidel del text; 

concentreu-vos sobretot en el ritme i en la rima. Per facilitar-vos la tasca, al costat de 

l’original anglès us donem un exemple de traducció no fidel al text, però amb el mateix 

ritme de la cançó i amb rima. Podeu continuar la traducció o bé inventar-vos de cap i de 

nou una lletra nova (fidel o no a l’original). 

 

(11) a. I’d like to teach the world to sing b.  M’agradaria no ser esclau 

   

 I’d like to buy the world a home M’agradaria no ser esclau 

 And furnish it with love, del maleït tabac, 

 Grow apple trees and honey bees  no fumar més, trobar la pau, 

 And snow white turtle doves.  passar sols amb conyac (/ Prozac). 

   

 I’d like to teach the world to sing  

 In perfect harmony,   

 I’d like to buy the world a Coke  

 And keep it company.  

 [chorus] That’s the real thing.  

   

 I’d like to teach the world to sing  

 In perfect harmony,  

 I’d like to buy the world a Coke  

 And keep it company.  

 [chorus] It’s the real thing.  

 

EXERCICI 12 

A l’apartat 8.4.3 citàvem Peter Newmark: “when there are choices, the 

translation should be slightly more rather than slightly less erotic than the original. (The 

same goes, pari passu, for humorous literature.)” (1993: 13). A continuació teniu una 

cançó i dues traduccions catalanes, extretes del capítol 7 (“A Mad Tea-Party”) d’Alice’s 

Adventures in Wonderland de Lewis Carroll: 
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(12) a. Twinkle, twinkle, little bat!  b.  Rata-pinyada parpelleja!, c.  Brilla, brilla, ratpenat! 

 How I wonder what you’re at!  jo de tes obres tinc enveja.      No sé pas què t’ha passat. 

 Up above the world you fly  Molt enlaire voles, a fe,      Vola enlaire, cap al cel, 

 Like a tea-tray in the sky.  com una safata de te.      tal com vola un pot de mel. 

 (Carroll, Alice’s 

Adventures in Wonderland: 

63-64) 

(Josep Carner; Carroll 

1927: 78) 

(Salvador Oliva; 

Carroll 1996: 73-74) 

 

La cançó anglesa és una paròdia d’una coneguda cançó infantil, que aquí donem 

juntament amb dos dels seus equivalents populars catalans (el primer equivalent és una 

cançó infantil tradicional; el segon equivalent és una versió que es canta als orfeons): 

 

(13) a. Twinkle, twinkle, little star. b.  Quan les oques van al camp c.  Brilla, brilla, xic estel, 

 How I wonder what you are.   la primera va al davant.     que és ben fosc al teu voltant. 

 Up above the world so high   La segona va al darrere     Tan enlaire, enmig del cel, 

 Like a diamond in the sky.   i llavors va la tercera.     talment sembles un brillant. 

 

Tenint en compte tot el que s’ha exposat,  

a) compareu els textos que apareixen a (12) fixant-vos en el ritme i en la rima; 

b) proposeu una versió del text de Carroll en la línia de Carner i Oliva, però 

aplicant el principi de Newmark (és a dir, fent una traducció més humorística que 

l’original);  

c) proposeu una traducció que parodiï una de les dues lletres populars catalanes 

de (13); i 

d) si coneixeu o recordeu una altra lletra popular catalana amb la mateixa tonada 

que la de (13), doneu-la i proposeu-ne una traducció paròdica (us donem una pista de 

com comença la cançó popular: “Cada dia al dematí [...]”). 

 

A (b), (c) i (d) hauríeu de proposar traduccions humorístiques, rimades i aptes 

per a ser cantades amb el ritme i tonada de l’original. 
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8.6. Solucionari 

EXERCICI 1 

A (1) el recurs fònic dominant és el ritme anapèstic (xx/) dels trisíl·labs, que es 

dona a tot arreu, excepte en tres casos:  

 

a) “La pell fa”: x/ / (iambe i síl·laba tònica) (1r vers).  

b) “l’últim guany”: /x / (troqueu i síl·laba tònica) (vers 10è). 

c) “cavall flac, / cavall foll”: x/ / + x/ / (iambe i síl·laba tònica + iambe i síl·laba 

tònica) (dos últims versos).  

 

La funció semàntica del ritme que predomina, l’anapest martellejant, és intentar 

reproduir el “galop” continuat del cavall. Ens queden ara les tres excepcions del ritme 

anapèstic, que poden no ser-ho, ja que en una elocució poden passar a tenir un ritme 

anapèstic per influència dels versos de l’entorn; si no és així, cal tenir en compte que el 

segon accent dels iambes d’(a) i (c) i el primer accent de (b) no és tan intens com el 

tercer accent, la qual cosa apropa (a), (b) i (c) al ritme de l’anapest. Pel que fa a (b), el 

canvi de ritme (més o menys marcat, segons l’elocució que en vulguem fer) és 

estratègic, i té una clara funció semàntica: l’accent inicial evoca la cúspide de l’esforç, 

l’esprint final del cavall, que al vers següent ja entreveu un “repòs” (ara encara no el pot 

“conquerir”) que arribarà, com veurem, als dos versos finals. L’ús d’un troqueu a (b) 

estableix una tensió amb els versos del voltant, i això obeeix també a raons 

semàntiques: el canvi de ritme que representa (b) indica la tensió de significats que 

s’estableix entre “no pot / conquerir” i “guany”. Pel que respecta als versos (a) i (c), 

també tenen una funció semàntica: fixem-nos que (a) ocorre precisament al primer vers, 

quan el cavall tot just arrenca a galopar, i que (c) ocorre quan el cavall ja es troba en 

“repòs”: és lògic, doncs, que el ritme del vers inicial i dels versos finals (x/ /) sigui 

diferent del de la resta (xx/). A la sensació de repòs dels dos últims versos hi contribueix 

no sols el canvi de ritme, sinó l’al·literació de [f] (“Sepharad — flac — foll”), que 

podria suggerir els esbufecs de cansament del cavall, un cop ja ha deixat de galopar. En 

canvi, a la resta de poema, fins a “repòs”, exactament, el so al·literat que predomina és 

[p], un so que evoca molt més que [f] el repic dels cascs del cavall contra el terra. Fins 

ara hem vist la funció semàntica del ritme i de l’al·literació en el poema d’Espriu. Ens 
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queda un últim recurs fònic, la rima. L’esquema de rimes és: a b c a b b a d c a d a d a b. 

La rima és masculina (més contundent que la femenina), assonant i saltada (potser per 

evitar l’excessiva monotonia que provocaria una rima consonant i versos apariats). 

Resumint: és lògic que en el poema d’Espriu hi apareguin el ritme marcat, les 

al·literacions i la rima, ja que tots tres recursos funcionen per repetició, i una de les 

coses que interessen a Espriu en el poema és, com hem vist, evocar la repetició del 

galop del cavall, no sols en l’àmbit semàntic, sinó també en el fònic. Així doncs, en un 

cas com el poema d’Espriu (i, de fet, en tots els casos de l’exercici 1), estaríem d’acord 

amb Roman Jakobson: 

 

No hi ha dubte que el vers sempre és en primer lloc una figura fònica recurrent; però mai no és 

únicament això. Voler confinar convencions poètiques com el metre, l’al·literació o la rima, 

només al nivell fònic seria caure en la subtilesa especulativa sense cap mena de justificació 

empírica. [...] Encara que la rima reposi per definició en la recurrència regular de fonemes o de 

grups de fonemes equivalents, seria cometre una simplificació abusiva tractar la rima únicament 

des del punt de vista del so. (Jakobson 1960: 62-63) 

 

A (2), “Van per muntar-se les tallantes proes, / com al sol del desert enceses 

boes”, l’al·literació dels sons sibilants [s] i [z] evoca el xiulet que fan les serps. La rima 

“proes — boes”, d’altra banda, té la funció semàntica de reforçar la imatge visual d’una 

proa aixecada, no només per les onades, sinó perquè està en actitud de lluita, com una 

cobra (una boa, diu Verdaguer) quan vol atacar un enemic. Dit en d’altres paraules: el 

recurs fònic que es crea amb la rima “proes — boes” reforça el recurs de sentit que es 

crea amb la comparació “proes — boes”. 

 

A (3) els principals recursos fònics són:  

 

a) L’alta freqüència d’ús de monosíl·labs, aproximadament d’un 85 %. 

b) El ritme iàmbic (x/) martellejant, sobretot a the dam gross-bellied frogs were 

cocked / On sods i a Some hopped: the slap and plop.  

c) L’al·literació, especialment en els cinc últims versos, sobretot de [p] i de [s], 

però també de [k] (coarse croaking), de la ‘o’ oberta [ɒ] (frogs — cocked — sods — 

hopped — plop”) i de la ‘a’ [æ] (rima interna slap — sat), etc. 
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Tots aquests recursos tenen la funció de suggerir el rauc repetitiu (i breu, d’aquí 

els monosíl·labs) de les granotes.  

A (4) se’ns descriu la cova de Polifem: caliginoso lecho, el seno obscuro / ser de 

la negra noche nos lo enseña / infame turba de nocturnas aves, / gimiendo tristes y 

volando graves. Una paràfrasi d’aquests versos l’ha feta Dámaso Alonso: “una infame 

turba de nocturnas aves (gimiendo tristes y volando graves) nos muestra que el seno 

oscuro (de la cueva) era como el lecho caliginoso de la negra noche” (1994: 449). La 

idea de foscor és essencial en aquest passatge: així ho indiquen mots com caliginoso 

(tenebrós, dens, nebulós), lecho (associat amb la nit), obscuro, negra, noche i 

nocturnas, però també turba, que no vol dir sols ‘multitud’, sinó també ‘torba’, un tipus 

de carbó de color negre o marró. El fet que turba al·literi (mitjançant una rima interna) 

amb nocturna (infame turba de nocturnas aves) potencia les connotacions de foscor que 

té el mot turba. Dit en d’altres paraules: l’al·literació (la rima interna) turba — 

nocturnas té la funció d’enllaçar el significant (la forma) amb el significat (la foscor 

nocturna de la cova de Polifem). Així mateix, sembla ser que els parlants tendim a 

associar les vocals anteriors (‘e’, ‘i’) amb la claror, i les vocals posteriors (‘o’, ‘u’, la 

[aː] anglesa de car) amb la foscor (vegeu Whorf 1942: 267-268 i Jakobson 1960: 70-

71), de manera que la seqüència turba [...] nocturnas evocaria la foscor. Les síl·labes 

tòniques, d’altra banda, intensifiquen la sensació de color, de manera que el vers infame 

turba de nocturnas aves potenciaria la foscor que suggereixen les vocals accentuades 

(Alonso 1994: 449). I encara hi ha més. Si fem un recompte de les vocals que hi ha en 

els quatre versos de Góngora, ens adonarem que la ‘u’ és, amb gran diferència, la que hi 

apareix menys: ho fa sols en tres ocasions, i totes tres vegades rep un accent màxim i va 

lligada amb mots relacionats semànticament amb la foscor: caliginoso lecho, el seno 

obscuro i infame turba de nocturnas aves. Els sons nasals també s’associen amb la 

foscor (Magnus 2001: 13); d’aquí la gran quantitat d’al·literacions de sons nasals ([m], 

[ɱ], [n], [ɲ]) al llarg de tot el passatge: caliginoso […] seno […] negra noche nos lo 

enseña […] infame […] nocturnas […] gimiendo […] volando. L’al·literació ocorre en 

altres ocasions, sense que se li pugui atribuir una funció semàntica directa, llevat que la 

repetició continuada dels mateixos sons suggereixi que les aus nocturnes de la cova 

volen permanentment (sempre hi és de nit) i de manera monòtona i pesada (graves): 

destaca l’al·literació mitjançant rimes (infame — aves — graves i aves — graves), 

l’al·literació de [β] (turba [...] aves [...] graves), l’alternança entre vocals obertes i 

tancades, sobretot ‘a — e’ i ‘u — a’ (infame turba de nocturnas aves), etc. Finalment, 
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en els dos últims versos hi ha un altre recurs (no fònic, però sí formal) que, segons 

Dámaso Alonso (1994: 449), té una funció semàntica: la bilateralitat. Basant-nos en el 

que diu Alonso, podríem reproduir l’estructura bilateral de gimiendo tristes y volando 

graves mitjançant el següent esquema, on cada guionet representaria una síl·laba: - - - - 

- y - - - - -. Fixem-nos que la conjunció y divideix el vers en dues parts amb un nombre 

idèntic de síl·labes, la qual cosa “nos deja la impresión de dos aletazos en el pesado 

vuelo de las aves agoreras” (Alonso 1994: 449). Aquesta simetria ja s’havia anticipat al 

vers anterior, infame turba de nocturnas aves, on cada síl·laba tur anava precedida i 

seguida de tres altres síl·labes: - - - tur - - - tur - - -. 

A (5), Rubios, pulidos senos de Amaranta, / por una lengua de lebrel limados, hi 

predominen dos recursos fònics. Per una banda, les al·literacions de [s], de [l], dels sons 

nasals [n], [m] i [ŋ] i del so vocàlic [o], així com de u — i — o en els dos primers mots i 

de [a] en el cas d’Amaranta. D’altra banda, en els dos versos d’Alberti hi ha un joc de 

paraules, i més concretament una paronomàsia basada en la semblança fonètica entre 

limados (terme in praesentia) i lamidos (terme in absentia) (sobre la paronomàsia, 

vegeu 8.2.1): de fet, no és pas del tot inusual que els lectors que es troben el text per 

primera vegada llegeixin lamidos en comptes de limados. I si limados evoca lamidos 

per paronomàsia fonètica, Amaranta (que entronca, etimològicament, amb amaranto, 

‘amarant’, mot que prové del grec amárantos, ‘immarcescible’, i que designa una flor 

imaginària que se suposa que no es marceix mai, en aquest cas potser perquè el poeta la 

immortalitza en el vers) suggereix, també per paronomàsia fonètica, Amanda, ‘la que és 

estimable’, o amada, ‘la que és estimada’. Dels dos recursos fònics comentats, les 

al·literacions i la paronomàsia, sols tenen una funció semàntica l’al·literació de [l] i la 

paronomàsia fonètica limados — lamidos: fixem-nos que el vers perdria molt si en 

comptes de por una lengua de lebrel limados diguéssim por una lengua de pequinés 

raspados. I és que la combinació lengua — lebrel — limados’ fusiona a la perfecció so i 

sentit. Ho explica Juan Ferraté a Dinámica de la poesía, en un passatge que citem in 

extenso: 

 

El valor evidente que adquiere en estos versos la articulación de las “eles” está motivado, en 

primer lugar, por la relación que la articulación idéntica establece, en la forma de la expresión, 

esto es, en el plano puramente fonológico, entre tres términos idénticamente relacionados por el 

sentido (al nivel, pues, de la sustancia del contenido) en tanto que los tres contribuyen a describir 

la misma acción: pulidos, lengua y limados; en segundo lugar, porque dicha articulación “imita” 

mecánicamente, en la sustancia de la expresión, o sea, en el plano fonético, aquello mismo que 
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describen los términos en cuestión, la acción de “lamer” (evocada paronomásicamente en 

limados = “lamidos”), hasta el punto de que en la articulación del término lengua parecen 

fundirse por completo la sustancia de la expresión y la sustancia del contenido (el instrumento de 

la articulación y el objeto mentado con la palabra); y, en tercer lugar, porque el eco que dicha 

articulación obtiene, al nivel de la sustancia de la expresión, en otras articulaciones semejantes 

del contexto, en las dentales y alveolares r, n, d y t, y, sobre todo, en la mayoría de las de la 

palabra lebrel, a la vez que refuerza los valores ya señalados, hace que la articulación adquiera 

un valor suplementario de medio unificador de toda la expresión. Como está también motivado 

en el ejemplo el valor que obtiene la articulación de las “eses”, no tanto porque esta articulación 

fricativa “imite” tal vez también la acción mentada, sino sobre todo porque, al hacerlo, por lo 

menos incoadamente, y quedar al propio tiempo resaltada, obtiene un refuerzo notable y 

correspondiente resalte la expresión gramatical pleonástica de la pluralidad. (Ferraté 1982: 176-

177) 

 

EXERCICI 2 

Els grups d’homòfons (amb la transcripció corresponent) són els següents:  

 

a. [eə(r)]- air, ere, heir. El mot err ([ɜ:]]) no ho és en R.P. (Received 

Pronunciation) però sí en G.A. (General American), on es pronuncia [er].   

b. ['kɒlə(r)]- collar, choler. El mot caller no és homòfon en R.P., ja que es 

pronuncia ['kɔ:lə(r)]. 

c. ['mIsl]- missal, missel. El mot missile no és homòfon en R.P. (es pronuncia 

['mIsaIl]), però sí en G.A. 

d. [ˌɔ:ltə'geðə(r)]- altogether, all together 

e. [raIt]- right, rite, wright, write 

f. [rəʊd]- road, rowed, rode 

g. ['kærət]- carat, carrot, caret 

h. [swi:t]- suite, sweet. El mot suit no és homòfon ni en R.P. ni en G.A. (es 

pronuncia [su:t]). 

j. [kru:z]- crews, cruise, cruse, crus 

k. ['berI]- berry, bury  

l. [ɔ:(r)]- or, oar. El mot awe només és homòfon en aquells accents de l’anglès 

que no pronuncien la r escrita en posició final de síl·laba (d’aquí el símbol ‘r’ entre 

parèntesis que trobem a la transcripció dels diccionaris). 
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Si consulteu el diccionari nord-americà Merriam Webster’s Collegiate 

Dictionary, publicat per Merriam Webster, podreu fer-vos una idea de les variacions 

fonètiques en els diversos dialectes de la llengua anglesa: Received Pronunciation, 

General American (dels Estats Units, amb 3 àrees dialectals: septentrional, meridional i 

central), i del Canadà (si varia respecte del dels EUA). Aquestes variacions poden fer 

que dues paraules que són homòfones en un dialecte, no ho siguin en un altre. Així, les 

paraules collar i caller, que no ho són en R.P., ho són en G.A., com ens confirma el 

diccionari Homophones and Homographs: An American Dictionary, elaborat per James 

B. Hobbs i publicat per McFarland.  

 

EXERCICI 3 

En primer lloc cal advertir que la relació d’homofonia entre dos mots o 

expressions depèn de la varietat dialectal del català que es prengui com a referència. Si a 

la traducció és prioritari mantenir una homofonia (per exemple, per crear un joc de 

paraules), s’ha de tenir en compte que com més ens ajustem al dialecte del destinatari 

principal del text traduït més precisa serà la nostra solució. Les obres de consulta solen 

adoptar la varietat considerada estàndard al Principat, que és el català oriental central. 

Així, el Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana), proporciona 

els homòfons al final de cada entrada segons aquesta varietat, “dialecte en què es 

produeix més sovint l’homofonia, a causa de la neutralització vocàlica” (p. XII). També 

parteix de la fonètica del català central l’esplèndid Diccionari d’homònims i parònims 

de Joana Raspall i Joan Martí. 

En català l’homofonia té diferents causes: una d’important és la pronunciació de 

la vocal neutra [ə] per la ‘a’ i la ‘e’ (oberta i tancada) àtones, i del so [u] tant per la ‘u’ 

com la ‘o’ (oberta i tancada) àtones. Aquesta neutralització o reducció vocàlica es 

produeix en bona part de les variants del català oriental (rossellonès, central, alguerès i 

balear, excepte la neutralització [u] per les dues ‘o’ en mallorquí), i no es produeix en 

català occidental (nord-occidental i valencià) (vegeu Mascaró 2002: 91-103 per a una 

descripció completa del fenomen de la reducció vocàlica en català).  

Una altra causa d’homofonia entre paraules és l’existència de diferents grafies 

per a un mateix so, com ara ‘s’ i ‘c’ per a la essa sorda (davant de ‘e’ i ‘i’), que 

converteix en homòfons ‘cec’ i ‘séc’, i ‘b’ i ‘v’ pel so bilabial (és a dir, ‘vi’ es pronuncia 

com si s’escrivís ‘bi’). Val a dir que hi ha algunes zones del domini lingüístic català on 

es preserva la pronunciació [v] per a mots escrits amb ‘v’, i on, per tant, la distinció 
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gràfica correspon a una distinció fonològica. Es tracta dels parlars balear, valencià no 

apitxat, alguerès i del Camp de Tarragona, segons Julià i Muné (2002: 66).  

Finalment, hem de tenir en compte el fenomen de l’elisió de consonants, com ara 

la erra en posició final de mot. Segons Bibiloni (2002: 276-279), el domini lingüístic del 

català es divideix en dues zones segons el comportament de la ‘r’ final: una zona on no 

s’elideix (la major part de comarques del País Valencià), i on, per tant, ‘cantar’ i ‘cantà’ 

no són homòfons, i una zona d’elisió (que comprèn la resta dels territoris, incloent-hi 

dues àrees valencianes), on ‘cantar’ i ‘cantà’ són homòfons. A la zona d’elisió hi ha 

excepcions (per exemple, ‘mar’ i ‘mà’ no són homòfons a bona part d’aquesta zona).  

Incorporant, doncs, les matisacions fetes al resum anterior, són homòfons els 

mots o expressions següents:  

 

1. munt – mon (excepte en català occidental i en zones on es pronuncia ‘t’ 

després de ‘n’ en posició final)  

2. botir – botí (excepte a la zona de no elisió de ‘r’ final) 

3. cerós-serós (en tot el domini lingüístic) 

4. fabril – febril (en català oriental) 

5. cub – cup (en tot el domini lingüístic) 

6. cerval – serval (en tot el domini lingüístic) 

7. ben – vent (excepte en zones on es distingeix ‘vi’-‘bi’ i zones on es pronuncia 

‘t’ després de ‘n’ en posició final)  

8. cent – sent (en tot el domini lingüístic)  

9. cerra – serra – s’erra (en tot el domini lingüístic)  

10. cessació – secessió (en català oriental) 

11. envellir – embellir (excepte a les zones on es distingeix ‘vi’-‘bi’)  

12. dependre – d’aprendre (en català oriental) 

13. cigne – signe (en tot el domini lingüístic), cigne-signa (en català oriental) 

14. embalar – envelar (en català oriental) 

15. armar – ermar (en català oriental) 

16. cine – sina (en català oriental) 

17. ferí – ferir (en català oriental i occidental, excepte en la zona de no elisió de 

‘r’ final) 

18. esbotzar – esbutzar (en català oriental, excepte en mallorquí) 

19. covar – cubà (en català oriental, excepte en mallorquí).  
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20. bens – vens  – venç (excepte a les zones on es distingeix ‘vi’-‘bi’)  

21. planor – planó (excepte en la zona de no elisió de ‘r’ final)  

 

EXERCICI 4 

Alice’s Adventures in Wonderland és una de les expressions màximes de la 

utilització dels jocs de paraules amb funció metalingüística, és a dir, on el llenguatge 

crida l’atenció sobre ell mateix. En el petit fragment que us hem proposat, hi trobem dos 

grups de paraules que estableixen relacions de paronomàsia amb les matèries que 

s’estudien a l’escola. Així, reeling and writhing (literalment, ‘debanar i retorçar-se de 

dolor’) són parònimes de reading and writing (literalment, ‘llegir i escriure’). Les 

diferents branques de l’aritmètica al món subaquàtic —ambition (literalment, 

‘ambició’), distraction (literalment, ‘distracció’), uglification (literalment, 

‘enlletgiment’) i derision (literalment, ‘menyspreu’)— són parònimes d’addition, 

subtraction, multiplication i division, respectivament. Aquest encadenament de 

parònims té uns efectes a nivell local, és a dir, en el fragment on apareixen, i a nivell 

global, és a dir, per a l’obra sencera, i encara més, per a la significació de l’obra 

carrolliana.  

Per restringir l’abast de la comparació ens centrarem en un sol d’aquests parells 

de parònims, el format per uglification – multiplication, tot i que els processos de 

traducció són extensibles als altres tres parells de mots.  

 

  Terme in 

praesentia 

Terme in 

absentia 

Funció del joc de paraules (nivells local i global) 

Carroll Uglification Multiplication Local: una matèria dins l’aritmètica; assignatures d’una 

escola “paral·lela” per a animals aquàtics 

Global: cridar l’atenció sobre l’arbitrarietat del signe 

lingüístic posant en relació semblança fonètica i 

semblança semàntica. Món distorsionat però sistemàtic 

Carner  

 

‘Enlletgiment’  ø Local: dificultat de relacionar aquest nom amb cap 

branca de l’aritmètica 

Global: Món distorsionat però arbitrari i absurd 

Oliva 

  

‘Mortificació’  ‘Multiplicació’ Local: una matèria dins l’aritmètica; assignatures d’una 

escola “paral·lela” per a animals aquàtics 

Global: cridar l’atenció sobre l’arbitrarietat del signe 

lingüístic posant en relació semblança fonètica i 

semblança semàntica. Món distorsionat però sistemàtic 
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Com es pot observar, els procediments emprats pels dos traductors son ben 

diferents. Josep Carner tradueix paraula per paraula el terme in praesentia (uglification), 

nom distorsionat de la branca de l’aritmètica (multiplication), per la qual cosa es perd la 

paronímia (‘enlletgiment’ no és parònim de ‘multiplicació’ ni de cap altra matèria 

escolar). El lector de la traducció pot captar el significat de la peça lèxica original, però 

no sembla que aquest sigui primordial en relació amb les finalitats del fragment. El que 

realment importa és el mecanisme de distorsió que permet en tot moment no perdre de 

vista el nom (i el món) real, com en un joc de miralls deformadors. Salvador Oliva, en 

canvi, opta per traduir la distorsió, per la qual cosa ha hagut de buscar un parònim del 

nom real de la branca de l’aritmètica (‘mortificació’, que remet a ‘multiplicació’). Per 

tant, la seva estratègia ha estat la de recrear la paronímia segons les possibilitats 

lèxiques del català, renunciant al significat original del terme in praesentia. 

Comparant original i traduccions podem descriure les estratègies emprades. A 

partir d’aquesta descripció és possible fer una crítica de les traduccions. Tanmateix, per 

fer-ho ens cal molta informació sobre les condicions de producció de cadascuna, com 

ara els objectius que s’havien marcat els traductors, les normes que imperaven a les 

èpoques respectives sobre la funció de les traduccions a la cultura receptora, els models 

de llengua respectius, la consideració de cada traductor dins la literatura i la societat 

catalanes, etc. Recollir aquests coneixements i relacionar-los és, evidentment, una tasca 

específica que porten a terme els especialistes en recepció i crítica de les traduccions. 

Nosaltres ens conformem amb donar una base per a la descripció dels fets. 

 

EXERCICI 5 

Ens centrarem en l’equívoc skull – school, una paronímia que provoca un gran 

ensurt als companys de Christopher Robin i que activa tota la seva fantasia relacionada 

amb la por. Skull és interpretat com un lloc, ja que apareix com a complement del verb 

go (Christopher Robin has gone to SKULL). Segons els companys de Winnie aquest 

lloc deu tenir bèstia imaginària pròpia, de nom Skullasaurus, i l’identifiquen amb una 

cova del seu entorn anomenada Skull Cave. Aquests fets impliquen que el tractament de 

l’equívoc no es pot fer només al nivell local, en el fragment on apareix, sinó que ha de 

funcionar amb coherència a nivell global, a tot el conte.  

Com hem fet abans amb l’equívoc de Four Weddings and a Funeral, comentat a 

8.2.2, taula (12), ens podem plantejar 4 menes de solucions: 1) conservar l’equívoc al 
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mateix lloc, traduint-lo paraula per paraula, 2) conservar l’equívoc al mateix lloc, 

inventant-ne un que sigui compatible amb els personatges i el desenvolupament de 

l’acció, 3) conservar l’efecte de l’equívoc verbal (alarma “infantil”) mitjançant un petit 

canvi en el contingut, com ara algun indici ambigu que Christopher Robin corre perill 

(podem dir que la nota està inacabada, tacada de vermell, i així deixem que el lector 

pugui interpretar el vermell com vermell de sang o de melmelada); i 4) eliminar l’efecte 

de l’equívoc i compensar-lo abans o després mitjançant un altre joc de paraules o un 

altre element de contingut.  

D’aquestes quatre solucions considerarem que la que millor satisfà les prioritats 

de l’encàrrec (desenllaç de l’aventura, caracterització d’uns personatges, missatge anti-

pors infantils) és la conservació de l’equívoc a la nota, és a dir, les solucions 1 o 2. 

Un cop sabem que volem un equívoc en el text, hem de construir-ne un 

mitjançant la recerca de parònims, un dels quals ha de pertànyer al camp semàntic dels 

llocs que fan por i l’altre als llocs on van els nens sense els ossets de peluix.  

Començarem per la solució 1, la traducció paraula per paraula de skull, 

‘calavera’. Nosaltres hem trobat dos parònims amb connotacions positives: ‘ca la Vera’ 

(una amigueta de Christopher?) i ‘cala Vera’ (una platja de l’entorn). Ambdós tenen 

l’avantatge que són llocs plausibles. Però hi ha un inconvenient que pesa més: 

incorporen un nou personatge (la Vera) o un nou lloc a la història (una cala), elements 

nous que el destinatari del conte no arribarà a conèixer perquè no apareixen als dibuixos 

que acompanyen el text. A més a més, amb aquestes solucions no s’explicita el fet que 

Christopher Robin evoluciona (comença a anar a l’escola) mentre que Pooh sempre és 

el mateix osset de peluix.  

Continuem buscant, aquest cop per ‘escola’ o per activitats que fan els nens més 

“madurs”. Alguns aparellaments podrien ser:  

 

 a. En Christopher Robin és a la cova (és a dir, “a l’escola”)   

 b. En Christopher Robin és amb els monstres (és a dir, “amb els mestres”)  

 c. En Christopher Robin és a l’esglai (és a dir, “a l’esplai”) 

 

N’escollim un i aleshores fem les adaptacions necessàries. Així, Skullasaurus 

pot ser ‘la bèstia de la cova’, ‘els monstres’, i ‘l’esglaianens’, respectivament. I ‘Skull 

Cave’ pot ser ‘la cova’, ‘la cova del monstre’, i ‘la cova de l’Esglai’.  
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A continuació us oferim la traducció catalana publicada (Disney 1998), amb una 

modificació que assenyalem entre claudàtors:  

 

La gran aventura de Winnie the Pooh  

1.  Feia un matí esplèndid al Bosc dels Cent Acres.  

2.  Quan l’Osset Winnie es va despertar, era hora de trobar-se amb el seu millor amic, en 

Christopher Robin, al Turó de l’Herba Gerda. Avui era un bon dia per jugar plegats com ho 

fan els millors amics.  

3.  Però avui en Christopher Robin semblava amoïnat.  

 —T’haig de dir una cosa, Winnie —va sospirar. 

4.  —Ara és hora de fer-ne, de coses, i no pas de dir-ne —va dir en Winnie—. A més a més, 

fem el que fem, ho hem de fer junts. 

5.  —Què passaria el dia de demà no estiguéssim junts? —va preguntar en Christopher Robin.  

 —Què vol dir “no estiguéssim junts”? —va preguntar en Winnie.  

6.  —Vol dir que pot ser que jo no hi sigui —va dir el seu amic. 

 —M’alegro que no passi fins demà —va somriure en Winnie—. Avui prefereixo no pensar-

hi. 

7.  Però l’endemà al matí, en Christopher Robin no era al lloc de sempre. En canvi, hi havia 

una gran gerra de mel envoltada amb un llaç, i també una nota.  

8.  —Oh! —va fer en Winnie, en veure la nota—. Qui sap si és per a mi, aquesta mel.  

 Va deixar anar un sospir: esperava que sí!  

9.  —Esperava que aquesta gerra de mel tan grossa fos per a mi —va dir als amics quan van 

arribar.  

 —Llegeix la nota i ho sabràs —suggerí en Conill.  

10.  —Potser hauríem de demanar a en Mussol que la llegís —va dir l’Ígor. 

 —Bona idea —va fer en Winnie. I ho van fer.  

11.  En Mussol va llegir la nota i va dir: 

 —En Christopher Robin ha anat a l’esglai. Naturalment, hi posava esplai, però en Mussol 

tampoc no sabia llegir gaire bé. 

12.  —Hem de fer-lo tornar! —va dir en Winnie. Trobava a faltar molt el seu amic. En Mussol 

els va donar un mapa per trobar el camí, però tampoc no el sabien llegir.  

13.  En Mussol va fer adéu amb l’ala alegrement. Però els rescatadors no les tenien totes quan 

van passar el pont.  

14.  Van veure que el camí portava a la part més fosca del Bosc dels Cent Acres. Llavors en 

Tigger va dir que a l’Esglai podria haver-hi un Esglaianens [‘Esglaiasaure’, a la versió 

publicada].  

15. No va ser un camí de roses, travessar el Bosc Espinós.  

 A la Vall Florida, les papallones van provar d’endur-se en Piglet volant.  

16. Després l’equip va passar el Congost dels Xisclets per sobre d’un tronc: ho van fer amb 

peus de plom. 
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 Mentre s’endinsaven poc a poc a la Cova de l’Esglai, alguna cosa va roncar. 

17.  —L’Esglaianens! —va güellar en Piglet. Allò va tornar a roncar. 

 —Es va acostant! —va gemegar l’Ígor.  

 

La proposta de canviar ‘Esglaiasaure’ per ‘Esglaianens’ respon en primer lloc a 

un criteri lingüístic de formació de paraules: el fet que el primer és poc plausible com a 

terme zoològic català (els noms compostos amb –‘saure’ solen construir-se amb arrels 

cultes procedents igualment del grec), mentre que el segon segueix perfectament les 

normes de la composició de mots en català.  

En segon lloc podem esmentar el criteri d’adequació a la cultura receptora. 

L’imaginari infantil català no sembla tan propens a crear nous exemplars de dinosaures 

com l’anglès. En alguns països com la Gran Bretanya i els EUA, aquest conjunt de 

rèptils extingits és un dels favorits dels infants, l’afecció dels quals els porta a conèixer 

hàbits i costums d’un gran nombre d’espècies. Dubtem que aquesta passió existeixi en 

un grau equiparable entre els nens i les nenes catalans. ‘Esglaianens’ és una solució més 

genèrica i en certa mesura, més propi de les tradicions romàniques (recordeu, per 

exemple, l’ogro comeniños).  

Finalment també volem comentar un parell d’exemples de la influència editorial 

en el resultat final d’una traducció. El primer afecta els noms dels personatges, que li 

han estat donats al traductor per l’editorial, de manera que Piglet resta Piglet (manlleu), 

mentre que Rabbit esdevé Conill (traducció paraula per paraula) i Eeyore esdevé Ígor 

(adaptació de l’onomatopeia).  

El segon està relacionat amb la restricció de l’espai del text en obres il·lustrades. 

Si comparem els apartats 16 i 17, veurem que a la traducció publicada s’ha suprimit una 

frase que a l’original apareixia a 16, i alhora, que una de 17 ha passat a 16. Aquesta és 

una decisió editorial per motius d’espai a l’hora de la paginació (en general el text 

traduït ha d’ocupar els mateixos espais per a text que ocupava l’original). El fragment 

perdut hauria de dir “A la fi es van trobar a l’entrada de la cova de l’Esglai. A hores 

d’ara, cap d’ells no se sentia gens valent”.  

 

EXERCICI 6 

Segons ens expliquen Pyles i Algeo (1982: 281) i Quinion (1996), els mots 

maleta corresponen a les següents combinacions:  
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5a. La coda –thon prové de la paraula d’origen grec marathon. Les 

combinacions signifiquen actes de durada llarga i participació multitudinària 

generalment davant d’un públic i amb finalitats benèfiques. Primer fou telethon 

(‘marató televisiva’ o ‘telemarató’), i per analogia, van sorgir les altres tres: preachaton 

(‘marató de sermons religiosos’), stripperthon (‘marató de striptease’) i showerthon 

(‘una marató de dutxes’). 

5b. Provenen de la paraula exercise i fan referència a modalitats d’exercici físic: 

realitzat dins l’aigua, amb moviments adaptats de la dansa, del jazz i de la boxa, 

respectivament. Jazzercise i boxercise apareixen publicitats com a marques registrades. 

5c. Provenen d’entertainment (‘espectacle’, ‘entreteniment’). Transportainment 

és el transport intern per als clients dels parcs temàtics; disinfotainment és introduir 

desinformació intencionadament en programes del gènere espectacle; eatertainment és 

el tipus de restaurant que combina menjar i espectacle, exemplificat per Planet 

Hollywood. 

5d. Provenen d’inflation. Stagflation és la combinació <stagnation 

‘estancament’ + inflation ‘inflació’>. El Cercaterm del TERMCAT ens dona per 

correspondència el manlleu stagflation, al qual atorga el gènere masculí. Com a 

correspondències en castellà ens dona els mots maleta calcats estanflación (calc 

morfològic i lèxic directe) i inflaparo (calc morfològic indirecte).  

Slumpflation és <slump ‘recessió’ + inflation ‘inflació’>. No hem trobat una 

traducció normalitzada en català, per la qual cosa en proposem una que s’ha fet en altres 

llengües: ‘recessió-inflació’.  

 

EXERCICI 7 

Les paraules del grup (a) pertanyen a l’obra de James Joyce Finnegans Wake 

(funferal, p. 120, línia 10; stolentelling, p. 424, línia 35). La primera deriva de la 

combinació <funeral + fun for all>. La darrera prové de <storytelling + stolen>. Com es 

pot comprovar, aquests mots maleta estableixen una relació de paronímia a dos nivells, 

el fonètic i el gràfic, amb els lexemes de què estan compostos: fonèticament, funferal i 

fun for all són gairebé idèntics, mentre que stolentelling i storytelling són parònims; 

gràficament, funferal remet a funeral i stolentelling a stolen. 

Les paraules del grup (b) són del poema de Lewis Carroll ‘Jabberwocky’, que 

trobem al primer capítol de Through the Looking-Glass (p. 135-136). En concret, els 
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versos originals amb les traduccions d’Amadeu Viana (vegeu Carroll 1985) i de Víctor 

Compta (Carroll 1990) són els següents:  

 

Vers 20:  

a. He went galumphing back (Carroll 1872: 136)  

b. tornà-se’n cavallant! (Amadeu Viana; Carroll 1985: 39) 

c. El deixà ben mort, i viu, galomfant  

 se n’endugué el cap (Víctor Compta; Carroll 1990: 135)  

 

Vers 24:  

a. He chortled in his joy (Carroll 1872: 136) 

b. Riallejava de joyós com era! (Amadeu Viana; Carroll 1985: 39) 

c. rinflà el vell joiós (Víctor Compta; Carroll 1990: 135) 

 

No sabem el significat que Carroll pretenia donar a galumph i chortle. Però totes 

dues apareixen al Concise Oxford Dictionary (Oxford University Press). Segons 

Gardner (1960), galumph és <gallop ‘galopar’ + triumphant ‘triomfant’> i significa “to 

march on exultantly with irregular bounding movements” (p. 196); el mot chortle és, 

segons el mateix autor, <chuckle ‘riure per sota el nas’ + snort ‘ruflar’> (p. 197). 

La correspondència per a galumphing proposada per Viana no és un altre mot 

maleta sinó un neologisme per canvi de categoria gramatical: ‘cavallar’ (verb) > ‘cavall’ 

(nom). Compta, en canvi, sí que crea un mot maleta: ‘galomfant’, que reprodueix 

paraula per paraula el mot original (combinació de ‘galopar’ i ‘triomfant’, segons una 

nota a peu de pàgina). Pel que fa a chortle, el mot corresponent a la traducció de Viana 

és ‘riallejar’, mot ja existent en català (“mostrar-se rialler”, segons el Diccionari de la 

llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans). Compta opta per ‘rinflà’, mot maleta 

que combina els verbs ‘riure’ i ‘inflar’ (les galtes). En aquest cas, el mot maleta creat 

pel traductor no és una traducció paraula per paraula de l’original, però conserva la 

capacitat evocativa i de relació entre els dos verbs.  

 

EXERCICI 8 

Podeu comparar les vostres traduccions amb les dues que donem més avall. Per 

fer-ho, podeu utilitzar els paràmetres d’anàlisi de traduccions al·literades que hem donat 

a 8.3.3 (+/- fidelitat al mateix so i +/- fidelitat al sentit), així com altres criteris 

suplementaris que considereu oportuns (per exemple, assenyalar totes les al·literacions, 
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veure si se n’hi han introduït de noves que no figuren a l’original, analitzar l’efecte que 

provoquen en el lector, observar el ritme i la rima, etc.): 

 

(7) a. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and 

faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead. (Joyce, 

Dubliners: 225)  

 b. La seva ànima s’esvaní a poc a poc mentre sentia caure la neu calmosament per tot 

l’univers i en calmada caiguda, com el descens a la seva darrera fi, damunt de tots els 

vius i els morts. (Joaquim Mallafrè; Joyce 1988: 279) 

 c. La seva ànima (/El seu esperit) s’esvania amb suavitat mentre sentia com la neu queia 

calmosament (/davallava lleugerament / davallava dèbilment) travessant tot l’univers i 

com, calmosament, queia (/i com, lleugerament, davallava / i com, dèbilment, 

davallava) talment com el descens de (/a) la seva darrera fi, damunt de tots els vius i els 

morts. (traducció nostra) 

 

EXERCICI 9 

Abans que res, hem de recordar que el decasíl·lab i l’alexandrí tenen molta 

tradició en la literatura catalana, mentre que els versos d’onze síl·labes no són gens 

habituals i no sonen tan bé (són menys eurítmics). Si considerem els exemples de (8) i 

de (9) com a versos aïllats, començarem a entendre per què sonen bé (8a), (9a), (9b) i 

(9c): el primer s’ajusta al patró d’un decasíl·lab amb cesura 4+6, i els altres tres 

segueixen el patró d’un alexandrí amb cesura 6+6. Els exemples (8b) i (9d), en canvi, 

tenen onze síl·labes. Els exemples (9e), (9f) i (9g) també sonen malament, i és que, 

mentre que a totes les frases no precedides de # hi ha una regularitat (una repetició) 

rítmica, en els casos precedits de # aquesta regularitat es trenca. Tot el que acabem de 

dir (decasíl·labs/alexandrins/versos d’onze síl·labes, i repetició rítmica/trencament 

rítmic) queda il·lustrat a continuació (recordem que ‘x’ indica una síl·laba àtona i ‘/’ 

una síl·laba tònica, i que la síl·laba àtona entre claudàtors indica que no compta a 

efectes mètrics): 

 

(8) a. Un cop de puny ben fort damunt la taula (10 síl·labes) (x/ x/ x/ x/ x/[x]) 

      # b. Un cop de puny ben fort damunt de la taula (11 síl·labes) (x/ x/ x/ x/ xx/[x]) (el ritme 

binari [iàmbic] es trenca a l’últim peu i passa a ser ternari [anapest]) 

(9) a. Alirón, alirón, el Barça campeón (12 síl·labes) (xx/ xx/ x/ x/ x/) 

 b. Alirón, alirón, el Barça és campeón (12 síl·labes) (xx/ xx/ x/ x/ x/) 

 c. Alirón, alirón, el Barça és un cabrón (12 síl·labes) (xx/ xx/ x/ x/ x/) 
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      # d. Alirón, alirón, Barça campeón (11 síl·labes) (xx/ xx/ /x /x /) (l’últim peu és coix 

respecte als dos anteriors: li falta una síl·laba àtona, i per tant el ritme es trenca) 

      # e. Alirón, alirón, el Barça serà campeón (14 síl·labes) (xx/ xx/ x/ xx/ xx/) (el tercer peu és 

coix: li falta una síl·laba àtona) 

      # f. Alirón, alirón, el Barça no serà mai campeón (16 síl·labes) (xx/ xx/ x/ x/ x/ /x x/) (el 

penúltim peu, un troqueu, trenca el ritme iàmbic dels peus que l’envolten) 

      # g. Alirón, alirón, el Barça és un grandíssim cabrón (15 síl·labes) (xx/ xx/ x/ x/ x/ xx/) 

(l’últim peu, un anapest, trenca el ritme iàmbic dels tres peus que el precedeixen) 

 

EXERCICI 10 

Pel que fa al ritme, el nombre de síl·labes de l’original i de la traducció és 

idèntic o molt semblant, de manera que en la traducció el ritme de la música s’acobla 

perfectament al ritme de la lletra. A vegades, en un determinat vers, hi pot haver una 

síl·laba de més o de menys respecte a l’original, però aquesta diferència mínima queda 

compensada pel fet que el cantant diu més ràpid certs mots o n’allarga d’altres: al 1r 

vers, per exemple, l’última vocal accentuada del text català (‘aquí’) s’allarga més que la 

del text anglès (disappear) per tal de compensar la pèrdua d’una síl·laba respecte a 

l’original (el 1r vers anglès té dotze síl·labes mètriques, mentre que el català en té onze); 

i al 3r vers, els ‘sense’ del segon hemistiqui (“sense diners, sense il·lusió”, cantat en 

vuit síl·labes) es diuen lleugerament més ràpid que el ‘sense’ del primer hemistiqui, que 

té set síl·labes (“Sense amor al nostre cor”), de manera que la diferència en el tempo del 

segon hemistiqui (vuit síl·labes) acaba essent gairebé nul·la, tant respecte al primer 

hemistiqui (set síl·labes) com respecte a l’original (and no money in our coats, cantat en 

set síl·labes). A banda del grau de coincidència en el còmput sil·làbic de cada vers, hi ha 

un altre factor que cal tenir en compte a l’hora d’avaluar el ritme de la cançó traduïda: el 

grau de coincidència en la distribució dels accents. Si bé és veritat que en la traducció 

catalana la distribució dels accents àtons i tònics pot variar considerablement en relació 

a l’anglès, hi ha un factor molt més important que el traductor de la cançó ha tingut en 

compte: la coincidència amb les pauses sintàctiques de l’original (cada pausa acaba amb 

un accent màxim). Observem, a tall d’exemple, el 3r vers. En una primera anàlisi, veiem 

que l’estructura bipartida de l’original queda reflectida en la traducció: 

 

With no loving in our souls | and no money in our coats  

Sense amor al nostre cor, | sense diners, sense il·lusió, 
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I si afinem més, ens adonarem que cada hemistiqui se subdivideix en dos, tant en 

l’original com en la traducció, la qual cosa fa que s’aconsegueixi una harmonia 

considerable entre lletra (sentit i sintaxi) i música —val a dir que la fidelitat al sentit 

hauria augmentat si en comptes de “sense diners, sense il·lusió” s’hagués utilitzat 

“sense diners al butxacó”: 

 

With no loving | in our souls || and no money | in our coats  

Sense amor | al nostre cor, || sense diners, | sense il·lusió 

 

L’única excepció a aquesta harmonia entre sintaxi, sentit i música es troba al 

vers 11è: 

 

Oh, Angie, | don’t you weep, || all your kisses | still taste sweet. 

Oh, Angie, | sense mi || al teu cor | puc ser feliç.  

 

A la traducció veiem que hi ha una tensió entre la música i la sintaxi per una 

banda (hi ha una pausa forta després de ‘mi’) i el sentit per altra banda (semànticament, 

“sense mi al teu cor” és una unitat que no admet cap pausa forta). Com que hi ha, doncs, 

una pausa després de ‘mi’, el vers no s’entén gens quan l’escoltem cantat: hem de 

suposar que el traductor volia dir “Oh, Angie, sense mi al teu cor [=sense que jo em 

trobi al teu cor] [sí que] puc ser feliç”. En aquest cas, el ritme de la música ha forçat la 

sintaxi i, per tant, el sentit, i el resultat ha acabat essent un mal vers. 

Pel que fa a la rima, el més rellevant és que l’esquema de rimes es respecta en 

gairebé tots els casos. Només varia en alguna ocasió, sense que això afecti la poeticitat 

del text: el 3r vers de l’original, per exemple, rima amb el 8è, mentre que, si bé el 3r 

vers català no rima amb el 8è, el 8è ho fa en assonant amb els dos següents. L’esforç del 

traductor per reproduir el mateix so vocàlic (o un de semblant) a final de vers és 

encomiable: disappear / ‘aquí’, tried / ‘intentat’, sweet / ‘feliç’, eyes / ‘plorar’, you / 

‘tu’, etc. Val la pena destacar també les rimes internes: de les tres que hi ha (sense 

comptar els versos repetits), una no s’ha respectat (la del 3r vers, que a l’original rima 

en assonant) i les altres dues sí (versos 8è i 11è, que rimen en assonant tant a l’original 

com a la traducció).  

Finalment, caldria remarcar el fet que la traducció està plena d’encerts, no 

solament pel ritme i la rima, sinó també perquè és força fidel a l’original. En alguns 

casos el traductor s’aparta dels mots anglesos (normalment per tal d’aconseguir una 
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rima, o bé per raons sil·làbiques), però no per això disminueix la qualitat de la versió 

catalana. Per donar només un exemple, al 3r vers la cançó diu: “Sense amor al nostre 

cor, sense diners, sense il·lusió” (With no loving in our souls and no money in our 

coats). Una traducció literal (“a les nostres ànimes”) no seria tan idiomàtica com “al 

nostre cor”, i a més trencaria el ritme de l’original (el primer hemistiqui té set síl·labes). 

La tria de “sense il·lusió”, a més, no ens sembla pas desencertada, ja que, tot i que no 

figura a l’original, manté el to pessimista de la cançó i té la virtut de reproduir de 

manera força aproximada el so de final de vers: coats / ‘il·lusió’.  

De totes maneres, hi ha uns quants versos millorables. Destacarem, en primer 

lloc, un calc al vers 18è, provocat per l’adjectiu close: There ain’t a woman that comes 

close to you s’hauria d’haver traduït no pas per “No hi ha cap dona més a prop que tu” 

sinó per “No hi ha cap dona que s’assembli a tu” (o, dit d’una altra manera, però perdent 

el ritme i la rima, “No hi ha cap dona que tingui les teves qualitats”). El calc de close 

per ‘a prop’ és, segurament, l’error més gros de traducció que trobem a ‘Angie’, però a 

la cançó catalana hi ha altres fallades o desencerts. N’esmentarem només quatre:  

 

a) La vaguetat en la traducció del vers 8è (All the dreams we held so close / “Tot 

allò que fem de nit”): què fem de nit? Dormim? (seria la resposta més natural). 

Somiem? Sortim de marxa? Fem altres activitats més lascives? La vaguetat de la 

traducció segurament és deguda al fet de voler crear una rima interna (“nit — esvaït”). 

Suggerim: “Tots els somnis compartits com el fum s’han esvaït” (la rima interna evoca 

la rima interna assonant de l’original, “close — smoke”). 

b) El to directe i poc romàntic del vers 9è: és molt més tendre Let me whisper in 

your ear que “Escolta el que ara t’he de dir” (sobretot si tenim en compte el to amb què 

ho diu Mick Jagger). 

c) La inversió de sentit, força macabra, del vers 17è (Everywhere I look I see 

your eyes / “duc sempre els teus ulls arreu on vaig”), fàcil d’arreglar si substituïm ‘duc’ 

per ‘veig’.  

d) El fet que l’últim vers de l’original passi a ser el penúltim de la traducció i 

que l’últim vers de la cançó catalana sigui un vers mig inventat: el mot alive del vers 

anterior passa a ‘vida’ i s’hi afegeix el verb ‘enganyat’ perquè rimi amb ‘intentat’, tot i 

que es manté el to pessimista de l’original. 
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EXERCICI 11 

A continuació donem la traducció catalana, cantada pel grup El Musical Més 

Petit. Noteu que la versió és relativament fidel a l’esperit hippy de l’original (pau, amor, 

harmonia, germanor). (El text català es pot trobar a aquí; la cançó anglesa, de l’any 

1971, es pot trobar aquí). 

 

(11) a. I’d like to teach the world to sing b.   El món seria 

   

 I’d like to buy the world a home El món seria més feliç  

 And furnish it with love, si tots fóssim amics, 

 Grow apple trees and honey bees  jugar tots junts, cantar tots junts 

 And snow white turtle doves.  seria divertit. 

   

 I’d like to teach the world to sing El món seria molt millor 

 In perfect harmony,  si no tinguéssim por, 

 I’d like to buy the world a Coke si sense demanar perdó 

 And keep it company. poguéssim ser com som. 

 [chorus] That’s the real thing. [cor] És el món que volem. 

   

 I’d like to teach the world to sing El món seria més humà 

 In perfect harmony, si tots fóssim germans, 

 I’d like to buy the world a Coke si ens agaféssim de les mans 

 And keep it company. com mai ho hem fet abans. 

 [chorus] It’s the real thing. [cor] En un altre món. 

 

Deixant de banda el grau de fidelitat a l’original, el que aquí ens interessa és que 

la traducció segueix ben de prop el ritme iàmbic de l’original (x/). Els versos imparells 

tenen vuit síl·labes i els parells sis, amb l’excepció dels versos cantats pel cor, que en 

l’original tenen quatre síl·labes i en la traducció sis i cinc respectivament. Aquesta 

aparent excepció, però, no és tal: en els versos anglesos cantats s’allarga molt l’última 

síl·laba (That’s the real thi-i-i-ng), de manera que l’única cosa que ha de fer la versió 

catalana per no trencar el tempo de la cançó és allargar una mica menys l’última 

síl·laba. Per últim, volem fer notar que a la versió catalana la rima és fins i tot més 

recurrent que a l’original: en la traducció de cançons, el ritme i la rima són tan o més 

importants que la fidelitat a la lletra. 

 

https://www.kumbaworld.com/kw_canco.php?idcanco=855
https://www.kumbaworld.com/kw_canco.php?idcanco=856
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EXERCICI 12 

 

a) Pel que fa al ritme, hem de tenir en compte que tant la cançó infantil anglesa i 

la paròdia que en fa Carroll com els equivalents populars catalans donats a (13) tenen 

set síl·labes per vers. Això descarta automàticament la versió de Carner, que té vuit 

síl·labes i, doncs, no pot ser cantada amb la tonada popular, cosa que sí permet la versió 

d’Oliva (de set síl·labes). Val a dir, però, que la rima fa que Oliva canviï “safata de te” 

per “pot de mel”, cosa que no afectaria gaire el sentit general si no fos perquè en la 

traducció d’Oliva es perd l’al·lusió al títol del capítol, “A Mad Tea-Party”. 

 

b) L’objectiu de Carroll és clarament humorístic: a part de ser una paròdia de la 

cançó infantil citada a l’enunciat, cosa que ja de per si és humorística, el text de 

l’escriptor anglès evoca, ni que sigui vagament, algú a qui tiren una safata de te al cap. 

Tenint en compte la rima i les set síl·labes ideals de cada vers, i seguint el principi de 

Newmark que diu que, quan es vol fer riure, és preferible una traducció una mica més 

humorística que l’original que no pas una que ho sigui una mica menys, proposem la 

següent traducció del text de Carroll: 

 

(12')   Brilla, brilla, ratpenat! 

   Deus anar ben encegat!  

   Vas llampant, astral menú,  

   com un plat al cap d’algú. 

 

Els efectes humorístics s’han aconseguit mitjançant tres recursos: en primer lloc, 

la traducció juga amb el doble sentit d’‘encegat’ (els ratpenats són gairebé cecs; ‘anar 

encegat’ vol dir estar privat d’enteniment); en segon lloc, la traducció juga amb el doble 

sentit de ‘llampant’ (‘molt ràpid’, però també ‘brillant’, la qual cosa enllaça amb “Brilla, 

brilla, ratpenat!”); i en tercer lloc, la traducció suggereix, encara més clarament que 

l’original de Carroll, que el ratpenat s’estavellarà contra el cap d’algú. Som conscients 

que les restriccions del ritme i de la rima (i, en menor grau, l’aplicació del principi de 

Newmark) fan que no siguem tan fidels al sentit, però hem de tenir en compte, d’altra 

banda, que el que es perd en literalitat es guanya en eficàcia expressiva. 
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c) 

(13') a. Quan les oques van al camp b.   Brilla, brilla, gros estel, 

 la primera va badant. que és ben fosc al teu voltant. 

 La segona hi ensopega, Tan enorme, enmig del cel 

 la tercera l’apedrega. sembles un orangutan. 

 

A diferència de les traduccions d’Oliva i de Carner i de la proposta de (b), aquí 

no es parteix del text de Carroll per fer la traducció, sinó que es parodien dos 

equivalents catalans de la cançó infantil anglesa: ‘Quan les oques van al camp’ i ‘Brilla, 

brilla, xic estel’ respectivament. La paròdia d’una cançó popular catalana, no cal dir-ho, 

és tan o més vàlida que les traduccions (més o menys literals, més o menys 

humorístiques) fetes a partir del text de Carroll, ja que la funció del text de Carroll no és 

altra que la paròdia d’una coneguda cançó popular infantil, i això, precisament, és el que 

fan les dues traduccions que hem proposat. 

 

d) La versió popular de la qual us hem donat el principi (“Cada dia al dematí 

[...]”) és aquesta:  

 

(13) c. Cada dia al dematí 

 canta el gall quiquiriquí, 

 i la gent mig adormida 

 es desperta de seguida. 

 

En proposem les següents paròdies: 

 

(13') c. Cada dia al dematí 

 m’agrada ben (/de) presumir, 

 me’n pujo a la bastida 

 i em poso bactericida (/i em vesteixo d’homicida). 

  

(13'') c. Cada nit el ratpenat 

 surt volant del seu forat, 

 i la gent mig adormida 

 es fica al llit de seguida. 

  

              (13''') c. Cada nit el mal vampir 

 surt a prendre’s un respir, 



8. Recursos fònics 395 

 i la gent acollonida 

 es va estirar de seguida. 
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