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Aquest treball de recerca està centrat en la presentació d’una programació del primer 

quadrimestre de l’assignatura de Traducció General de l’Alemany a l’Espanyol, dins del 

programa de la Facultat de Traducció de la Universitat de Vic. Aquesta programació 

s’ha elaborat a partir de l’enfocament mitjançant tasques. 

 

Per tal de justificar la decisió d’aplicar aquest enfocament, comencem analitzant el 

resultat d’una prova d’avaluació d’una promoció que no va estar familiaritzada amb el 

treball mitjançant tasques en el transcurs de la carrera, en les assignatures de traducció 

de l’alemany a l’espanyol. Amb aquesta anàlisi no pretenem ser exhaustius ni constituir 

la base de cap estudi analític. Senzillament es tracta d’un reconeixement realitzat amb la 

finalitat de descobrir amb quins problemes de traducció havien topat els estudiants. En 

l’anàlisi ens centrem en un problema aparentment de comprensió d’un segment del TO 

que ha induït la majoria d’estudiants a cometre errors. Malgrat no disposar de dades 

sobre els mecanismes mentals que han comportat aquests resultats en l’acte de traduir, 

els mateixos resultats ens donen prou informació com per a deduir que els errors, tot i 

venir provocats per un problema de comprensió, s’han produït amb independència de la 

competència en la llengua del TO per part dels estudiants. Aquest fet sembla consolidar 

la hipòtesi que precisament l’aplicació de determinades estratègies de traducció ha estat 

allò que ha impedit als estudiants d’interpretar el significat del segment del TO. 

 

A fi d’intentar evitar en el futur l’ús d’estratègies incontrolades davant de determinats 

problemes de traducció, després de definir la traducció com a activitat comunicativa que 

ultrapassa la noció clàssica d’àmbit lingüístic, adeqüem un mètode sorgit de 

l’aprenentatge d’una altra activitat comunicativa  (l’ús d’una llengua estrangera) als 

nostres propòsits: fomentar en els alumnes l’avaluació dels recursos òptims per a 

afrontar cada problema i l’aprenentatge en l’ús d’aquests recursos. Creiem que 

l’aplicació d’aquest mètode és la millor manera d’incrementar la seva competència 

traductora, ja que implica que els estudiants es facin responsables de conduir el seu 

procés d’aprenentatge i que assumeixin plenament les seves responsabilitats com a 

traductors. 
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Som conscients que, des del punt de vista de la investigació, una gran part de la feina 

està encara per fer. Falta sobretot observar de manera científica com es desenvolupa 

l’aprenentatge a partir d’aquestes tasques per tal d’oferir unes dades fiables que ens en 

demostrin la utilitat. De moment aquesta utilitat només ve avalada per l’experiència i la 

intuïció del professor que ha vist com l’aplicació d’aquest nou mètode en altres grups ha 

incrementat la qualitat de les traduccions i, sobretot, la motivació dels estudiants a 

classe. 
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2.  Estudi previ  

 

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic. 

Juny del 2000. Examen final de l’assignatura Traducció General Alemany-Espanyol 4 

(TGDE4). Es tracta de l’últim examen que els estudiants realitzen en aquesta matèria (la 

traducció per escrit entre aquestes dues llengües) abans d’assolir el títol que els acredita 

com a traductors. Per tant, atès que els continguts de l’assignatura són acumulatius 

respecte a les assignatures anteriors (TGDE1, TGDE2, TGDE3) i que aquests contiguts 

vénen refermats pels continguts de les altres assignatures teòriques i pràctiques que 

conformen l’itinerari seguit per l’estudiant durant la carrera, podem dir que el resultat 

d’aquest examen és representatiu de la competència traductora de textos escrits de 

l’alemany cap a l’espanyol assolida per l’estudiant durant els estudis de traducció i 

interpretació a la nostra Facultat. 

 

Aquests estudiants són alumnes de l’últim curs i a causa del caràcter progressiu de la 

implantació de l’enfocament mitjançant tasques en les assignatures de traducció 

alemany-espanyol, aquests estudiants no han estat familiaritzats amb els plantejaments 

mitjançant tasques.  

 

En consonància amb els exercicis que han realitzat en el transcurs de les assignatures 

TGDE1, TGDE2, TGDE3 i TGDE4 i amb les proves d’avaluació corresponents a 

aquestes assignatures, la comesa que cal acomplir en l’examen és clara. S’havia mirat 

que els textos de partida no continguessin factors lingüístics, culturals, etc. que 

dificultessin en la tasca de traduir-los, per una banda tenint en compte les 

circumstàncies externes que envolten l’acte: exercici individual que s’haurà de realitzar 

en un espai de temps de 2 hores només amb l’ajut dels materials de consulta que 

l’estudiant hagi considerat oportú de portar i, per altra banda, tenint en compte el nivell 

de competència en la llengua de partida de la majoria d’estudiants: el que puguin haver 

adquirit després de 330 hores de classe obligatòries d’alemany com a llengua C. 

Com ha estat habitual en el transcurs del conjunt de les assignatures cursades, es 

presenten uns textos originals en llengua alemanya i uns encàrrecs de traducció 
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possibles dels textos a l’espanyol1. Els encàrrecs són semblants als encàrrecs de 

traducció amb els quals s’ha treballat durant el curs i el text pertany a una tipologia 

textual abordada també durant el curs: 

 

1 Traduce el siguiente fragmento de este prospecto sobre la realidad 
económica de una región alemana, editado por el gobierno de la misma 
región. La traducción se publicará en un folleto de la Expo 2000 de 
Hannover para los visitantes de habla hispana. 

 

2 Traduce las siguientes páginas publicitarias de internet, de relojes de la 
marca Quinting. La traducción se incorporará a internet para los visitantes 
de la web de habla hispana. 

 

El cas concret que comentarem en aquesta introducció fa referència al primer dels dos 

exercicis. Aquest es realitza a partir d’un fragment extret d’un prospecte sobre l’estat 

actual de l’economia a la Conca del Ruhr. Altres fragments del text havien estat 

treballats a classe i se n’havien encarregat traduccions per fer a casa. Per tant, els 

estudiants coneixien perfectament el context on s’ubicava el fragment. 

 

Amb tot i això, en el moment d’avaluar la prova, sobta que un tant per cent molt alt 

d’estudiants, prop del 65%, en un determinat segment del text, hagi comès errors de 

traducció2. El fragment en qüestió apareix imprès en el full de l’examen en la mateixa 

disposició que en el prospecte original, tal com reproduïm a continuació: 

 

 (...) 
So stehen heute in Bochum   die Opel-Werke mit rund 
auf dem Gelände von zwei    18000 Mitarbeitern. 
1958 bzw. 1962 stillgelegten   (...) 
Schachtanlagen, die rund 4000 
Arbeitnehmer beschäftigten, 

 

Una traducció acceptable del fragment podria ser: 

 

Por ejemplo en Bochum, en los terrenos de dos instalaciones mineras que se 
cerraron respectivamente en 1958 y en 1962 y que empleaban a unos 4000 
trabajadores, se encuentran actualmente las fábricas Opel que dan trabajo a 
unas 18000 personas. 

                                                           
1Veg. enfocament funcional, punt 3.3 
2Per a la definició d’error de traducció, veg. 4.3 
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Les versions que presenten diferències respecte als continguts del text original són les 

següents: 

 

1. Así permanecen hoy en Bochum, dentro de la región, dos minas todavía 
paralizadas desde 1958 y 1962 respectivamente y que dieron empleo a 
aproximadamente 4000 personas hasta que se construyó la fábrica de Opel que 
cuenta con alrededor de 18000 colaboradores. 
 
2. En Bochum aún hay dos instalaciones de excavación que dan trabajo a unas 
4000 personas y a unas 18000, en la empresa Opel. 
 
3. Por esto hoy en Bochum encontramos un terreno de dos con 1958 y 1962, 
respectivamente, instalaciones de pozo parados que daban trabajo a 4000 
empleados y la fábrica Opel con 18000 colaboradores. 
 
4. Así permanecen hoy en Bochum en la zona de dos perforaciones, de 1958 y de 
1962 respectivamente, que dan empleo a 4000 trabajadores, y la empresa Opel 
que da empleo a unos 18000 trabajadores. 
 
5. Hoy en día hay en la región de Bochum unas 1958, o más bien 1962, plantas 
siderúrgicas paradas que daban trabajo a cerca de 4000 trabajadores, la 
fábrica Opel que cuenta aproximadamente con 18000 colaboradores. 
 
6. Es el caso actual de Bochum que se encuentra sobre dos recintos que poseen 
entre unas 1958 o 1962 minas. Dichos terrenos emplean a cerca de 4000 
trabajadores. La empresa Opel tiene unos 18000 empleados. 
 
7. Así actualmente, en la región de Bochum existen dos inversiones mineras 
cerradas desde 1958 y 1962 respectivamente que mantienen ocupados a unos 
4000 trabajadores la 1ª, y 18000 la 2ª, la fábrica Opel. 
 
8. Así pues, hoy en las regiones de Bochum hay 1958 y 1962 tranquilas minas 
respectivamente, que dan trabajo a cerca de 4000 empleados y la fábrica Opel, 
que da trabajo a unos 18000 más. 
 
9. Por este motivo las empresas OPEL, con cerca de 18000 compañeros de 
trabajo, han estado hoy en Bochum, perteneciente a la región de dos 
instalaciones mineras inmovilizadas respectivamente en 1958 y 1962 con cerca 
de 4000 empleados activos. 
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2.1 Hipòtesis 

 

Després d’analitzar i de comparar els resultats i després de comentar-los amb el 

professor de l’assignatura paral·lela: Traducció General de l’Alemany al Català, on s’ha 

produït el mateix fenomen, es fa evident que l’origen dels resultats és en major part 

atribuïble al fet que aquest 65% d’estudiants ha estat incapaç d’identificar quin és el 

subjecte de l’oració, atès que aquest no es troba en un lloc massa habitual, almenys dins 

dels paràmetres dels coneixements de sintaxi alemanya adquirits pels estudiants en el 

transcurs de la carrera.  No han sabut veure que el subjecte del verb “stehen” (“se 

encuentran”, “hay”, “encontramos”, “existen”) és “die Opel-Werke” (“las fábricas 

Opel”). 

 

¿Podem pensar que es tracta d’un típic error de comprensió del text original per manca 

de competència en la llengua de partida i que aquest error s’ha vist agreujat per altres 

mancances puntuals de coneixement lèxic (el significat de “bzw.”), sintàctic (la 

construcció de participi), de coneixement del món (suposar que poden existir 1958 o 

1962 mines) o morfològic (distingir que “Werke” és el plural de “Werk”) i que tot 

plegat, afegit a les circumstàncies d’estrès per acabar l’exercici en el temps prescrit, 

hauria originat aquests resultats? 

 

És evident que no es tracta de cap error de comprensió ja que cap de les versions 

presentades mostra prou coherència com per fer pensar que l’estudiant ha entès una 

cosa per una altra. Si de cas ens trobem davant d’una mostra d’incapacitat de 

comprensió del text original que ha desembocat en la decisió de presentar una traducció 

inconnexa en comptes de deixar un espai en blanc amb l’esperança que el professor 

valori menys negativament una cosa que l’altra. 

 

Aquesta incapacitat es fa bastant estranya ja que la frase no és tan complicada i, com 

hem dit abans, es coneixia perfectament el context. Però encara crida més l’atenció el 

fet que dins del grup que no ha identificat el subjecte de l’oració en alemany es trobin 

estudiants amb bon expedient acadèmic en les assignatures de llengua alemanya i que 

alguns d’ells fins i tot hagin fet estada d’un semestre o dos en universitats alemanyes en 

el marc del programa Erasmus, mentre que dins del grup que ha identificat el subjecte i 
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ha traduït el fragment de manera acceptable hi ha estudiants amb bon nivell de llengua i 

altres amb un nivell més aviat just. 

 

     traducció  última nota en llengua alemanya   estades a Alemanya 

  1      7      

  2     7       2 quadrimestres 

  3      5    

  4     5  

  5     5,5 

  6     8       1 quadrimestre 

  7     5 

  8     7,5 

  9     7 

 

Aquests resultats s’han produït de manera semblant en el grup paral·lel de traducció 

alemany-català. 

 

Aquest fet ens porta a descartar el domini de la llengua de partida com a únic factor 

desencadenant  dels errors. Llavors només resta rendir-se a l’evidència que la 

incapacitat per a identificar el segment en qüestió com a subjecte ha de raure també en 

el fet que estigui col·locat, per atzar de la compaginació del prospecte, al principi de la 

columna següent, aïllat de la resta de l’oració que es troba al final de la columna 

anterior. 

 

Evidentment un traductor amb l'alemany com a primera llengua no hauria tingut aquests 

problemes de comprensió. Però això no implica que els estudiants de què estem parlant 

no puguin superar la dificultat que presenta aquest text aplicant-hi els mecanismes 

adients, mecanismes dels quals han estat dotats durant la carrera.  
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2.2 Conclusió de les hipòtesis 

 

El resultat de les traduccions demostren la pretensió per part dels estudiants de formular 

un missatge que ells mateixos no comprenen. Han intentat traduir de manera lineal els 

elements que anaven reconeixent en el text abans de comprendre el sentit global de la 

idea que transmet el text. Aquesta és, podríem dir, una de les estratègies de traducció 

que han emprat en trobar-se amb aquesta dificultat concreta. Podem deduir que aquesta 

estratègia que han utilitzat els ha portat a tenir més o menys una versió enllestida abans 

d'acabar d'entendre l'original i a descartar arbitràriament una part del fragment de la 

negociació del significat. Quan han arribat a la part essencial per a la comprensió del 

fragment (el subjecte de l'oració), l'han forçat per incorporar-lo a allò que ja havien 

produït (una oració amb un altre subjecte) i això ha fet que es generessin aquests errors. 

És a dir, és la mateixa estratègia de traducció que han emprat allò que els ha induït a no 

comprendre l'original i, per tant, allò que els ha portat a traduir malament. 

 

¿Podríem pensar que si aquests estudiants s'haguessin enfrontat al mateix text en una 

altra mena d'exercici i amb unes altres tasques (per exemple respondre unes preguntes 

sobre els continguts a manera d'exercici de comprensió de text en llengua estrangera) 

haurien estat igualment incapaços d'entendre'n el contingut?  

 

Els estudis de traductologia ens permetran tipificar amb exactitud el fenomen que ha 

succeït en aquest examen, malgrat que ens movem en el camp de les suposicions, ja 

que, com hem dit abans, no disposem d’informació sobre quins mecanismes mentals 

han originat la utilització d’una determinada estratègia de traducció durant el procés de 

traducció. 

 

La causa d’haver emprat aquest mètode pot provenir d’una interferència amb les 

estratègies d’aprenentatge que han utilitzat per a l’adquisició de llengües estrangeres. 

Com explica Lörscher (1991: 47): There is, furthermore, a phenomenon of importance 

which occurs primarily during the initial phase of foreign language learning at school 

(...): it is the learner’s translation of target -language material which they have 

received, in order to be able to (better) decode it. És a dir, és possible que els estudiants 

hagin pretès utilitzar una estratègia en principi adreçada a fer possible la comprensió 
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d’un text en llengua estragera i, malgrat no assolir aquesta comprensió, hagin decidit 

plasmar els resultats d’emprar aquesta estratègia com si això pogués passar com a 

traducció. Però, com afirma el mateix Lörscher més endavant, referint-se a aquesta 

estratègia i a l’estratègia contrària de traduir-se un text abans de produir-lo en llengua 

estrangera: it is no wonder that the two kinds of mediation of information just mentioned 

and the products which they yield are not considered translations in translation theory. 

They are phenomena which do not occur in professional translating and therefore the 

models of translation theory cannot cope with them all or cannot cope with them 

satisfactorily.  
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3. Marc teòric 

 

El punt anterior, on hem abordat els motius que han desencadenat una sèrie d’errors de 

traducció, ens ha portat a parlar d’error, de problema, d’estratègia, de competència, 

etc... Tota aquesta terminologia pertany a uns camps molt concrets dins de la 

traductologia. Abans de continuar amb el desenvolupament d’aquest treball, serà positiu 

que delimitem el marc teòric en què ens movem. Així podem perfilar els conceptes que 

s’han esmentat segons la manera com els entenem i podem introduir els nous conceptes 

de manera que no calguin explicacions addicionals cada vegada que aparegui un terme 

especialitzat. D’aquesta manera també obtindrem una visió global prèvia del camp que 

volem abastar. 

 

Atès que la intenció d’aquest treball és la presentació d’unes tasques didàctiques 

destinades a millorar la competència traductora dels nostres estudiants i, més endavant, 

ja fora de l’abast d’aquest treball, el desenvolupament d’un estudi experimental que ens 

permeti obtenir dades empíriques que ratifiquin (o no) els resultats de l’aplicació 

d’aquestes tasques, aquesta intenció ens situa de ple dins el marc de la psicolingüística. 

Seguint el camí obert per Lörscher (1991:7): 

 

 1. As far as the psycholinguistic investigation of translation is concerned, 
it can be expected that only on the basis of empirical studies of translation 
performance using a process-analytical approach can hypotheses on what goes 
on in the translators head be formed. (...) 
 2. As far as psycholinguistic investigation in general is concerned, it can 
be expected that empirical studies of translation performance will yield general 
insights into language processing, about aspects of the mental processes of 
speech reception and speech production and about the mental strategies 
employed by the language user. 
 3. As far as the teaching of translation is concerned, it should be possible 
to make use of knowledge of the translation process for teaching translation. If 
certain translation strategies turn out to be successful, it might be worth 
considering teaching these strategies in one way or another. 

 

La psicolingüística, al seu torn, parteix de la lingüística textual, que aborda l’estudi del 

“text” en relació al seu context i a la seva finalitat comunicativa. Això, traslladat al 

camp de la traductologia, ens farà parlar del model psicolingüístic, d’enfocament 

comunicatiu i d’enfocament funcional. 
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3.1 Model psicolingüístic 

 

El que podem anomenar “model psicolingüístic”, com explica Bell (Baker, 1998: 185) i 

com hem vist en la citació anterior, s’interessa bàsicament en l’estudi dels processos 

que el traductor posa en funcionament mentre realitza la seva activitat. D’aquesta 

manera es pretén obtenir dades empíriques que permetin arribar a conclusions 

científiques sobre quins mecanismes intervenen, com es relacionen entre ells i, sobretot, 

com es pot millorar el rendiment d’aquests mecanismes. Aquest últim aspecte és 

d’especial interès per a la didàctica de la traducció. 

El model psicolingüístic estableix els seus fonaments en el processament del llenguatge. 

Aquest model es basa en el fet que qualsevol usuari de la llengua, en un acte de 

comunicació, posa en funcionament uns determinats mecanismes mentals de 

processament d’informació. Pel que fa al traductor, aquest processa també informació 

mentalment, per bé que amb uns mecanismes més complicats. De la comparació entre la 

manera de processar informació d’un traductor i la d’un parlant ordinari o de la 

comparació entre la manera de processar informació de diferents traductors s’extreuen 

les dades a partir de les quals es pot bastir una teoria sobre la traducció. 

 

First, it became evident that the quality of the hypotheses about mental 
processes can be improved when introspective data, especially those 
externalized by language users’ thinking-aloud during their production of texts, 
are taken into account. Second, it became clear that thinking-aloud can yield 
much reliable data about procedures of problem-solving. Therefore, it seems 
sensible to limit the empirical investigation of the translation process to those 
aspects which are connected with the solution of translational problems and 
which can be documented in and interpreted from the data. Such a limitation 
accords with both the nature of the data (translations as text production and 
protocols of thinking-aloud) and the methodology employed (interpretive 
reconstruction). 
The problems and procedures of problem-solving represent the object of 
strategy relevant in psycholinguistics. (Lörscher 1991: 67) 

 

Del fet d’abordar les diferències entre processament del llenguatge per part de parlants 

ordinaris i per part de traductors se’n deriva la diferenciació entre competència 

monolingüe i competència bilingüe i la determinació que la competència bilíngüe és 

condició necessària però no suficient per ser un traductor eficient, fet que contradiu 
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Harris, que afirma que all translators have to be bilingual and... all bilinguals can 

translate (Harris 1977:99). Així mateix s’estableixen diferents modalitats de 

competència bilingüe segons la competència en les habilitats d’escoltar i llegir o en les 

de parlar i escriure. Per altra banda s’arriba a la conclusió que un traductor, pel fet de 

fixar-se en aquestes habilitats, en fa un ús diferent que un altre usuari de la llengua, és a 

dir, per exemple, que utilitza els mecanismes de processament “top / down” i “bottom / 

up” de manera diferent i, per tant, llegeix i escriu o escolta i parla d’una manera diferent 

que un usuari ordinari. Aquesta restricció que diferencia l’acte de traduir d’altres 

actuacions lingüístiques és la que estableix ponts entre l’enfocament psicolingüístic i la 

lingüística textual, ja que és la funció comunicativa del text la que origina la diferència. 

Per exemple, són Hönig i Kußmaul  (1982: 27) qui afirmen sobre això que els traductors 

no llegeixen els textos per traduir de manera neutra, sinó que es produeixen 

associacions automàtiques que interfereixen de manera inconscient en el procés de 

lectura per part del traductor. Altres conseqüències rellevants deriven del fet de 

plantejar-se les diferents maneres d’influir en el processament del llenguatge que 

comporten factors com l’estructura del text, el context en què el traductor exerceix la 

seva activitat o el coneixement del món del traductor. 

 

 

3.2 Enfocament comunicatiu 

 

L’enfocament comunicatiu sobre la traducció no entra en contradicció amb l’anterior, 

malgrat que defugi centrar-se en els processos psíquics que tenen lloc en la ment del 

traductor. La idea central entorn de la qual gira aquest enfocament és la indissolubilitat 

del text i el seu context comunicatiu i, per extensió, la indissolubilitat de l’acte de 

traduir i el context que l’origina. 

Aquest plantejament parteix de la idea de “competència” confrontada a la concepció de 

Chomsky de “competence”, (“competence” versus “performance”: actuació). Chomsky 

diu que this linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener in a 

completely homogeneous speech community, who knows its language perfectly and is 

unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitation, 

distraction, shifts of attention and interest, and errors  in applying his knowledge of the 

language in actual performance. (Chomsky, 1965: 3). Hymes (1972) considera aquesta 
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visió del llenguatge estèril ja que no té en compte la comunicació ni la cultura i proposa 

la seva teoria de “competència comunicativa” entesa com la capacitat d’un individu de 

produir i entendre textos adequats a l’entorn situacional en què es produeixen i als 

propòsits de la interacció3. Segons aquest enfocament, doncs, la interpretació del 

significat d’un text no és possible si s’extreu del seu context: qui diu què a qui i on, 

quan, com i per què ho fa. La manifestació de Schmidt és clara: “an isolated text does 

not have any meaning, it only receives meaning in comunication” (a Lörscher,1991: 

21). 

L’altre pilar sobre el qual se sosté aquesta teoria és precisamnet la interpretació del 

significat. Cap participant en un procés de comunicació no pot estar plenament segur 

d’entendre el significat d’un text de la manera pretesa per l’emissor. Això fa que els 

traductors (sobretot els traductors de textos escrits, a diferència dels intèrprets), pel fet 

de confrontar-se a textos acabats, no puguin estar del tot segurs de quin és el significat 

pretès pels productors dels textos, ja que no tenen accés a les intencions comunicatives 

d’aquests productors. D’aquí es deriva el fet que l’única opció a l’abast del receptor 

sigui intentar interpretar el significat del text. En paraules de Mason: What participants 

in communication, including translators, can do is to build a mental model of intended 

meaning on the basis of the textual record and all relevant contextual information 

available, which is then mached against their knowledge of language and of the world 

at large. In this sense, the receiver interprets, rather than understands, a text. (a Baker, 

1998: 32). Una definició de traducció comunicativa la fa Newmark (1977:164) i és la 

que attemps to produce on its readers an effect as close as possible to that obtained on 

the readers of the original”.  Un exemple de traducció comunicativa adequada seria el 

que proposa Lörscher (1991: 10) d’un rètol de prohibició en italià que funcionés com a 

rètol de prohibició en alemany: 

   È pericoloso sporgersi 

   Nicht hinauslehnen 

                                                           
3Aquesta noció de competència serà vital per a poder definir  més endavant “competència traductora” 
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3.3 Enfocament funcional 

 

L’enfocament funcional sobre la traducció s’imbrica en molts aspectes amb 

l’enfocament comunicatiu ja que parteix dels mateixos pressupòsits. El text no es pot 

desvincular del seu context comunicatiu i aquest context està supeditat a alguna de les 

funcions possibles del llenguatge.  

Aquest punt de vista deriva de la distinció que fa Jakobson entre funció referencial, 

expressiva, conativa, fàtica, metalingüística i poètica del llenguatge. Més endavant es 

diferenciarà entre funció del llenguatge i funció del text i s’arribarà a la conclusió que 

un text pot tenir diverses funcions i, generalment, una de principal, cosa que 

determinarà de forma definitiva l’estructura del propi text, o com dirà més endavant 

Nord (1993:9), no és el text qui té una funció sinó que adquireix la seva funció en la 

situació en què és rebut. 

A partir de l’evidència de la necessitat de contemplar les funcions d’un text per 

entendre’l, Reiss  i Reiss i Vermeer elaboren la teoria del scopos desenvolupada i 

aprofundida  més endavant per Nord que afirma, d’una banda, que per a la traducció és 

tan important tenir en compte la funció que ha de tenir el text meta i els factors que 

l’han originat com la funció del text original i, de l’altra, que la relació que es pot 

establir entre un i altre no es pot mesurar amb el paràmetre de l’equivalència sinó, en tot 

cas, amb el de l’adequació segons el factor que dóna origen al text traduït: l’encàrrec de 

traducció. Both Reiss and particularly Vermeer have frequently postulated that as a 

general rule it must be the intended purpose of the TT that determines translation 

methods and strategies, and not the function of the ST. (Nord, 1991: 4). 
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4. Definicions 

 

A partir del marc teòric exposat més amunt, veiem necessari abordar detalladament els 

termes de què fem ús. Quan la complexitat o l’amplitud de la definició ho requereixin, 

realitzarem una definició operativa del terme, d’acord amb la finalitat del nostre treball. 

 

 

4.1 Traducció 

 

Si no volem excloure cap de les seves variants (subtitulació d'òpera, traducció mental 

com a estratègia de comprensió, interpretació d'enllaç...), ens veurem obligats a donar 

una definició de traducció prou genèrica com: "transvasament de significat d'una 

llengua a una altra", i amb això ja estem excloent el que molts també consideren 

traducció; per exemple, el canvi d'un text d'una tipologia textual a una altra dins de la 

mateixa llengua, o una nova versió d'un text en una altra varietat diacrònica de la 

mateixa llengua. Per posar un exemple extrem, citem Schleiermacher: 

 

El fet que un discurs es transfereixi d'una llengua a una altra el podem observar 
per tot arreu i sota les formes més variades. Si, per una banda, a través d'aquest 
fenomen es poden posar en contacte persones que potser es troben a l'altra 
banda del globus terrestre, si es poden recollir en una llengua els fruits d'una 
altra llengua ja morta des de fa segles, això no fa, per l'altra, que calgui sortir 
de l'àmbit d'una mateixa llengua per tal de presenciar aquest mateix fenomen. 
Ja que no solament els dialectes de les diferents branques d'un mateix poble, 
així com les diferents evolucions d'una mateixa llengua o variant dialectal al 
llarg dels segles constitueixen, en el sentit estricte de la paraula, llengües 
diferents que requereixen sovint la tasca de l'intèrpret per passar d'una a l'altra, 
sinó que fins i tot persones contemporànies no distanciades per un dialecte però 
pertanyents a classes socials diferents, que no tinguin tractes habitualment i 
distants per la seva formació, no es podran sovint entendre si no és a través 
d'aquesta mediació. 
És que no ens veiem molt sovint en la necessitat de traduir-nos el discurs 
d'aquell que, tot i ser el nostre consemblant, posseeix una altra mentalitat i un 
caràcter diferent? És a dir, quan ens fa la impressió que les mateixes paraules 
tindrien en els nostres llavis un altre sentit que en els seus, ara amb un 
contingut més fort, ara més feble, i que si volguéssim expressar el mateix que ell 
pensa ens hauríem de servir d'altres paraules i expressions a la nostra manera, 
llavors sembla, en la mesura que concretem aquesta idea amb paraules, que 
estem traduint.4 

                                                           
4A Enric Gallén [et al.], 2000: 233 
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Schleiermacher, autor d’aquest text intitulat: "Sobre els diversos mètodes de la 

traducció" (1813), d'on s'ha extret la citació anterior, també acota el camp d'allò que ell 

considera traducció més endavant en el seu tractat. Així també ho farem nosaltres i 

circumscriurem la definició de traducció centrant-nos bàsicament en l'activitat que 

s'exerceix dins l'àmbit professional de la traducció, ja que és en això que preparen els 

estudis de traducció i interpretació de la majoria de centres especialitzats d'arreu del 

món, i és per això que els estudiants acudeixen a aquests centres, per a ser formats com 

a traductors i traductores professionals.  

 

Així entendrem la traducció com a "activitat comunicativa complexa generada a partir 

d'un encàrrec on es transmet significació de textos d'una llengua a textos en una altra 

dins un context social mitjançant complexos processos mentals”. Amb aquesta definició 

recollim les visions de Hatim i Mason, que entenen la actividad traslaticia como 

proceso comunicativo que tiene lugar en un contexto social  (Hatim i Mason, 1995: 13); 

la de Nord quan afirma que: equivalence between source and target text is regarded as 

being subordinate to all possible translation scopes and not as a translation principle 

that is valid “once and for all” (1991: 24), i conté la visió de Lörscher quan afirma que 

s’ha de tenir en compte que el procés complex de traducció consisteix en subprocessos a 

nivell mental i que se n’ha d’escatir la naturalesa i la manera com el traductor els 

integra durant el procés de traduir (1991: 27). Ara caldrà definir què entenem per 

activitat comunicativa, per encàrrec, per significat, per text, per context, per llengua i 

per procés mental. 

 

Activitat comunicativa 

Entenem activitat comunicativa, des del punt de vista de la pragmàtica, com a situació 

on s’utilitzen signes dins un procés d’interacció o de comunicació. En aquesta situació 

de comunicació, els signes no són escollits pels participants de la situació només en 

funció del seu significat dins el repertori de signes, sinó que aquests participants també 

han de tenir en compte els factors que envolten aquesta situació per escollir els signes 

que facin possible la interacció. El punt central entorn del qual girarà la comunicació 

serà la funció de l’expressió lingüística segons el seu ús en una situació determinada. 
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Encàrrec  

Seguint les teories funcionalistes (vg. p.e. Reiss 1984, o Nord, 1988), entenem 

l'encàrrec com la causa per la qual es produeix aquest acte de comunicació. Aquest 

encàrrec serà el que definirà la finalitat comunicativa de la traducció, qui determinarà 

les relacions entre Text Original  i Text Traduït  i la manera com s'insertarà el TT en el 

seu context social. Aquesta afirmació entra en total confrontació amb termes clàssics 

com "fidelitat" o "traïció". I és que el fet de contemplar la traducció com a activitat 

pragmàtica situa l'encàrrec per sobre de la perspectiva lingüística. Així doncs, si es pot 

parlar de fidelitat, es tractarà de fidelitat respecte al compromís que adquireix el 

traductor davant del receptor de la traducció. 

 

Significat 

Considerarem el significat no des del punt de vista de la lingüística tradicional, és a dir, 

la manera com una forma es relaciona amb el seu referent, sinó des del punt de vista de 

la lingüística textual (Hatim i Mason, 1995: 49), que considera el significat com allò 

que es negocia entre els productors i els receptors dels textos. En paraules de Lyons: el 

modo como se emplea una lengua puede explicarse sobre el supuesto más débil de que 

los hablantes de la lengua en cuestión presentan un acuerdo suficiente acerca del "uso" 

de las palabras (lo que refieren, indican, etc) para prevenir falsas interpretaciones. No 

hay que olvidar este punto cada vez que hablemos del “significado” de las palabras. 

(Lyons, 1979: 425).  

 

Aquesta concepció deriva de la noció de "significat com a ús" de Wittgenstein, segons 

la qual el significat d’una expressió lingüística és equivalent al seu ús o a la seva funció 

dins un context conegut: ¿Què designen, ara, les paraules d’aquest llenguatge?- Allò 

que designen, ¿com ho he de mostrar, si no és mostrant la manera com s’usen? (1958: 

60) i és totalment incompatible amb la noció que s'ha tingut tradicionalment en la 

traductologia del terme "equivalència". Existeix un significat pretès i un significat 

pressuposat i el propi TO és només una prova del significat pretès per l'autor (Hatim i 

Mason 1995: 49). El que fa el lector és negociar a partir del text amb el significat que 

pot haver pretès l'autor. Això implica que difícilment dues persones (en l'àmbit de la 

mateixa llengua) negociaran exactament de la mateixa manera (interpretaran el mateix 
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significat). Més difícil serà encara que coincideixin en aquesta negociació del significat 

el lector del TO i el lector del TT.  

 

Text 

Un text és una manifestació producte de l'activitat comunicativa humana (Hurtado, 

1999: 33) i l'entenem no com una suma de frases sinó com a unitat fonamental de 

significació. Un text disposa de lleis pròpies que regulen el funcionament de les parts 

que el componen i altres que regulen la manera com aquest text s'insereix en el seu 

entorn. Per tal de negociar amb el significat d'aquest text s'han de tenir en compte tots 

aquests factors. Aquesta afirmació desautoritza qualsevol pretensió d'aproximació a la 

traducció a partir d'unitats més petites. 

 

En relació amb el següent punt i d’especial utilitat per a la tasca del traductor es planteja 

la qüestió d’incloure el text, o si més no acostar-lo, a una tipologia textual. Aquest 

concepte introduït per Reiss (Reiss, 1984: cap.11), es fonamenta en el concepte de 

funció del text i té en compte que cada tipus de text, segons la seva funció predominant, 

tindrà unes característiques formals determinades. Serà fonamental que el traductor 

tingui en compte quines convencions s’estableixen en el text de partida i quines 

convencions s’haurà d'establir en el text d'arribada. Naturalment, l'assignació d'un text a 

una tipologia determinada no és objectivable, ja que depèn de quins factors es 

considerin primordials a l'hora d'erigir unes constants determinades en tipologia textual 

i de l’encàrrec. 

 

Context 

Com ja hem dit abans, la traducció és un cas complex de comunicació que es realitza 

per salvar diferències lingüístiques i culturals i, com diu Hurtado (1999: 37):  

 

El texto original ha sido formulado por un emisor utilizando una lengua, en un 
contexto sociocultural, en una época y para un destinatario determinado; el 
traductor (que funciona primero como receptor y luego como emisor) ha de 
producir otro texto con los medios de otra lengua, en otro contexto 
sociocultural, para otro destinatario y quizás en otra época.  

 

El terme "context" es pot entendre de diverses maneres. Des d'un punt de vista 

estrictament lingüístic, és el que envolta  un element lingüístic, des d'una perspectiva 



 20 

global s’entén com la situació espai-temps en què té lloc una expressió (Lyons, 1979: 

426). Aplicat a la traducció, entenem que el context té lloc en un moment donat i en un 

espai de temps concret, però alhora implica diversos contextos diferents; el que envolta 

la producció del TO, el que envolta la producció del TT i el que envolta la recepció del 

TT.  

 

Llengua 

Com a llengua entenem allò que diu Ricardo Muñoz (1995: 177): no la imatge 

tradicional de la llengua com un cos monolític i immòbil, degradat per l'ús continu de 

parlants diversos amb poca formació... (sinó)... la suma de les parles més o menys 

coincidents dels usuaris, que les adapten constantment a les necessitats per mantenir la 

llengua com un mitjà de comunicació òptim. Aquest instrument de comunicació viu 

format per l'interès d'entendre's entre els seus usuaris aglutina una suma de "forces 

centrífugues" que tendeixen a la disgregació de la llengua mateixa i de "forces 

centrípetes" que li confereixen uniformitat. Generalment només es considera llengua la 

part més propera a les forces centrípetes, però són precisament les centrífugues les 

creatives i les que mantenen la llengua viva. 

 

Naturalment aquesta afirmació no entra en contradició amb que hi hagi un dialecte 

anomenat estàndard acceptat per tots que se supedita a les lleis d’una gramàtica, d’una 

ortografia, d’una sintaxi, etc., amb la finalitat que el conjunt d’usuaris es puguin 

entendre sense interferències. 

 

Conclusió 

A partir del que hem exposat fins ara en aquest punt (traduir és transmetre significats 

d’una llengua a una altra i ni el significat ni les llengües són realitats estables),  podríem 

arribar a la conclusió fatalista que la traducció és impossible. Aquesta conclusió és 

lògica atès que la noció de traducció arrossega encara uns pressupòsits que la lliguen 

molt sovint a aquella visió medieval derivada d’una concepció orgànica del llenguatge:  

 

Todo el significado de la ideología escolástica (...) puede reducirse a esto: todas 
las lenguas presentan las mismas partes del discurso y demás categorías 
gramaticales en general. Este punto de vista puede ser lícito o falso (...) pero es 
un punto de vista que, en la forma como ha sido expuesto, sería aceptado por la 
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mayoría de los que más a gritos proclaman su emancipación de las cadenas del 
escolasticismo (Lyons, 1971: 16). 

 

Aquesta pretesa validesa universal de determinats aspectes del llenguatge obsessionada 

en conceptes com ”fidelitat” o “traïció” en el camp de la traducció arriba, però, al 

col·lapse general davant el fet que del títol de l’obra de “Olivetti, Moulinex, 

Chaffoteaux et Maury” n’existeixi una traducció al francés5, o que existeixi un “Camí 

de sirga” en  vietnamita.6 

 

Allò que justifica la possibilitat de ser de la traducció no cal buscar-ho comparant 

estructures lingüístiques, sinó al principi de la definició que hem donat de traducció. 

Traduir és, per sobre de tot, un acte de comunicació i aquest és l'únic principi 

universalment vàlid: la voluntat d'uns individus de comunicar-se malgrat la barrera que 

suposa la diversitat de llengües. En paraules de Hatim i Mason:  

 

En ninguna de estas discusiones [correspondències, equivalències...] entra en 
consideración el valor comunicativo que, en determinados contextos, poseen las 
unidades examinadas. Es como si traducir llevase aparejado reflejar, a cada 
paso, los rasgos propios de la estructura de la lengua de salida. De este modo, y 
en teoría, traducir del chino, lengua que carece de tiempos verbales, al inglés, 
donde los verbos llevan obligatoriamente marcas de tiempo, tendría como 
resultado inevitable una adición de información. Pero luego, en la práctica, los 
traductores de chino-inglés confirmarán que los tiempos ingleses que van 
seleccionando normalmente se desprenden del contexto y no tienen por qué 
añadir significado a lo que viene expresado en el texto original. Así pues, las 
conclusiones que alcanzan quienes parten de la perspectiva del traductor en 
faena son por completo distintas de quienes comienzan comparando estructuras 
lingüísticas: la teoría y la práctica revelan desajustes. (Hatim i Mason, 1990: 
46) 

 

Tenint en compte que aquest treball se centra en el disseny d'unes tasques didàctiques 

dirigides a fer que els estudiants utilitzin unes estratègies de traducció adequades davant 

determinats problemes de traducció, i que aquest desenvolupament es materialitza en 

unes assignatures concretes on s'aborda la traducció en unes modalitats restringides 

(descartem, per exemple, tot allò relacionat amb la interpretació), on s’aborda la 

traducció d'unes tipologies textuals restringides (descartem, per exemple, aquelles 

tipologies que no solen ser objecte sovint d'encàrrecs de traducció en el mercat de la 

                                                           
5Quim Monzó. Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Maury. Le serpent à Plumes. Paris 1994 
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traducció), amb unes finalitats restringides, també serà bo que fem veure d'entrada als 

nostres estudiants quina faceta de la traducció s'abordarà en el curs i en quina faceta de 

la traducció hauran de mostrar la seva competència al final de l'assignatura. Això no vol 

dir que es descartin de forma absoluta aquestes altres cares de la traducció. Pot ser que 

s'incorporin les altres modalitats amb finalitats didàctiques dins de tasques específiques.  

 

Així doncs, la traducció en què els estudiants hauran d'adquirir competència la podem 

definir de la següent manera: transmissió de significació de textos no especialitzats, 

escrits en llengua alemanya a l'espanyol, seguint les pautes marcades per un encàrrec de 

traducció. 

 

 

4.2 Competència traductora  

 

En el punt 2.1 hem arribat a la conclusió que, pel fet d’utilizar determinades estratègies,  

els estudiants s’han vist empesos a cometre uns errors de traducció. Aquesta deducció 

ens obliga a plantejar la necessitat de cercar un mètode d’aprenetatge que potenciï el 

desenvolupament d’estratègies diverses i la capacitat de valorar quina estratègia 

resultarà ser l’òptima davant dels diferents problemes de traducció que es presentin en 

un text. 

 

Aquesta capacitat, juntament amb altres coneixements, dominis i habilitats serà part del 

conjunt de requisits que haurà de complir una persona que pretengui afrontar-se a la 

pràctica de la traducció. El conjunt d’aquests requisits l’anomenarem competència 

traductora. Seguidament, agafarem tres definicions de competència traductora 

pertanyents a cadascun dels tres enfocaments teòrics que hem presentat en el punt 2.2 i, 

més endavant, definirem què entenem per competència traductora segons un model que 

integrarà els tres enfocaments. 

 

Christiane Nord (1991:11), seguint un enfocament funcionalista, desglossa quin és el 

paper del traductor i quines “competències” el determinen: les lingüístiques i culturals 

en les llengües de partida i d’arribada. Així mateix estableix quina competència ha de 

                                                                                                                                                                          
6Jesús Moncada. Duòng Kéo Thuyen: Tren song Ebro. Nhà Xuat Ban Van Hoc. Hà Noi. 1988 
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posseir: la competència de transferència entesa com el conjunt d’habilitats en 

comprensió del text, expressió del text, documentació i l’habilitat de sincronitzar 

recepció del TO i producció del TT. 

 

De manera molt semblant a l’enfocament funcionalista, segons l’enfocament 

comunicatiu, el funcionament de la competència traductora constaria de tres fases: el 

processament del TO, la transferència i el processament del text meta, (Hatim i Mason 

1977: 205-206). Com resumeix Orozco (2000: 91)Aquestes fases no tenen lloc una 

després de l’altra, sinó que requereixen de determinades destreses que interactuen entre 

si i que són les següents: 

 

Reconeixement de la intertextualitat (gènere, tipologia textual, etc.) i de la 

situacionalitat (registre, etc.), deducció de la intencionalitat, anàlisi de l’organització 

textual i valoració de la informativitat envers el lector del TO pel que fa al 

processament del TO. 

 

Pel que fa al procés de transferència, distingeixen: desenvolupament d’una estratègia 

per establir l’eficiència, l’eficàcia i la pertinència de la tasca comunicativa del traductor, 

d’acord amb la finalitat de la traducció, l’encàrrec de traducció i el destinatari final, a 

més de complir amb el propòsit retòric de la traducció. 

 

Pel que fa al processament del TM, assenyalen l’establiment de la intertextualitat i de la 

situacionalitat del TM, la creació d’una intencionalitat i d’una organització textual i 

l’equilibri de la informativitat d’acord amb el lector del TM. 

 

Aquesta noció de competència traductora deriva de la noció de competència 

comunicativa encunyada per Hymes (1968), que fa referència a la capacitat de dominar 

situacions de parla i que, com hem esmentat abans (3.3), es contraposa a la noció de 

competència chomskyana, que només es refereix a capacitats lingüístiques de parlants 

ideals. Per a nosaltres  aquest enfocament serà especialment útil, ja que la seva divisió 

en habilitats (també podem anomenar-les subcompetències) ens permetrà analitzar amb 

detall en quines subcompetències apareixen més problemes de traducció i elaborar un 
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mètode didàctic adreçat a fomentar el desenvolupament d’estratègies per optimitzar l’ús 

de determinades subcompetències. 

 

No gens allunyat dels nostres propòsits didàctics, es troba la concepció de competència 

traductora que proposa Kiraly (ell l’anomena competència del traductor), que té en 

compte les aportacions del model psicolingüístic: La seva definició de competència és 

la següent:  

In the integrated model translator competence is a) a translator’s awareness of 

the situational factors that may be involved in a given translation task 

(translation expectations constructed from context of situation); 

b) the translation-relevant knowledge that the translator possesses, including, 

for example, linguistic knowledge of L1 and L2 (syntactic, lexicosemantic, 

sociolinguistic and textual), cultural knowledge of the L1 and L2 cultures, and 

specialized knowledge of the topic under consideration; and 

c) the translator’s ability to initiate appropiate intuitive and controlled 

psycolinguistic processes to formulate the L2 text and monitor its adequacy as a 

translation of the source text (translation-relevant skills). (1995:108) 

 

Aquesta última definició és la que considerem més completa ja que integra les 

aportacions dels altres enfocaments al considerar la traducció com a procés mental, com 

a operació textual i com a acte de comunicació entre dues llengües. 

 

La programació que presentem en aquest treball està inclosa dins d’un pla d’estudis on 

els coneixements que Kiraly engloba en el punt A de la cita anterior s’aborden en les 

assignatures de teoria de la traducció i també, de manera pràctica, en les altres 

assignatures de traducció. De la mateixa manera, els coneixements lingüístics i culturals 

(punt B) s’aborden principalment en les assignatures de llengua i de seminari de cultura. 

Així, per a les nostres assignatures de Traducció General, ens queda reservat el punt C 

(habilitat per a iniciar els processos psicolingüístics adequats, ja siguin intuïtius o 

controlats, per a redactar i revisar el TT assegurant que es tracti d’una traducció 

adequada del TO), sense que això vulgui dir que en la nostra programació s’hagi de 

prescindir dels punts A i B. Precisament dissenyarem tasques adreçades a la 

documentació, al reconeixement textual, al reconeixement de factors culturals dins el 
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text, a veure la importància de l’encàrrec de traducció, etc. Però, bàsicament, ens 

centrarem en el desenvolupament dels processos psicolingüístics i, per a això, 

abordarem amb més profunditat les subcompetències de Processament del TO, de 

transferència i de processament del TT, tal com entenen la competència traductora 

Hatim i Mason. 

 

Pel que fa a la primera competència, ens referim a les teories de la psicolingüística de  

Stanovich (1980), que contemplen la capacitat de comprensió lectora com a negociació 

equilibrada en l'ús simultani de dos mecanismes contraposats: el mecanisme de baix a 

dalt (bottom up): interpretació d’un text a partir de les dades particulars que el text 

presenta; i el mecanisme de dalt a baix (top down): predicibilitat del significat d’un 

text a partir de la informació textual i contextual general acumulada).  

 

Per apreciar aquest funcionament, manllevem un exemple de Nunan (Nunan, 1989): 

L’aplicació sincronitzada dels dos mecanismes fa possible que, en llegir una frase com: 

 

La Maria va sentir l'home dels gelats que baixava pel carrer. Va recordar-se 

dels diners que li havien donat pel seu aniversari i va entrar corrents a casa ... 

 

ens fem una idea general a partir dels elements particulars (morfemes, flexió...) 

utilitzant el mecanisme de baix a dalt, però que corregim aquesta lectura d'elements de 

manera que acabem processant la frase de forma totalment diferent quan l'acabem de 

llegir: 

 

... i va tancar la porta amb clau. 

 

La primera interpretació l'anem formant a partir de les petites informacions particulars i 

amb això anem formant una idea general (la Maria s'alegra de veure l'home dels gelats),  

que no posem en dubte fins que de la lectura de les següents informacions particulars 

ens fa arribar a una altra idea general incompatible amb la primera. Llavors corregim la 

interpretació primera emprant l'altre mecanisme el de dalt a baix: partim d'aquesta 

segona idea general (la Maria deu tenir por de l'home dels gelats), comprovem si entra 

en contradicció amb la resta d'informacions particulars, veiem que no i continuem 
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llegint disposats a corregir quan calgui. És a dir, som capaços de comprendre en la 

mesura que ambdós mecanismes accionen entre si. 

 

Atès que el procés de traducció requereix un ús específic d'aquesta subcompetència (no 

és el mateix llegir unes instruccions d'ús per saber com es canvia l'hora d'un despertador 

que llegir-les per traduir-les) sobretot quan els estudiants no gaudeixen de la 

competència suficient en la llengua del TO, aquests tendeixen a llegir donant prioritat al 

primer mecanisme (del particular al general). Un dels primers fonaments en què ens 

recolzem en un procés d’aprenentatge de la traducció d'una llengua C és la necessitat 

que els estudiants sàpiguen llegir textos en aquesta llengua C utilitzant els dos 

mecanismes per tal de poder processar-los adequadament. 

  

La segona competència, l'expressió escrita, també ve donada per la interacció dels 

mateixos dos mecanismes "de dalt a baix" i "de baix a dalt". És a dir, l'entenem com una 

negociació contínua i complexa entre una idea general que s'elabora mentalment i la 

seva fixació en unitats particulars més petites, i viceversa. Només cal observar com 

escrivim amb l'ajut d'un processador de textos per veure que això és exactament així. 

Anem temptejant de plasmar les nostres idees ara amb aquestes ara amb aquelles 

paraules o formulacions, tornem endavant i endarrere fins que, al final, aconseguim 

expressar la idea general amb els elements particulars de manera satisfactòria per a 

nosaltres. Aquesta negociació amb el significat que volem expressar té lloc tant si 

escrivim textos originals com si realitzem una traducció. En ambdós casos es tracta de 

produir textos i les diferències que hi pugui haver es deuen més a les interferències que 

tenen lloc en la producció de textos traduïts que a cap altra cosa. El segon fonament, 

doncs, sobre què descansa l'assignatura de traducció de la llengua C és la capacitat per 

part dels estudiants d'expressar per escrit en la seva llengua A les seves idees. 

 

De fet, l'expressió oral i la comprensió auditiva funcionen de la mateixa manera només 

que a través d'altres canals.  

 

Resta la tercera competència, la de transferència o transmissora de missatges, que és, en 

definitiva la que caracteritza la tasca del traductor i la que la diferencia de la resta 

d'usuaris del llenguatge. Poc se sap de quins són els mecanismes que hi actuen. Des de 
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la constitució de les teories behaviouristes, s’ha tendit a pensar que venia a ser com una 

espècie de caixa negra per on entrava el TO i d'on sortia enllestit el TT, sense que ningú 

pogués arribar a accedir mai a l'interior d'aquesta. Darrerament, amb els treballs de 

Krings (1986), Lörscher (1991), Kussmaul (1995), Kiraly (1995), etc., s'ha iniciat una 

aproximació científica a l'interior d'aquesta caixa. La majoria dels estudis es basa en 

l'anàlisi dels anomenats TAPS (Thinking Aloud Protocols), que consisteixen en la 

verbalització dels processos mentals que utilitza el traductor i la seva recollida en 

protocols. També existeixen altres propostes: per exemple la de González Davies (2000) 

elaborada a partir d’enregistraments, diaris i entrevistes o Orozco (2000), centrada en la 

observació d’indicadors que es poden mesurar, com són els errors, els problemes i la 

concepció general de la traducció. 

 

Presas considera aquesta competència la competència central que integra totes les altres 

que intervenen en aquest procés de comunicació (la comunicativa en les dues llengües, 

etc.) i li reconeix una dimensió retrospectiva de recollida de dades rellevants del TO i 

una dimensió prospectiva de recollida de les adaptacions requerides per la nova situació 

comunicativa (Presas, 1999: 386). 

 

Nosaltres, seguint aquest camí, considerarem de manera aproximativa aquesta 

competència com el fruit de la confluència de les negociacions que tenien lloc en la 

comprensió d'un text i en la expressió d'un text. És a dir, aquesta macrodestresa 

consistiria en una continuació de la negociació, però ara de manera molt més complexa 

ja que s'estableix a quatre bandes: per un costat, les relacions de dalt a baix i viceversa 

de la comprensió i, per l'altre, les relacions de dalt a baix i viceversa de l'expressió.  

D'aquí la necessitat de contemplar la traducció no com a producte acabat sinó com a 

procés continu. Malgrat que, com diuen Hatim i Mason, de la traducció només en resti 

el producte acabat, el que interessa és poder analitzar els dilemes que el traductor ha 

hagut de resoldre i les vies que han portat a determinades preses de decisió (Hatim i 

Mason, 1995: 13) 

 

En aquest últim punt, els estudiants de traducció topen sovint amb el segon gran 

entrebanc. En comptes d'establir una negociació entre les idees emanades de l'original i 

allò que van escrivint mitjançant la negociació a quatre bandes entre els mecanismes de 
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dalt a baix i de baix a dalt, molt sovint intenten negociar directament de particular a 

particular (de baix a baix) (Tortadès, 1999: 327). Aquest defecte, que pot estar motivat 

per raons ben diverses, com l'estrès, la falta de temps, la dificultat per comprendre 

l'original, la por de ser acusat de realitzar una "traducció lliure", la dependència del 

diccionari bilingüe o la pura mandra, porta inexorablement a l'abandó del processament 

del llenguatge, cosa que comporta, tal com hem vist en els resultats de la prova 

d'avaluació del principi d'aquest treball, errors gravíssims en la traducció. O el que 

encara és més greu, la més absoluta desorientació dels estudiants. Cosa que es pot 

veure, per exemple, quan acudien a la revisió d'examen i intentaven encara justificar les 

seves versions amb l'argument: "però si el diccionari diu..."7 

 

Aquest serà, doncs, l’objectiu bàsic de les assignatures i de les tasques que dissenyarem 

més endavant: sobre el suport de les dues competències anteriors (capacitat de 

comprensió i capacitat d'expressió), dotar els estudiants d'aquesta competència de 

transmissió. Evidentment no a nivell interlingüístic sinó a nivell intertextual. 

 

 

                                                           
7Veg. Maria González Davies, “But the dictionary says...”  a  Las lenguas en la Europa Comunitaria II. 
Diálogos Hispánicos 20. 
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4.3 Error de traducció 

 

Malgrat l’evidència que els resultats de les traduccions que han elaborat els estudiants 

presenten errors, pot arribar a ser molt controvertida la demostració que un segment 

constitueix un error de traducció. Una traducció “fidel”, lingüísticament parlant, pot 

arribar a suposar una “traïció” a l’encàrrec de traducció i, per tant, un error. Així, la 

definició d’error de traducció dependrà, en primer terme, de l’enfocament teòric del 

qual es parteix. Segons un enfocament funcional, un error de traducció consistiria en la 

manca d’adequació del text meta a l’encàrrec de traducció i, segons una visió més 

propera al model psicolingüístic, vindria donat per una manca d’equivalència més o 

menys formal d’ estructures de significat entre el TO i el TT.  

 

De moment, no ens decantem per cap de les dues propostes per efectuar la valoració 

dels resultats de la prova i considerarem error de traducció la inconseqüència en un 

determinat segment del text traduït als propòsits que s’hagi plantejat l’estudiant a 

l’inicar la traducció.  

 

 

4.4 Problema de traducció 

 

Malgrat la col.loquialitat de la paraula, amb el terme “problema” designem un concepte 

especialitzat que utilitza Lörscher (1991: 79) partint d’una definció que fa Dörner 

(1976), segons la qual un individu s’enfronta a un problema quan es troba en un estat 

intern i extern que no considera desitjable per alguna raó i quan aquest individu no 

disposa dels mitjans, per a canviar l’estat no desitjat en un estat final desitjable. A partir 

d’aquí, i aplicat a la traducció, un problema de traducció is considered to occur when a 

subject realizes that, at a given point in time, s/he is unable to transfer or to transfer 

adequately a source-language text segment into the target-language (Lörscher, 1991: 

80).  

 

En el cas concret amb què comencem el treball, es tractaria d’un problema de recepció 

(dins la diferenciació que Lörscher admet entre problemes de recepció, problemes de 

producció i problemes de recepció- producció), ja que és evident que els estudiants han 
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tingut el problema “en la recepció d’un segment de text en la llengua de partida i per 

tant en treure informació d’una combinació de lexemes i en la consegüent constitució de 

significat” (1991: 95). 

 

 

 

 

 

 

4.5 Estratègia de traducció  

 

Per estratègia de traducció entendrem allò que Lörscher (1991: 76) defineix com: a 

potentially concious procedure for the solution of a problem which an individual is 

faced with when translating a text segment from one language into another. 

 

Com resumeix Bell (a Baker: 189), Lörscher diferencia dues estratègies de traducció 

bàsiques utilitzades pels nens bilingües i pels traductors professionals, per una banda, i 

pels aprenents d’una segona llengua i els traductors no professionals, per l’altra. Segons 

l’investigador alemany, el primer grup utilitzaria una estratègia “orientada al sentit” 

(sense-oriented), en què es dóna preferència al model top-down de processament del 

llenguatge (veure 4.1), que se centra més en la funció que en la forma. Per a ells, la 

traducció consistiria en la “deconstruction of signs into sense and the reconstruction of 

sense into signs”. Per altra banda, els aprenents i els traductors no professionals 

utilitzarien una tècnica “orientada al signe” (sign-oriented), en què es dóna preferència 

al mecanisme bottom-up de processament del llenguatge, que se centra més en la forma 

que en la funció. Per a ells, la traducció consistiria en “(semi-) automatic lexical 

transfer, and the sign in the target language is called up by the sign in the source 

language rather than by the relevant concept”. 

 

Realitzant una anàlisi comparativa, basada en el producte, entre el text original i les 

traduccions presentades en aquest treball, podem afirmar que les estratègies que han 

utilitzat aquest grup d’estudiants davant un problema de recepció és el que els ha 

impulsat a cometre uns errors de traducció. 
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...it becomes apparent that the subjects often do not comply with the postulate 

maintained by translation theory according to which any translation must be 

preceded by an understanding of the sense of the SL text  (Lörscher. 1991:  95) 
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5. Adquisició de competència traductora 

 
 
És evident que si volem evitar errors d’aquesta mena en el futur, haurem de buscar un 

mètode didàctic orientat, en primer lloc, a promoure el reconeixement dels problemes 

de traducció que apareguin i, en segon lloc, a promoure l’ús d’estratègies diferents per 

poder fer front al ventall més ampli possible de problemes de traducció. Només 

d’aquesta manera podrem aconseguir incrementar la competència traductora dels 

nostres estudiants. En paraules de Kiraly a translation pedagogy should focus on how 

best to simulate and provide translation-relevant experience in the translation 

classroom to develop competence”(Kiraly. 1995: 106).  

Com que hem definit competència traductora com una de les varietats de competència 

comunicativa, per tal de projectar un mètode didàctic adreçat a desenvolupar aquesta 

competència comunicativa ens haurem de basar en els models didàctics existents 

adreçats a l’aprenentatge d’altres competències comunicatives, com, per exemple, els 

mètodes d’aprenentatge de llengües estrangeres, ja que els objectius són semblants 

encara que puguin variar altres aspectes. 

 

 

5.1 Mètodes d’aprenentatge de segones llengües 

 

No tots els mètodes d’aprenentatge consideren les llengües com a activitats 

comunicatives. Per això, en primer lloc, donarem una brevíssima visió dels principals 

mètodes didàctics existents en adquisició de segones llengües i els dividirem segons si  

parteixen d’una priorització de competència lingüística o si prioritzen la competència 

comunicativa i tenen en compte els processos psíquics que hi prenen part. 

 

 Two approaches to TEFL can be appreciated, namely, the traditional and the 
communicative. The most outstanding differences  between them are: a) the 
communicative approach concentrates on the rules needed for using the 
language in social situations whereas the traditional approach concentrates on 
the grammatical rules that are needed to produce correct sentences. b) A great 
deal of work in the classroom is concerned with learning in de communicative 
approach and with teaching in the traditional approach (...) d) the 
communicative approach sees language use as something dynamic, as the 
creation of meaning as negotiation; on the other hand, the traditional approach 
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sees language as being static (...) g) The traditional approach is deductive, 
whereas the communicative approach is inductive. (González, 1992: 26-27) 

 

Existeixen diferents formes de classificar la diversitat de mètodes didàctics i algunes 

diferències de nomenclatura també. Nosaltres agafarem com a referència l’informe 

sobre l’ensenyament de segones llengües de Murillo, Cabezas, Ribé i Tost (1996) on 

distingeixen entre: 

- mètodes naturals 

- mètodes tradicionals (gramàtica-traducció) 

- mètodes directes 

- mètodes audio-orals 

- mètodes situacionals 

- mètodes estructurals 

- mètodes comunicatius  

- mètodes psico-cognitius o constructivistes 

- mètodes “experiencials” (experiential approaches) 

 

Els mètodes naturals i els mètodes directes pretenen reproduir a l’aula les condicions 

d’adquisició de la llengua materna per part de l’infant, considerant que aquest pot 

aprendre mitjançant la imitació del seu entorn. Malgrat contemplar el procés 

comunicatiu, els autors de l’estudi critiquen aquests mètodes perquè no tenen en compte 

les interferències de la primera llengua, perquè parteixen d’una visió homotètica de les 

llengües i perquè no tenen en compte els components afectius en el procés 

d’aprenentatge. El mètode tradicional és una continuació del mètode emprat per a 

l’ensenyament de llengües antigues, segons el qual les llengües es reduirien a ser un 

conjunt de lèxic i un conjunt de regles gramaticals que permet combinar-lo. Aquest 

mètode parteix de la base que la realitat és única per a tots els éssers humans i que tots 

els sistemes lingüístics són d’alguna manera congruents entre si. Els investigadors 

afirmen que certes reminiscències d’aquest mètode continuen vives encara avui dia: “la 

explicitación gramatical o también ciertas técnicas usadas para la presentación del 

vocabulario, que siguen practicándose en la actualidad, remiten sin lugar a dudas a 

dicha concepción lingüística” (1996: 34).8 El mètode audio-oral es proposa crear 

                                                           
8No és absurd pensar que reminiscències d’aquest mètode es trasllueixen en el món de la traducció ja que 
els seus plantejaments parteixen d’una d’una visió concreta del llenguatge i de la llengua  i, per tant 



 34 

automatismes i, fins i tot, actes lingüístics reflexos mitjançant drills. Els autors critiquen 

que malgrat tenir en compte el vessant psicolingüístic, els alumnes no adquireixen 

competència sinó només el domini de segments del discurs. Finalment, els mètodes 

situacionals juguen amb la memorització i amb l’exercici sobre discursos extrets de 

situacions socials reals enregistrats generalment en vídeo. Els autors retreuen a aquest 

mètode la manca de consideració sobre aspectes afectius, comunicatius i expressius. 

 

Per una altra banda  els mètodes estructurals  donen prioritat a les manifestacions orals 

de la comunicació, ja que són considerades més properes al funcionament del 

llenguatge. En aquest enfocament es planteja la funció lingüística com a manifestació 

global de la persona i, per tant, es tenen en compte els factors afectius, els cognitius i 

fins i tot els biològics i també es postula que el acceso a un sistema lingüístico se 

realiza por “aproximaciones sucesivas”, llevándose a cabo un proceeso de 

estructuración progresiva del “input”, lo que requiere que el profesor disponga de 

categorías que le permitan percibir y categorizar los distintos estadios de la gradación 

del proceso de aprendizaje (pàg. 36). Els mètodes comunicatius parteixen de la base 

que la funció essencial de la llengua és la comunicació, integren els resultats de les 

investigacions de la psicolingüística i de la sociolingüística i preconitzen el concepte de 

“competència comunicativa”. Els enfocaments psico-cognitius preconitzen l’existència 

d’una “interllengua” que es va perfeccionant  mitjançant  l’utilització dels mecanismes 

psico-cognitius que posseeix qualsevol parlant. Finalment els mètodes “experiencials” 

centrats en l’aprenentatge mitjançant tasques es caracteritzen per  

un desplazamiento de la planificación y actuación didáctica desde una 
presentación secuenciada de contenidos de lengua derivados de una descripción 
formal o de uso de la misma (enfoques aditivos, bottom-up), hacia el uso de 
tareas reales, que globalizan la presentación de la lengua  (enfoques top-down) 
y centran su atención, no sobre el código, sino sobre el aprendiente (estilos, 
estadios, estrategias) y los procesos de realización de la tarea. Esta nueva 
concepcioón y actuación pedagógica está dando lugar a nuevos diseños 
curriculares en todo el mundo y, aunque lentamente, a la publicación de 
materiales didácticos basados en un concepto procedimental del aprendizaje de 
la lengua. 

                                                                                                                                                                          
aquesta  afecta qualsevol disciplina que tingui a veure amb material lingüístic. Aquests plantejaments diu 
Bloomfield “como muchas otras cosas que se enmascaran en el sentido común están de hecho altamente 
mixtificadas, y derivan, sin mediar una gran distancia, de las especulaciones de filósofos antiguos y 
medievales” (a Lyons, 1979: 3) 
Nosaltres, per la nostra banda, afirmem que seria interessant investigar el paper que aquestes 
reminiscències poden jugar en la desatenció per part del traductor a molts problemes de traducció, a la 
posterior  negligència en l’utilització d’estratègies i en la conseqüent comesa d’errors de traducció.   
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Aquests últims mètodes els agruparem sota el terme “aproximacions comunicatives” i 

en ells ens fixarem per desesenvolupar el nostre model didàctic aplicat a la traducció, 

dateses les afinitats explicades en els pressupòsits del principi d’aquest punt. De tota 

manera afegiriem un altre línia didàctica que també serà del nostre interès. Aquesta línia 

potencia l’autonomia de l’aprenent i com explica González  (1992: 38): 

 

 Basically, learner autonomy favours the student’s capacity to choose and grade 
the aspects of language which he/she considers relevant to his/her progress and 
considers the teacher as a guide or “counsellor”. Therefore, it is not a 
prescriptive method and takes into account students’ past learning experiences 
and expectations about learning. Ideally, students will be responsible for the 
language they acquire and will determine the objectives, define the contents, 
select methods and techniques, monitor the procedure of adquisition and 
evaluate. 

 

 

 

 

5.2 Característiques del mètode per adquirir competència traductora 

 

La gran majoria de persones que dominen dues llengües tenen la capacitat de traduir. O 

si més no, en paraules de Lörscher: “every individual with a command of two or more 

languages (even with various degrees of proficiency) also possesses a rudimentary 

ability to mediate between these languages” (1991: 43). Ara bé, no tots els que dominen 

dues llengües tenen l'habilitat de traduir de manera eficaç. Aprendre a traduir és, per 

tant, adquirir aquesta habilitat. Per tant, l'accent del mètode didàctic emprat ha d'estar 

més posat en un model d'aprenentatge constructiu (reestructuració dels coneixements) 

que no pas en un model associatiu (acumulació de coneixements). Caldrà que el mètode 

es centri  més que en la simple acumulació d’informació, en la potenciació de processos 

associatius que duguin l'aprenent a la reestructuració dels coneixements, a mida que els 

va adquirint.  

 
information is stored as either declarative knowledge (what we know) or 
procedural knowledge (what we know how to do), which includes complex 
cognitive skills. Declarative knowledge is typically stored in terms of meaning-
based propositions and schemata, while procedural knowledge is stored in terms 
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of production systems or IF-THEN causal relationships (O’Malley i Uhl, 1996: 
214) 

 

És a dir, donat que estem parlant de l'aprenentatge d'una habilitat, i que aquesta s'aprèn 

bàsicament mitjançant la pràctica, el mètode ha de tenir en compte que no n'hi ha prou 

amb exigir als aprenents una actitud receptiva davant una explicació teòrica, amb 

l'esperança que aquests coneixements s'apliquin més endavant i que, finalment, es valori 

el procés d'aprenentatge en virtut d'uns resultats obtinguts. A partir de la nostra 

experiència, ens sembla insuficient limitar-nos a transmetre uns coneixements, jutjar 

uns resultats i esperar que d'aquesta forma o de la valoració posterior d'aquests resultats 

es derivi l'aprenentatge. Per això veiem la necessitat d’aplicar una mètode on sigui 

l'aprenent qui, de forma progressiva, a partir de la seva experiència en el procés 

d'aprenentatge, arribi a formular per ell mateix, guiat pel professor,  els principis i les 

pautes més adequades per arribar a dominar aquesta habilitat. Aquest fet, conjuntament 

amb el caràcter comunicatiu i el caràcter de derivat de complexos processos cognitius 

de l’activitat traductora, ens portarà a parlar de la "tasca" com a pol entorn del qual 

girarà el nostre mètode.  

 

Nunan considera els objectius com una de les parts essencials de la tasca “Goals are the 

vague general intentions behind any given learning task” (Nunan ,1991: 48) i que 

aquests objectius poden fer referència als diversos aspectes generals (comunicatius, 

afectius o cognitius) del discurs o que poden anar adreçats a definir el paper del 

professor o de l’aprenent dins de classe. Per això considerem l’aprenentatge mitjançant 

tasques com especialment adequat ja que, com hem dit en el punt 4.2, per incrementar la 

competència traductora, cerquem un mètode que ens permeti fomentar el 

desenvolupament d’estratègies per optimitzar l’ús de les subcompetències que la 

conformen.. 

 

Si per una banda es demostra que, a classe de llengua estrangera, mitjançant l’ús de 

tasques s’incrementen les subcompetències de comprensió, d’expressió, les 

competències en aspectes inerculturals, sociolongüístics, cognitius, etc...i, per altra 

banda, es fa palès que aquestes mateixes competències i subcompetències són 

necessàries per posseir competència traductora, és evident que podrem servir-nos dels 

mateixos instruments canviant-ne els objectius i el funcionament allà on sigui necessari, 
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ja que també és evident que traduir no és el mateix que dominar una llengua estrangera i 

que requereix altres competències. 

 

 

 

5. 3 Aprenentatge mitjançant tasques 

 

Nunan defineix la tasca en didàctica de segones llengües com  a piece of classroom 

work which involves learners in comprehending, manipulating, producing or 

interacting in the target language while their attention is principally focused on 

meaning rather than form. I més endevant com a piece of meaning-focussed work 

involving learners in comprehending, producing and/or interacting  in the target 

language, and that tasks are analysed or categorised according to their goals, input 

data, activities, settings and roles. (Nunan, 1991: 10-11).  

Aplicada a la didàctica de la traducció, podem perfilar la noció de “tasca” com una sèrie 

encadenada d’activitats que porten a un producte final directament relacionat amb elles 

que consta dels següents elements: 

 

Objectius: Depenen de què es pretengui amb cada tasca. Poden dirigir-se a potenciar 

una competència determinada, un aspecte d'una competència, diverses competències 

alhora o qualsevol mecanisme útil dins el procés de traducció: consulta de diccionaris, 

capacitat de retenir en la memòria, etc. 

 

Informació d'entrada: Estarà constituïda pels materials específics segons els objectius 

de la tasca. Principalment estarà constituïda per textos originals escrits en alemany, però 

també pot estar integrada per textos paral·lels si la tasca està dirigida a la documentació, 

entrades de diccionaris, altres traduccions etc...  

 

Activitats: Es dissenyarà un procés adreçat a assolir els objectius de cada tasca de 

manera gradual. Cada subdivisió d'aquest procés s'anomenarà activitat. Les activitats no 

han de tenir una fi en si mateixes, esgotar-se en el seu resultat. Han de servir per 

potenciar un aprenentatge traslladable a altres situacions. 
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Docent: No pot limitar-se a controlar els resultats al final. Haurà de seguir activament 

el procés de prop per poder-lo anar adequant en funció dels resultats que es vagin 

obtenint progressivament. Haurà de controlar especialment aquells components afectius 

i emotius que poden redundar en actituds més propicies o menys propicies a 

l’adquisició de competència per part dels aprenents. Ateses les característiques del lloc 

on s’insereixen aquestes tasques (assignatura dins una carrera universitària) haurà de 

donar també una qualificació final. 

 

Aprenent: És la figura central entorn de la qual gira tot el procés d'aprenentatge (per 

això parlem d’aprenentatge i no d'ensenyament). No pot limitar-se a retenir les 

aportacions del docent per intentar posar-les en pràctica més endavant i aprendre en 

funció del resultat obtingut. Haurà de responsabilitzar-se d'assimilar els processos. 

 

Dinàmica de treball: Fixa les relacions entre tots els altres factors. Des d'aquesta 

perspectiva, les relacions entre aprenent i docent no es podran establir de manera 

exclusivament unidireccional (un parla i els altres escolten), sinó que hauran de ser 

pluridireccionals. Segons els objectius de cada tasca les activitats es dissenyarà una 

dinàmica de treball amb unes formes socials concretes (treball individual, en parella, en 

grups, en el ple de la classe) i es donarà especial importancia al cooperative-learning. 
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6. Desenvolupament d’un prototip a partir de tasques 

 

En aquest apartat presentarem la programació de tot un quadrimestre de l’assignatura 

TGDE1 amb la intenció de que els nostres estudiants s’iniciïn en el camí d’assolir la 

competència traductora, en els termes que hem explicat al final del punt 4.1, a partir de 

tasques. En primer lloc definirem els objectius de l’assignatura, la metodologia, el 

sistema d’avaluació i, a continuació, descriurem el desplegament d’activitats que es 

poden realitzar per tal d’aconseguir aquests objectius. Paral.lelament a aquest 

desplegament de tasques a classe s’establiran uns encàrrecs de traducció (generalment 

sobre els textos amb els quals s’ha treballat prèviament a classe) que els estudiants 

hauran de realitzar fora de l’horari lectiu i que serviran per acabar d’avaluar si s’han 

assolit els objectius del procés.  

 

 

Objectius generals: 

• Aproximació a les qüestions bàsiques de la traducció alemany-espanyol i aplicació 

de les tècniques de traducció treballades a les assignatures de traducció de primer 

cicle a la traducció des de l’alemany. 

 

• Pràctica del treball de consulta i de documentació amb fonts en alemany i en 

espanyol. 

 

• Traducció de textos no especialitzats de diferent tipologia segons el model que 

proposen Hatim i Mason: 

• comprensió del text original 

• transferència de significat 

• adequació del text meta 

 

• Desenvolupament de la capacitat de raonament sobre les estratègies de traducció 

emprades i les solucions trobades. 
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Metodologia : 

 

Es treballarà bàsicament a partir d’una antologia de materials i de textos autèntics no 

especialitzats i variats quant a llargada, complexitat lingüística o tipologia textual. 

A classe es realitzaran activitats, principalment en grup, en el marc de diverses tasques 

dirigides a potenciar l’autonomia dels estudiants amb la finalitat que adquireixin 

pràctica en l’ús d’estratègies de traducció. Es posarà especial èmfasi en les diferents 

competències: comprensió, transferència i expressió. 

El treball realitzat en les 2 hores de classe setmanals serà completat amb treball 

individual que s’haurà de realitzar fora de les hores lectives i que s’haurà de lliurar al 

professor dins uns terminis estipulats.  

El professor dirigirà de manera personalitzada el treball realitzat en grup a classe i 

portarà el seguiment de l’evolució individual de cada estudiant a partir d’aquestes 

activitats realitzades a classe i a partir dels treballs realitzats fora. 

L’estudiant s’haurà de responsabilitzar del seu procés d’aprenentatge, mostrant una 

actitud activa i participativa a classe i controlant el seus progressos a partir dels treballs 

realitzats. 

 

 

Avaluació : 

 

Les activitats realitzades a classe es valoraran únicament segons si s’han assolit o no els 

objectius d’aprenentatge  (V o X ). Es presentaran unes activitats adreçades a 

l’avaluació del procés d’aprenentatge en forma de treball realitzat fora de classe 

(generalment encàrrecs de traducció de fragments) que serà retornat als estudiants 

degudament revisat, amb els errors, observacions i altres incidències marcats i amb una 

nota orientativa (del 0 al 10) el següent dia de classe després d’haver-lo lliurat, és a dir, 

dues setmanes després d’haver donat l’encàrrec. Un cop s’hagin discutit aquestes 

incidències a classe, l’estudiant haurà de fer-ne una recopilació i presentar-la, 

comentada, al final del quadrimestre. 

Finalment els estudiants realitzaran una última activitat d’avaluació en forma d’examen 

final. Aquest examen constarà de l’acompliment de dos encàrrecs de traducció de dos 

textos pertanyents a una tipologia textual treballada durant el quadrimestre. Els dos 
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textos s’hauran de traduir individualment en un espai de dues hores amb ajut dels 

materials que l’estudiant cregui oportú portar a la prova. 

 

La nota final9 estarà en funció de: 

 . traduccions realitzades fora de classe 25% 

 . treball comentat sobre les incidències 25% 

 . examen final     50% 

 

 

 

                                                           
9Hem de ser conscients que l’avaluació no ha de centrar-se només en el resultat, sinó en el procés i per 
tant, en la seva utilitat o aplicació posterior i que l’avaluació en darrera instància no l’ha de fer el 
professor, sino que s’ha d’entendre com a reflexió personal sobre el procés d’aprenentatge. Per tant és 
important que l’estudiant sàpiga diferenciar en tot moment què s’està valorant en cadascuna de les 
activitats adreçades a avaluar el procés d’aprenentatge. 



 42 

Tasca 1 

 
 
Especifiquem els objectius, els materials de partida, el paper del professor i la 
dinàmica de treball, les activitats i el paper de l’alumne els agrupem en l’apartat 
“procediment”. 
 
objectius:  

 

∗ Desfer tòpics sobre la traducció (fidelitat a l’original, correspondència de 
sentit, etc.). 

∗ Fer que els estudiants per si mateixos prenguin consciència que en primer lloc 
es deu fidelitat a la funció de la traducció. 

∗ Fer veure la importància de les tres competències (comprensió, transferència, 
expressió). 

∗ Fer veure la importància que el TT sigui adequat segons l’encàrrec de 
traducció. 

∗ Donar ànims davant la manca de qualitat de molts d’aquests textos publicats 
(ells ho poden fer millor). 

 
materials:  
 
Formulari amb una sèrie de qüestions generals sobre la traducció que els 
estudiants han de respondre. (pàg. 44) 
Fragment de les instruccions d’ús d’un aparell elèctric. (pàg. 44) 
Traducció publicada del fragment en transparència.  
 
 
procediment: 

 

activitat 1. Es convida els estudiants a respondre (en parelles, o per grups) les 
preguntes teòriques de caràcter molt general (pàg 44, 1) amb la intenció que 
surtin conceptes clau de traductologia. 

activitat 2. Es presenta un fragment complicat de les instruccions d’ús d’un 
aparell elèctric on una traducció lingüísticament fidel té com a conseqüència 
inexorable la inutilitat del TT per a l’usuari de l’aparell. Se’ls convida a traduir 
el fragment (en la mateixa parella o en el mateix grup) (pàg 44, 2). 

activitat 3. Es projecta en transparència una traducció publicada d’aquestes 
instruccions d’ús. En el ple de la classe es comenten les diferències entre la 
traducció publicada i la traducció de cada grup. Es valoren les aportacions 
positives de cada grup (la traducció publicada és molt deficient). 

activitat 4. Es torna a respondre individualment a les mateixes preguntes 
teòriques que abans (pàg 44, 3) i es promou a la reflexió sobre si els conceptes 
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clau utilitzats en la definició a l’activitat 1 entren en contradicció amb la 
pràctica a l’activitat 2. 

 

Duració del conjunt de la tasca: Aproximadament  2 hores. 
 
professor:  
 
Fomenta l’intercanvi d’opinions en l’activitat 1 i l’activitat 3. 
Ajuda (sense resoldre problemes) amb la terminologia en l’activitat 2. 
Cuida que quedi clara la importància de la funció del text en l’activitat 3. 
Controla si s’han aconseguit els objectius en l’activitat 4. 
 

avaluació:   
 
A partir del seguiment de les activitats i dels resultats de l’activitat 4 es pot 
avaluar si s’han assolit els objectius o no. L’activitat 4 ha de propoure els 
estudiants a reflexionar sobre quina és la tasca del traductor i a autoevaluar les 
seves respostes. 



 44 

Tarea 1 
 
1. Responde a las siguientes preguntas a la izquierda de la línea: 
 

Qué significa traducir? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué habilidades requiere? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Traduce el siguiente fragmento: 

 
 
 
3. Dobla el papel y vuelve a responder a las preguntas de la actividad 1, ahora a 
la derecha de la línea. 
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Tasca 2 
 
objectius:  
 
∗ Familiaritzar els estudiants en l’ús de diccionaris monolingües en alemany i 
bilingües.  

∗ Fer que els estudiants prenguin consciència  que els diccionaris (i molt menys 
els diccionaris bilingües) no resoldran tots els problemes de traducció. 

∗ Fer que els estudiants sàpiguen escollir l’eina de consulta òptima segons el 
problema de traducció. 

 
materials:  
 
Fotocòpies de pàgines de diccionaris.(pàgs. 47-56)  
Transparències.  
Un fragment d’un text.  
Diccionaris monolingües i bilingües.  
Fragment musical gravat en vídeo.  
 
procediments:  
 
S’encarrega la feina de cercar el significat dels símbols i abreviatures d’un 
diccionari monolingüe fora de l’horari lectiu (pàg 47, a). 
 
activitat 1. Es comenta el resultat en el ple de la classe amb l’ajut d’una 
transparència. Es compara amb els símbols i abreviatures d’altres diccionaris 
monolingües en alemany, en el ple de la classe, a partir de les fotocòpies (pàg 
48, b) i de diccionaris reals. 

activitat 2. a) Per grups: Es compara  l’article de l’entrada “Schlager” (paraula 
difícil de traduir per l’especificitat dels seus continguts culturals) en diferents 
diccionaris monolingües (pàg 49, a).  

b) Es busca una possible traducció.  
c) Es recorre a les traduccions dels diccionaris bilingües (pàg. 50, c).  
d) Es projecten en vídeo uns quants exemples de “Schlager”.  
e) S’encarrega una traducció a cada grup segons un encàrrec diferent. (traducció 
per a una revista de programació de televisió via satèl·lit, per a un diccionari 
de terminologia musical, per a un fulletó publicitari d’una gran cadena 
hotelera, per a una notícia breu d’agència de notícies, etc...) (pàg 51, e).  

f) Es comparen els resultats de cada grup en el ple de la classe. 
activitat 3. a) S’encarrega d’analitzar, fora de l’horari lectiu, les entrades de les 
mateixes paraules en el diccionari de la RAE i el María Moliner (pàg. 52 i 53). 
b) En el ple de la classe es comenten les diferències i s’analitzen les 
diferències de les entrades de dues edicions, una actual i l’altra del 1920 del 
diccionari de la RAE (pàg 54,b).  
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c) S’intenta buscar quina és la paraula que defineix un article d’un diccionari de 
l’any 1864 (pàg. 55, c). 

activitat 4. En grups es tradueix un fragment d’un text explicatiu només amb 
l’ajut del diccionari bilingüe. Després s’intenta buscar una formulació més 
bona amb l’ajut dels monolingües.  Finalment es comparen els resultats en el 
ple de la classe (pàg. 56). 

 
  
Duració total de la tasca:   
2 hores lectives les activitats 1 i 2 ( a part de la feina fora de classe)  
2 hores lectives les activitats 3 i 4 ( a part de la feina fora de classe) 
 

professor:  

 

Porta el ritme d’inici i final de cada activitat i, si és necessari incentiva a 
augmentar el ritme als grups més lents per tal que tothom arribi amb algun 
resultat al moment de posar en comú. Posa els materials i els mitjans tècnics a 
disposició (transparències, llibres, vídeo...). Fomenta l’intercanvi d’opinions i 
ajuda si algún grup s’encalla degut als continguts o a la propia dinàmica del grup. 
Avalua si s’han aconseguit els objectius de la tasca. 
 
avaluació: 
 
Tal com s’ha especificat en el punt 6. 
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Tarea 2 
 
1.a) ¿Qué indican los signos, los símbolos, y las abreviaturas de esta página del 
diccionario? (Wörterbuch der deutschen Sprache. Wahrig, München 1978) 
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b) Analiza  las indicaciones que aparecen en la siguiente entrada: Deutsch als 
Fremdsprache. Langenscheidt. 1997 
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2. a) Compara los contenidos y la disposición de las sigüientes entradas de 
diccionario 
(Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, 1997) 
(Deutsches Universal Wörterbuch. Duden, 1989) 
 

 
 
 
 
 
b) Intenta buscar un equivalente en español a la acepción 1 del término 
“Schlager” 
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c) Analiza los contenidos y la disposición de las siguientes entradas. (Diccionario 
de las lenguas española y alemana. Herder, 1994). 
¿Nos puede servir de ayuda para traducir  la palabra “Schlager”? 
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d) Observa en el vídeo diferentes tipos de “Schlager”. 
 
 
e) Escoge uno de los siguientes contextos derivados de diferentes encargos de 
traducción  y determina qué expresión utilizarías para “Schlager” en tu contexto. 
 
∗ Para una revista de programación  televisiva vía satélite que se publica 
internacionalmente en 6 lenguas. 

 
∗ Para un diccionario en cuatro lenguas de terminología musical. 
 
∗ Para un folleto publicitario de una cadena de hoteles que explica actividades 
que tienen lugar en un gran hotel de la Costa Brava. 

 
∗ Para una noticia breve de agencia sobre un incidente que ha ocurrido en 
Alemania. 

 
 
 
 
f) Compara tus resultados con los demás grupos.
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3. Compara la estructura y los contenidos de los siguientes diccionarios a partir 
de estas páginas: (Diccionario María Moliner. Gredos. 1991)  
a) ¿Qué diccionario nos será de más ayuda para traducir? 
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(Diccionario de la RAE. Espasa Calpe 1996) 
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b) ¿Qué diferencias aprecias entre estos dos diccionarios? 
 
 



 55 

c) ¿A qué término corresponde la siguiente definición? (Diccionari de la Llengua 
catalana de Pere Labernia. Espasa Germans. Barcelona 1864) 
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4. Lee este fragmento de presentación del Goethe Institut e intenta traducir la 
expresión en negrita con la ayuda del diccionario bilingüe. 
 

Das Goethe Institut ist eine weltweit tätige Organisation zur Vermittlung 
deutscher Sprache und Kultur. Im Auftrag der Bundesrepublik 
Deutschland nimmt es Aufgaben der auswärtigen Kulturpolitik wahr. 

 
(Diccionario de las lenguas española y alemana. Ed. Herder 1994:) 
 
 
 
 
 
 
 
5. Comprueba si el significado de la acepción que has escogido tiene sentido. Si 
no, busca una expresióm más adecuada con la ayuda del diccionario monolingüe. 
 

 
 
6. Vuelve a traducir la frase.
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Tasca 3 
 
objectius: 
 
Iniciar en la traducció de textos instructius en el camp de les instruccions d’ús 
d’aparells. Fer que els estudiants prenguin consciència de la importancia de:  
∗ observar les constants d’aquesta tipologia textual en alemany i en espanyol. 
∗ tenir en compte la  finalitat del text meta. 
∗ captar i mantenir les connexions d’elements textuals amb elements 
extratextuals (dibuixos, gràfics...) 

∗ consultar textos paral.lels 
Fer veure la necessitat d’assumir la responsabilitat de crear un text independent 
en espanyol, malgrat l’existència d’un original en alemany. 
  
materials:  
 
Instruccions d’ús d’aparells, redactades originàriament en alemany. (pàgs 62, 63, 
64) 
Textos paral.lels (instruccions d’ús redactades originàriament en espanyol). 
Traduccions publicades acceptables i inacceptables.  
Instruccions d’ús atípiques. (pàgs 65, 66, 67) 
 

procediments: 

 

activitat 1. a) Analitzar les convencions textuals d’aquesta tipologia en alemany 
segons les recopila Christiane Nord (Nord 1990) (pàg 60).  

b) Es reparteixen instruccions d’ús originals en espanyol i, per grups10, s’analitza 
si els textos espanyols presenten les mateixes característiques (cada grup 
analitza un text, omple un quadre i passa el text a un altre grup, de manera que 
tots els textos passin per tots els grups)  

c) Es comparen els resultats en el ple de la classe i es fixen quines són les 
característiques peculiars d’aquesta tipologia en espanyol.  

d) S’analitzen unes quantes instruccions d’ús en espanyol sobre fotocòpia i es 
determina si són textos originals o bé traduccions (pàg. 61). 

 
• a) S’encarrega la traducció de l’apartat “Sicherheitshinweise” de les 
instruccions d’ús de l’aspiradora AEG per lliurar el següent dia. (si l’activitat 
1 no ha omplert les 2 hores de classe es pot començar la traducció a classe en 
grup) (pàgs. 62, 63, 64). Ha de quedar clar que la funció de la seva traducció 
ha de ser que l’usuari de l’aspiradora la sàpiga fer funcionar.  

                                                           
10Treballar en grup o en parelles no serveix únicament per comparar resultats diferents. un traductor quan 
tradueix utilitza destreses diferents i molt sovint unes produeixen interferències amb les altres. Amb 
aquestes tasques podem impulsar a membres diferents del grup a donar prioritat a destreses diferents. 
D’aquesta manera quan es posen en comú els resultats, es veu la necessitat de trobar l’equilibri en l’ús de 
totes elles. 
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b) Es recull la traducció el dia següent.11  
 
activitat 2. a) S’aborda la lectura d’unes instruccions d’ús atípiques. En parelles 
han de llegir i determinar quines parts són atípiques (es tracta d’unes 
instruccions en clau d’humor on seria fàcil caure en l’insult a l’usuari espanyol 
si es pretengués una traducció propera al recurs emprat en el text alemany) 
(pàgs. 65, 66 i 67).  

b) En el ple de la classe s’aborda la discussió sobre si és possible culturalment 
traduir el text mantenint les seves funcions: indicar com s’utilitza l’aparell i 
oferir un text divertit (pàg. 65). 

 
• c) S’encarrega la traducció del fragment amb la condició que s’acompleixin 
les dues funcions, indicant que es valoraran especialment les solucions més 
creatives. 

 
activitat 3. a) Es tornen les traduccions revisades amb les anotacions 
corresponents12 de l’aspiradora AEG.Es compara en el ple de la classe amb la 
traducció publicada (transparència).  

b) Es comenten els resultats a partir dels dubtes que mostren els estudiants, 
especialment el punt 11 on s’indica que si l’aparell s’espatlla s’ha d’enviar a 
una direcció d’Alemanya.  

c) Els estudiants presenten les seves propostes creatives sobre la traducció 
d’instruccions atípiques.  

d) Es comenten les solucions més creatives i es comparen amb les que proposa 
Celia Martín (Martín 1999: 225) (pàg. 68). 

 
• S’encarrega una nova traducció d’un fragment de les instruccions de 
l’aspiradora AEG per fer fora de classe. 

 
 
 
Duració de les activitats:  6 hores  (a part de la feina fora de classe) 
 
 

 

                                                           
11La mecànica d’encarregar traduccions setmanals provoca que els resultats d’aquests encàrrecs no es 
comentin a classe fins tres setmanes després d’haver-se efectuat. (La setmana següent les lliuren i la 
setmana després es tornen revisades). Això fa que encara s’hagin d’abordar qüestions properes a la tasca 
anterior quan ja s’està del tot immers en la tasca següent. Una solució possible és facilitar el lliurament 
via correu electrònic. Això permet revisar i retornar marcada la traducció a l’acte i comentar-la el dia 
següent de classe. 
12Evidentment no es dóna la solució “correcta” en retornar les traduccions, entre altres coses perquè 
aquesta solució correcta no existeix. Sí que es pot però ajudar l’estudiant a identificar el tipus 
d’incidència que ha originat les anotacions en la traducció per part del professor. Si es tracta d’un error en 
la comprensió del TT, d’una manca d’adeqüació del TT segons l’encàrrec, un error de formulació en el 
TT ...) D’aquesta manera s’incita a reflexionar l’estudiant sobre els seus punts febles quan fa el recull i 
comenta les incidències de tot el quadrimestre. 
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professor: 

 

A part del paper que ja queda indicat en els procediments i del que ja s’ha 
especificat en les altres tasques, haurà d’avaluar les traduccions individuals 
executades fora de l’horari lectiu.  
 
avaluació: 
 
És més fàcil avaluar una traducció (sobretot si se li dóna una puntuació del 0 al 
10) agafant com a referència propera els continguts del TO. En aquesta tasca, 
però hem demanat solucions creatives en un cas concret i això complica 
enormement una avaluació en aquests termes. Per això, proposo d’avaluar 
aquesta  en virtut de si s’han aconseguit els objectius de l’encàrrec de forma 
global. 
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Tarea 3 
 
1. El texto siguiente de Christiane Nord (Nord 1990) resume las características 
que comparten la mayoría de instrucciones de uso de un aparato en alemán. 
Comprueba si se cumplen también en las instrucciones de uso de los textos en 
español repartidos por la clase y rellena el siguiente cuadro con las diferencias 
que hayas apreciado. 
 
 
 

 
 
 
   TAURUS       FAGOR         VANGUARD        ASPES 
 
Aufbau 
 
 
 
Non verbale  
Elemente 
 
 
 
Lexik 
 
 
 
Syntax 
 
 
 
Textbausteine 
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Analiza si los siguientes textos corresponden a textos originales o a traducciones. 
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 63 
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 65 

 
1. Lee las siguientes instrucciones de uso y determina con tu pareja qué partes del 
texto son atípicas dentro de la tipología textual de instrucciones de uso. 
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2. Determina las funciones básicas del texto y discute sobre si es posible traducir 
el texto manteniendo ambas funciones en español. 
 
3. Traduce un fragmento intentando que el texto indique con claridad cómo 
funciona el aparato, pero de forma que se diferencie del clásico texto de 
instrucciones aburrido. 
 
4. Compara tus resultados con los siguientes : 
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Tasca 4 
 
objectius: 
Iniciar en la traducció de textos instructius en el camp de les receptes de cuina. 
Fer que els estudiants prenguin consciència per ells mateixos de: 
∗ Les diferències entre receptes segons al públic a qui van adreçades. 
 
comprensió: 
∗ La importància de les relacions macroestructurals (relacions entre títol i text, 
entre els diferents apartats del text, entre el text i les informacions addicionals, 
etc.) 

 
∗ Existència de patrons semàntics, lèxics i sintàctics, (clixés, abreviatures, 
construccions impersonals, etc.) 

 
expressió:  
∗ Importància de dotar el TT de les relacions macrotextuals necessàries. 
∗ Importància d’usar patrons semàntics, lèxics i sintàctics d’acord amb 
l’encàrrec de traducció. 

 

materials:  
 
Receptes de cuina internacional redactades originàriament en alemany, receptes 
de cuina alemanya i receptes de cuina regional alemanya.  
Textos paral.lels constituïts per receptes de cuina internacional, receptes de cuina 
espanyola i receptes de cuina espanyola regional redactades originàriament en 
espanyol.  
Videos de programes de cuina.  
Fotocòpies o transparències dels treballs realitzats pels mateixos estudiants.  
 

procediments: 

 

activitat  1 Analitzar les convencions d’aquesta tipologia textual en alemany 
segons  Christiane Nord. (Nord, 1990) (pàg. 72).  

b) Repartir fotocòpies de receptes de cuina en espanyol i en grups, es classifiquen 
en tres apartats segons el públic a qui van adreçades: (Edició de luxe d’un 
llibre de cuina firmat per un cuiner de prestigi / Fascicles col.leccionables de 
cuina tradicional per vendre als quioscs / Receptes de cuina ràpida publicades 
en el suplement dominical d’un diari popular)  

c) En el mateix grup es determinen quines de les constants de les que assenyala 
Nord es reprodueixen en cada apartat i quines diferències hi ha entre apartats.   

d) Es posen en comú els resultats en el ple de la classe. 
activitat  2 a) Es visiona l’elaboració d’una recepta en video.  
b) Es presenta la recepta per escrit als estudiants del video que s’acaba de veure, 
amb els ingredients llistats com és usual, però esborrats quan els noms 
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d’aquests ingredients apareixen dins del text instructiu, i se’ls demana de 
recomposar el text (pàg. 73).  

c) Per grups es tradueix la recepta.  
d) (si hi ha possibilitat de fer fotocòpies o transparències)13 s’esborren els 
ingredients de les traduccions de la mateixa manera que s’havia fet amb els 
originals en el punt b i s’encarrega de reconstruir els TT dels altres grups.  

e) En el ple de la classe es comenta en quins TT ha resultat més natural encabir 
les paraules que faltaven. 

 
• S’encarrega la traducció d’una recepta semblant per al dia següent 
 
activitat  3 a) En parella s’intenta recomposar un text desordenat i assignar els 
títols que corresponen a cada apartat (pàg. 74)  

b) Es posen els resultats en comú en el ple de la classe i el professor enceta la 
qüestió de com es pot abordar la traducció dels títols (aquests títols remeten a 
elements culturals carregats de connotacions fantàstiques i a qüestions 
específiques de la llengua alemanya. 

 
• S’encarrega la traducció d’aquest text per lliurar el dia següent. 
 
activitat  4 a) Es retornen les traduccions encarregades a l’activitat 2.  
b) S’aborda la traducció d’una recepta curta sota un encàrrec secret per a cada 
grup en un temps límit: (El TT no pot superar les 75 paraules. El TT ha de servir 
com a subtitulació per a sords en un programa de cuina de TV. El TT es 
publicarà en una revista per a adol.lescents. El TT apareixerà com exemple en 
una gramàtica comparada de l’alemany i de l’espanyol...) (pàg. 75).  
c) S’intercanvien les traduccions i cada grup ha d’endevinar l’encàrrec que han 
rebut els altres grups a partir dels textos.  
d) Es procedeix a donar una altra versió del text original sense ajuda d’aquest 
original, només amb la base de les versions elaborades. 
 
Duració: activitats 1 i 2  2 hores 
  activitat 3:  2 hores 
  activitat 4   2 hores  
 

 

 

professor: 

 

                                                           
13Aquest recurs de confrontar el treball fet en el grup amb el treball realitzat per altres grups es revela 
interessantíssim. Sempre es poden fer circular els fulls de treball de grup per els altres grups, però és molt 
més interessant poder contrastar alhora els resultats del teu treball amb el dels altres. Això, està clar, 
només és factible si existeix la possibilitat de fer fotocòpies prop de l’aula i si s’ha aconseguit una 
dinàmica de treball que permeti al professor absentar-se uns minuts de l’aula. També, amb aquesta 
finalitat, es poden formar nous grups formats per un membre de cadascún dels grups originals. Aquest 
membres tornen després al grup original i expliquen el  resultat de l’activitat en l’altre grup. 
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A part de les funcions que ja s’han esmentat en les tasques anteriors, també serà 
funció del professor controlar la dinàmica dins de cada grup i procurar que no es 
fossilitzin determinats rols. Per exemple si el grup escriu sobre un sol paper 
procurar que escrigui cada estona un membre diferent o si el grup disposa d’un 
sol diccionari, procurar que la tasca de cerca de paraules es reparteixi entre tots. 
 

avaluació: 

 

Tal com s’ha indicat en el punt 6. 
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Tarea 4 
 
1.a) analiza las convenciones de las recetas de cocina alemanas según el siguiente 
texto de Christiane Nord. 
 

   
 
 
 
b) Clasifica las recetas que hay en clase, según el público a quien van dirigidas, 
en las siguientes categorías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Compara tus resultados con los de las compañeras/os. 

Edición de lujo de un  
libro de cocina firmado por 
cocineros de prestigio 

Fascículos coleccionables 
de cocina tradicional de 
venta en quioscos 

Recetas de cocina rápidas 
del suplemento dominical 
de un periódico popular 
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2 a). Observa el siguiente vídeo y fíjate especialmente en los pasos y en los 
ingredientes para elaborar la receta. 
 
b) El texto siguiente corresponde a la receta que acabas de ver en vídeo. Rellena 
los vacíos con los nombre de los ingredientes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c). Traduce ahora la receta. 



 74 

 
 
3 a) Recompón el siguiente texto y asigna a cada una de las partes el título que 
le corresponda 
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4. a) Traduce la siguiente receta según un encargo secreto que te 
propondrá tu profesor. Procura que miembros de otros grupos no 
descubran tu encargo secreto. 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
b) Intercambia tu traducción con la de los otros grupos y procura descubrir, a 
partir de los  textos, cuál puede haber sido el “encargo secreto” que ha originado 
las demás traducciones. 
 
 
 
c) Intenta dar otra versión del texto sin ayuda del original. Sólo con la base del 
conjunto de versiones elaboradas por todos los grupos. Especificad antes la 
función del texto que vais a escribir.
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Tasca 5 
 
objectius:  
 
Iniciar en la traducció de textos amb diverses funcions. Fer que els estudiants 
prenguin consciència per ells mateixos de l’importància de distingir les diferents 
competències que es requereixen per a la traducció i a no confondre-les entre 
elles. Potenciar estratègies per augmentar la competència de comprensió.  
 
materials:  
 
Textos periodístics de revistes: entrevistes i textos de consells.  
 
procediments: 

 
activitat 1 a)Sobre un tipus de text amb seccions ben diferenciades. Es presenta 
el text partit (per exemple, per una banda les preguntes i per l’altra les 
respostes i en grups o en parelles han d’assignar la pregunta que correspon a 
cada resposta (pàg.77).  

b) Es discuteixen les resultats en el ple de la classe.  
 
activitat 2 Es presenta un text sense signes de puntuació i en parelles o en grups 
es col.loquen els signes de puntuació segons una possible interpretació del text 
(pàg. 78).  

     b) Es discuteixen els resultats en el ple de la classe. 
 
• S’encarrega la traducció per fer fora de classe. 
 
Duració de les activitats:  1 hora 
 

professor:  
 
A part de les especificades en el punt 6, promou la discussió dins el grups en les 
activitats 1a i 2a i entre els grups en les activitats 1b i 2b. 
 

 
avaluació: 

 
La que s’indica en el punt 6.
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Tarea 5 
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Tasca 6 
 
objectius: 

 
∗ Iniciar en la traducció de textos amb diverses funcions.  
∗ Fer que els estudiants prenguin consciència per ells mateixos de l’importància 
de distingir les diferents competències que es requereixen per a la traducció i a 
no confondre-les entre elles.  

∗ Potenciar estratègies per augmentar la competència de transferència. 
 
procediments: 

 

Aquesta activitat és molt complexa i requereix que els estudiants estiguin 
acostumats a treballar mitjançant tasques. Es treballa en parella (denominarem X 
i Y cada membre de la parella) i cadascun treballa sobre dos fulls (denominats 
A1 i A2 i B1 i B2) que es van intercanviant constantment (pàgs 81, 82, 83 i 84) 
 
activitat 1 a) Es reparteix un text original alemany dividit en apartats. X 
subratlla les paraules clau del primer apartat (amb un màxim del 50% del total 
de paraules), realitza amb aquestes paraules en alemany un esquema resum en 
el formulari A1 i finalment, tradueix l’apartat en el formulari A2. Y 
simultàniament fa el mateix amb l’apartat següent utilitzant els formularis B1 i 
B2 

 
b) X passa el formulari A1 a Y i Y passa el formulari B1 a X. Els dos tenen 
l’esquema fet pel company. A partir d’aquest esquema (sense consultar el text 
original) han de redactar l’apartat en espanyol al recuadre del costat en els 
fulls A1 i A2. 

 
c) Es comparen els resultats: Versió a partir de l’esquema a A1 i traducció a 
partir de l’original a B1. Versió a partir de l’esquema a A2 i traducció a partir 
de l’original a B2. Es discuteixen les diferències. 

 
activitat 2 Es continua el procés (passos a, b i c) en els següents apartats amb 
l’intenció d’arribar paulatinament a una convergència de resultats. Per això 
s’han de tenir en compte les següents qüestions: 

- Quan X faci l’esquema és important que tingui en compte com interpretarà Y 
aquest esquema, de manera que el text que escrigui Y a partir de l’esquema no 
s’allunyi de la traducció que en farà X.  

- Quan X faci la traducció a partir de l’original és important que tingui en compte 
com redactarà Y el text en espanyol a partir de l’esquema que ha fet el mateix 
X i que intenti acostar-se a aquest text. 

De la mateixa manera: 
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- Quan Y faci l’esquema és important que tingui en compte com interpretarà X 
aquest esquema, de manera que el text que escrigui X a partir de l’esquema no 
s’allunyi de la traducció que en farà Y.  

- Quan Y faci la traducció a partir de l’original és important que tingui en compte 
com redactarà X el text en espanyol a partir de l’esquema que ha fet el mateix 
Y i que intenti acostar-se a aquest text. 

 
activitat 3 S’elabora una proposta final a partir de les dues versions. 
 
• S’encarrega una nova traducció per fer fora de classe. 
 

Duració de la tasca:    2 hores 
 
professor: 

 
Segueix de prop l’evolució dels estudiants examinant els productes que van 
elaborant totes les parelles. 
 
avaluació: 
 
La que s’indica en el punt 6.
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(escribe sólo en los recuadros blancos)       A1 

1.1 Selecciona las palabras clave (máximo 50%)  de la primera  respuesta de 8 klare Fragen 8 
klare Antworten, haz con ellas un esquema en alemán que resuma la respuesta  en el cuadro de 
la izquierda. 
1.2. Traduce la respuesta en el primer recuadro de la hoja A2. 
1.3. Intercambia el papel con tu compañero y traduce la segunda respuesta sólamente a partir de 
su esquema, sin mirar el texto original. 
1.4. Comparad las dos versiones de ambas respuestas. ¿Se han producido defectos? ¿Son 
atribuibles a una traducción deficiente o al hecho de no disponer del original?  
2. Seguid el mismo proceso con las respuestas a las demás preguntas.El objetivo es que lleguen 
a coincidir al máximo las dos versiones (versión a partir del esquema /versión a partir del 
original) 
 
 
Nimmt der Swimming-Teich nicht viel mehr Platz in Anspruch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Macht der Swimming-Teich nicht eine Menge Arbeit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Wer reinigt den Swimming-Teich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Und wenn Sonnenöl ins Wasser kommt? 
 
 
 
 
 

Y 

 

  Y 
 

 

  Y 
 

 

 

 

 

  Y 
 

 

 

 

 

        X 

        X 
 
 
 
 

                        X 
 
 
 
 
 

                       X 
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                    A 2 

 
 
Traduce las respuestas en los recuadros. Antes de pasar a la siguiente respuesta debes comparar 
tu traducción con la versión de tu compañero 
 
 
 
 Nimmt der Swimming-Teich nicht viel mehr Platz in Anspruch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macht der Swimming-Teich nicht eine Menge Arbeit? 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Wer reinigt den Swimming-Teich? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wenn Sonnenöl ins Wasser kommt? 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

(escribe sólo en los recuadros sombreados)      B1 
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1.1 Selecciona las palabras clave (máximo 50%)  de la segunda respuesta del texto  “8 klare 
Fragen 8 klare Antworten”, Haz con ellas un esquema en alemán que resuma la respuesta  en el 
recuadro de la izquierda. 
1.2. Traduce la respuesta en la hoja B2. 
1.3. Intercambia el papel con tu compañero y traduce la primera respuesta sólamente a partir de 
su esquema, sin mirar el texto original. 
1.4. Comparad ambas versiones. ¿Se han producido defectos? ¿Son atribuibles a una traducción 
deficiente o al hecho de no disponer del original?  
2. Sigue el mismo proceso con las respuestas a las demás preguntas. El objetivo es que lleguen a 
coincidir al máximo las dos versiones (versión a partir del esquema /versión a partir del 
original) 
 
 
Das ist doch ein Magnet für Mücken und Frösche! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wie ist das mit der Beheizung? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Muß ich da im Schlamm baden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ärger mit Algen? 
 
 
 
 
 

                     B 2 

 

                      X 
 

                      X 
 

 

 

 

 

                      X 
 

 

 

 

 

 

                      X 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

         Y 
 
 
 

         Y 
 
 
 
 
 
 

         Y 
 
 
 

         Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

               



 84 

Traduce las respuestas en los recuadros. Antes de pasar a la siguiente respuesta debes comparar 
tu traducción con la versión de tu compañero 
 
 
Das ist doch ein Magnet für Mücken und Frösche! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie ist das mit der Beheizung? 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Muß ich da im Schlamm baden? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ärger mit Algen? 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasca 7 
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objectius:  
 
Fer que els estudiants prenguin consciència de la importancia de redactar d’acord 
amb la funció del TT i no d’acord a les estructures d’un TO. 
 

 

materials:  
 
Un text redactat originàriament en alemany i la seva traducció publicada en 
espanyol. 
 

 

procediments: 

 
a) Es llegeix la traducció als estudiants en veu alta. b) es reparteix l’original  i se  
n’encarrega la traducció en parelles14. (pàg. 86) 
 
Duració de la tasca:  2h 
 

professor: 
 
La funció que s’indica en el punt 6 
 
avaluació: 
 
La que s’indica en el punt 6 
 

                                                           
14Escoltar prèviament la traducció pot semblar que facilita molt el procés de traducció, però no és així. 
Mitjançant l’audició prèvia de la traducció els estudiants poden retenir les idees generals però no els 
particulars. A l’enfrontar-se després a les paraules del text original en el moment de traduir prenen 
consciència que no poden limitar-se a una negociació de particular a particular. 
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TAREA  7 
 
1. Escucha en primer lugar el texto que te van a leer y procede seguidamente a 

traducir el siguiente texto: 
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7. Conclusions 

 

Fins aquí hem analitzat uns resultats que es van produir en un examen de traducció. 

Això ens ha fet constatar que una sèrie d’estudiants no habituats al treball mitjançant 

tasques, amb independència de la seva competència en llengua alemanya, s’han vist 

incapaços de superar un problema de traducció.  

Seguidament hem abordat què és la traducció i com se’n pot dibuixar el seu procés 

d’aprenentatge. Al considerar-la sobretot com a activitat comunicativa hem decidit que 

una aproximació a aquest aprenentatge mitjançant l’enfocament a través de les tasques 

(concepte que prové del món de l’ensenyament de segones llengües) ens podia ser 

especialment útil. 

Finalment hem presentat  tasques dirigides a que els estudiants assumeixin la seva 

autèntica responsabilitat com a traductors, dirigides a aprendre a utilitzar millor les 

eines de consulta, a diferenciar les competències que calen per traduir: les de 

comprensió escrita, les de transferència i les d’expressió escrita i per potenciar-les totes 

elles. Totes aquestes tasques han estat provades a classe amb altres grups i si les 

presentem aquí és perquè tenim l’evidència que han passat la prova de foc amb més que 

bons resultats.  

Tot això només amb una fi: No haver de llegir mai més una frase com “Así pues, hoy en 

las regiones de Bochum hay 1958 y 1962 tranquilas minas.” d’un estudiant que té la 

capacitat per traduir però que en un determinat moment no ha sabut aplicar els recursos 

necessaris. 
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