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AB TRADUKTALIA
12/20 punts
Grau d’adequació al missatge de l’autor
4/5
La traducció ha copsat de manera adequada el missatge de l’autor i, en termes generals, ha sabut
transmetre’l en la versió anglesa. No s’hi aprecien errors greus de sentit, i les poques imprecisions
que hi trobem són qüestions de matís. En destaquem dues:
•

•

els comentaris o les insinuacions sexuals no desitjades s’ha traslladat com «unwanted
comments or sexual insinuations», on la traducció no té en compte que l’adjectiu sexuals
modifica els dos substantius i que, per tant, en anglès hauria de ser «unwanted sexual
comments or insinuations». (A banda d’això, sobre aquest paràgraf, vegeu els comentaris
de l’apartat «Grau d’adequació dels termes específics».)
ens ofereixen un coneixement aproximat, basat en un mostreig de la població s’ha traduït
com «which from the testimony of victims, give us an approximate understanding», on
«understanding» (‘enteniment’, ‘comprensió’) no sembla la millor opció com a traducció
de coneixement: podem conèixer el problema de la violència sexual, però, malgrat això,
no comprendre’l.

Grau de conformitat amb el sistema i la norma de la llengua traduïda
4/5
La traducció és correcta des del punt de vista de la norma de la llengua a la qual s’ha traduït. No
hi ha errors gramaticals ni ortogràfics. Tanmateix seria possible fer-hi un parell de correccions:
•
•

A la primera oració («Sexism refers to all those practices and attitudes»), caldria haver
escrit «any» en comptes de «all those»: «to any practices and attitudes». Probablement es
tracta d’un calc del català totes aquelles.
«women are more skilled at caring for others and in housework», on la preposició hauria
de ser «at»: «at housework» (cf. Huddleston i Pullum, The Cambridge Grammar of the
English Language, cap. 7, 6.2, p. 654).

Grau de conformitat amb l’ús de la llengua traduïda
2/5
Per bé que, com hem comentat en l’apartat anterior, la traducció és, en general, gramaticalment
correcta, pel que fa a l’ús, l’estil i la naturalitat de l’expressió presenta alguns problemes. En un
parell de casos aquestes inadequacions s’encavalquen amb les qüestions de sentit:
•

•

Les dones tenen menys capacitat per prendre decisions s’ha traslladat com «Women are
less able to take decisions», on en comptes de «to be able» seria més indicat «to be
capable». La diferència és subtil i té a veure amb la qualitat transitòria («able») o inherent
(«capable») de la capacitat que s’indica. En català, el context dona a entendre que
tradicionalment s’ha cregut que les dones eren inherentment incapaces de prendre
decisions, etc.
Els homes no han de plorar, ni mostrar els seus sentiments en públic s’ha traduït com
«Men must not cry or show their feelings in públic», on «must not» sembla excessiu
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(denota prohibició) en comptes de «should not» (que senzillament denota que està mal
vist).
Hi ha un error d’estil clar i evident: «reported complaints» (traducció de denúncies que es
registren) és redundant, literalment significaria denúncies denunciades. Seria més indicat
«complaints recorded» o «filed». En un altre cas, la inadequació és menys evident: «Sexist
practices are difficult to identify because they happen in families» (traducció de les pràctiques
sexistes són difícils d’identificar perquè succeeixen en les famílies), on en comptes del verb
«happen» el registre aconsellaria altres verbs, com ara «arise» o «take place».
Finalment, la construcció «a reality that has been largely made invisible» sona forçada. Es pot dir
el mateix del tercer paràgraf («Sexist violence is...»): la construcció s’estén de manera excessiva
i es fa difícil de seguir. Hauria estat aconsellable dividir el paràgraf en dues oracions mitjançant
un punt i seguit. És cert que en aquests passatges l’expressió de l’original podria ser més acurada,
però també ho és que, en aquesta mena de textos, el traductor ha de buscar una expressió genuïna,
sigui com sigui l’original que rep.
Grau d’adequació dels termes específics
2/5
La terminologia del text original no és massa tècnica. L’únic paràgraf on calia tenir veritable cura
en aquest sentit era el quart (L’Organització Mundial de la Salut...). El traductor no ha tingut en
consideració que tot aquest paràgraf és una cita literal de l’Informe mundial sobre la violència i
la salut (Washington, OMS, 2002, p. 161, versió en castellà disponible en línia) i que, per tant, hi
ha una versió oficial en l’anglès (disponible aquí, p. 149). Els errors de terminologia en la
traducció d’aquest paràgraf (on també hauríem d’incloure l’error de sentit que hem comentat en
el primer apartat) es veuen agreujats pel fet que no s’ha realitzat una tasca de documentació que
en aquest punt era imprescindible:
•
•

insinuacions sexuals no desitjades s’ha traslladat com «unwanted [...] sexual
insinuations», en comptes de «unwanted sexual [...] advances», que és el que diu la versió
anglesa de l’informe (i que, terminològicament, és més acurat).
en qualsevol àmbit s’ha traslladat com «in any field», en comptes de «in any setting», que
és el que diu la versió anglesa de l’informe (i que, terminològicament, és més acurat).

Volem remarcar que, en un cas evident com aquest, considerem la manca de documentació un
error greu de metodologia.
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CHRISTOPHER MILLARD
18/20 punts
Grau d’adequació al missatge de l’autor
4/5
La traducció evidencia una comprensió acurada del text original i no presenta errors de sentit en
el pla general ni en qüestions de detall. El traductor demostra que ha comprés el text de manera
cabdal sobretot en aquells fragments en què reestructura la sintaxi de l’original per tal de
clarificar-ne l’expressió.
Únicament podríem qüestionar la decisió de traduir atesa la vigència de creences culturals que
les consideren inferiors per «given that there exist cultural beliefs that hold them to be inferior»;
existència no implica vigència, raó per la qual hauria estat preferible una opció del tipus «given
the continuing existence/persistence of cultural beliefs...». En qualsevol cas, és una qüestió de
matís i no distorsiona en absolut el missatge.
Grau de conformitat amb el sistema i la norma de la llengua traduïda
5/5
La redacció de la traducció és perfectament respectuosa amb la norma gramatical i ortogràfica de
l’anglès. No hi hem trobat cap fragment que valgui la pena comentar en aquest sentit.
Grau de conformitat amb l’ús de la llengua traduïda
4/5
Pel que fa a l’ús i l’estil, la redacció és certament reeixida i es llegeix com si fos un text original.
Com ja hem comentat en el primer apartat, el traductor ha reestructurat la sintaxi de l’original allà
on era pertinent per tal d’aconseguir la fluïdesa que exigeix el text. El tercer paràgraf n’és un
exemple clar: s’ha abreujat sense pèrdua semàntica una primera oració feixuga i s’ha dividit el
paràgraf amb un punt i seguit sense menyscabar-ne la cohesió. Aquestes maniobres evidencien
que el traductor té prou confiança en si mateix i en els seus recursos per defugir la literalitat
estricta.
Únicament podem qüestionar la puntuació del final del primer paràgraf: «they take place in:
families; culture; language; society, in the form of customs; traditions and stereotypes». La
introducció dels dos punts resulta innecessària i trenca la fluïdesa de l’oració, i l’ús reiterat del
punt i coma en el període següent entorpeix la lectura i agrupa els elements de l’enumeració de
manera errònia: «in the form of customs; traditions and stereotypes» és clarament un sol element
complex en l’original, i el punt i coma, per tant, hauria de ser senzillament una coma.
Grau d’adequació dels termes específics
5/5
La terminologia emprada és correcta. S’han dut a terme les tasques de documentació necessàries
per detectar que el quart paràgraf és una cita literal de l’Informe mundial sobre la violència i la
salut (Washington, OMS, 2002, p. 161, versió en castellà disponible en línia) i que, per tant, la
traducció havia de seguir el text de la versió oficial en l’anglès (disponible aquí, p. 149).
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PALINDROMO
15/20 punts
Grau d’adequació al missatge de l’autor
4/5
En termes generals, la traducció evidencia una comprensió adequada del text original i transmet
el missatge sense alterar-lo substancialment. Hi ha, però, un passatge que presenta un problema
d’interpretació: en l’últim paràgraf, s’ha traduït necessitem dues fonts d’informació: el nombre de
denúncies que es registren i les enquestes de victimització, que a partir del testimoni de víctimes
ens ofereixen un coneixement aproximat, basat en un mostreig de la població per «two sources
of information are required [...]: figures for crimes reported and victim studies, both based on the
testimony of victims in a sample of the population». El problema està en l’ús de «both»
(‘ambdós’): denota que les dues fonts d’informació citades es basen en un mostreig de la població,
mentre que l’original diu clarament que només la segona font (les enquestes) es basa en el
mostreig.
Grau de conformitat amb el sistema i la norma de la llengua traduïda
3/5
En general, el text de la traducció és correcte des del punt de vista de la norma gramatical i
ortogràfica de l’anglès. Seria possible, però, introduir-hi algunes correccions:
•
•

•

A la primera oració («Sexism refers to all practices and attitudes»), caldria haver escrit
«any» en comptes de «all»: «to any practices and attitudes».
La violència sexual es denuncia molt poc, és una realitat molt invisibilitzada s’ha
traslladat com «Sexual violence is seldom reported and, as such, remains largely hidden»,
on el connector «as such» denota una relació d’identitat i no la relació de causa-efecte
que, implícitament, estableix l’original.
Hi ha una confusió entre el comparatiu i el superlatiu en la traducció de En els països on
es denuncia més la violència sexual és on s’han fet més polítiques per «in countries that
have the most policies on...», on el superlatiu «the most» hauria de ser senzillament
«more».

Grau de conformitat amb l’ús de la llengua traduïda
3/5
Pel que fa a l’ús i la naturalitat de l’expressió, la traducció presenta alguns problemes, ja que en
ocasions la redacció sembla poc natural, forçada. El fragment on això s’aprecia de manera més
evident és el tercer paràgraf («Gender violence is a manifestation of discrimination...»), que es fa
innecessàriament llarg i feixuc. La dificultat es podria haver solucionat allunyant-se de la sintaxi
de l’original i dividint el paràgraf amb un punt i seguit. Són qüestions puntuals, però, en un text
de major extensió, la lectura hauria acabat per fer-se pesada i hauria entorpit la transmissió del
missatge.
Grau d’adequació dels termes específics
5/5
Quant a la terminologia específica del text, no hi trobem errors. S’han dut a terme les tasques de
documentació necessàries per detectar que el quart paràgraf és una cita literal de l’Informe
mundial sobre la violència i la salut (Washington, OMS, 2002, p. 161, versió en castellà
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disponible en línia) i que, per tant, la traducció havia de seguir el text de la versió oficial en
l’anglès (disponible aquí, p. 149).
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PANGEANIC
18/20 punts
Grau d’adequació al missatge de l’autor
4/5
La traducció evidencia una comprensió acurada del text original i transmet el missatge de l’autor
sense introduir-hi cap alteració. Tanmateix hi ha un punt en què la traducció podria haver-se
millorat: en el tercer paràgraf, el sintagma en el marc d’un sistema de relacions de poder dels
homes sobre les dones s’ha traslladat com «within a system in which men hold power over
woman», tot ometent el terme relacions de poder. Semànticament, pot semblar una omissió menor
(efectivament, el sentit general no canvia), però entenem que s’està suprimint un terme que, en
aquest context, és rellevant.
Grau de conformitat amb el sistema i la norma de la llengua traduïda
5/5
La redacció és perfectament adequada a la norma gramatical i ortogràfica. No hi trobem elements
millorables ni que valgui la pena comentar.
Grau de conformitat amb l’ús de la llengua traduïda
4/5
A més de correcta normativament, la redacció també és, en general, correcta des del punta de vista
estilístic. El traductor, amb bon criteri, ha modificat la sintaxi allà on li ha semblat pertinent per
tal de millorar el grau de llegibilitat del text (p. ex. el punt i seguit introduït al final del primer
paràgraf o els guions parentètics del tercer paràgraf).
Només en dos punts menors hi trobem decisions discutibles. El primer és una qüestió de matís
semàntic: Les dones tenen menys capacitat per prendre decisions s’ha traduït com «Women are
less able to make decisions», on en comptes de «to be able» seria més indicat «to be capable». La
diferència és subtil i té a veure amb la qualitat transitòria («able») o inherent («capable») de la
capacitat que s’indica. En català, el context dona a entendre que tradicionalment s’ha cregut que
les dones eren inherentment incapaces de prendre decisions, etc.
El segon punt discutible és el final de l’últim paràgraf: «The countries where sexual violence is
reported the most is where the most public equality, training and awareness-raising policies have
been made», on la tria lèxica no sembla la més encertada: «more frequently reported» i «have
been undertaken» haurien estat construccions més naturals i adequades per registre.
Grau d’adequació dels termes específics
5/5
Quant a la terminologia emprada, no hem detectat cap problema, a banda de l’omissió que ja hem
comentat en el primer apartat. S’han dut a terme les tasques de documentació necessàries per
detectar que el quart paràgraf és una cita literal de l’Informe mundial sobre la violència i la salut
(Washington, OMS, 2002, p. 161, versió en castellà disponible en línia) i que, per tant, la traducció
havia de seguir el text de la versió oficial en l’anglès (disponible aquí, p. 149).
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