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raduir entre dues llengües que
conviuen en un mateix territori,
com el català i el castellà, sem-

bla que sigui bufar i fer ampolles. Tot-
hom s’hi atreveix perquè hi ha la creen-
ça que si els habitants d’un territori són
bilingües ja saben parlar i escriure cor-
rectament totes dues llengües. Però la
veritat és que per traduir del castellà al
català cal tenir present tota una sèrie de
condicionants, com ara que les interfe-
rències lingüístiques són constants,
precisament pel fet que totes dues llen-
gües conviuen en un mateix territori.
El manual Traduir del castellà al català:
més enllà de la intercomunicació (Edito-
rial UOC, 2013), de la doctora en lin-
güística Ona Domènech Bagaria, tracta
d’oferir una visió sobre les peculiaritats
que envolten la traducció entre llen-
gües en contacte, centrant-se en el cas
del català i el castellà. En el nostre con-
text, l’autora explica que “la traducció

esdevé, fonamentalment, un instru-
ment de normalització lingüística”.

El manual repassa aquelles interfe-
rències que més dificulten la feina del
traductor, com ara l’ús que fa el castellà
del gerundi, del futur d’obligació o
d’alguns adjectius o substantius. Do-
mènech també cita algunes formes ver-
bals que, tot i ser semblants entre les
dues llengües, tenen usos diferents,
com ara els verbs nomenar i anomenar,
que en català tenen significats dife-
rents, mentre que en castellà es traduei-
xen en un sol verb, nombrar. L’obra se
centra sobretot en el llenguatge jurídic,
perquè és on el català encara té molt de
camí a fer per deslliurar-se dels caste-
llanismes. Segons l’informe de política
lingüística del 2011 fet públic aquesta
mateixa setmana, l’únic àmbit en què
baixa l’ús del català és en el de la justí-
cia: les sentències en català representa-
ven el 20,1% l’any 2005, mentre que el
2011 el percentatge es va reduir al
13,1%. ❋
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Sabíeu que...
Pel que fa als textos jurídics, cal tenir
en compte que “señor/ don/doña” cal
traduir-ho en català com a senyor/a i
no per senyor/a En/Na. També cal
evitar abusar de les frases
subordinades i de llatinismes i
terminologia molt especialitzada. En
resum, ha de ser un model de llengua
que sigui clar, funcional i respectuós
pel que fa a les formes de tractament.

Raons digitals
i ha raons digitals per a l’entu-
siasme i n’hi ha per estar a
l’aguait. N’hi ha de ben poèti-

ques i n’hi ha de més aviat marquetinia-
nes. Hi ha un munt de raons digitals per
a prendre decisions després de reflexio-
nar-hi. Vet aquí una tria de sis raons
d’actualitat:

1. Fuita fiscal. La Confederació Espa-
nyola de Gremis i Associacions de Lli-
breries acaba de denunciar Amazon per
vulneració de la llei de la lectura, el lli-
bre i les biblioteques. L’empresa és co-
neguda pel fet d’aplicar pràctiques co-
mercials esquives de la legalitat en
aprofitar l’activitat comercial en un ter-
ritori i la inscripció de la seu social en
un altre, cosa que suposa la no-recapta-
ció de determinats impostos.

2. Més fuites. El llibre
s’acosta a la música. Si en
una enquesta a universita-
ris sobre consum de músi-
ca cap dels enquestats ha-
via pagat mai pels milers
de cançons que emmagat-
zema, ara resulta que més
de la meitat de les descàr-
regues de llibres digitals
són il·legals. Un retrat so-
cial ben galdós.

3. Tancar el cercle a l’en-
gròs. Un exemple de feina
ben feta, de relligar la cadena de servei
amb el client final, ens ve d’Amazon,
que acaba de comprar Goodreads, xar-
xa social amb 16.000.000 de lectors i
30.000 clubs de lectura. No n’hi ha prou
amb fabricar un producte i col·locar-lo
en el mercat, amb propaganda. Cal un
pas més decidit: integrar el lector a la
cadena de valor des de l’experiència i
facilitar-li l’instrument de lectura. La
clau: servei i ben prestat.

4. Reticents guanyats. La Galera fa 50
anys creixent en temps de crisi, i té mè-
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rit que ho faci en un target rebec, el dels
adolescents, gràcies a una de les dèries
d’aquest col·lectiu, a un dels seus braços
biònics de comunicació: les xarxes so-
cials. Adaptació als usos i costums per
extreure profit de l’enemic aparent, fent
de la lectura una experiència comparti-
da, amb clients partícips des de la inter-
activitat.

5. Acréixer allò petit. Minoritària, la
poesia se serveix com mai d’internet
per a difondre’s. Si la gent que va penjar
un poema a internet el Dia Mundial de
la Poesia compra avui un llibre, trenca-
rem estocs. Setmana de Poesia de Bar-
celona amb blogs de crítics i actes plens.
Hi ha més públic que lectors? Potser al-
guna cosa d’interès se’ns escapa als des-
patxos de màrqueting editorial i als tau-
lells de les llibreries.

6. Folgueroles, setmana vinent: Mercat
de Llibre Vell de Poesia. El patronat fa
present allò antic en la modernor més
rabent des que envia el poema del mes
de Mossèn Cinto via mail: és la raó del
M’enamora el Vell i m’exalta el Nou
(capgirant el vers foixià). I és que per a
la majoria de fires de llibre, com ho és
per als anunciants, les xarxes socials ja
són el primer mitjà de difusió, comuni-
cació i publicitat.

Ens volem carregats de raons digitals
per a expandir la creativitat, la comer-
cialització i la difusió de la lectura. ❋
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