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La importància
de la traducció

La complicació
de la traducció
resideix en la
necessitat de
conèixer els
usos que una
paraula té en
cada llengua.
En aquest
sentit, l’edició
catalana d’EL
PERIÓDICO és
un exemple de
bona traducció

PSICÒLEG / LLEIDA
ROBERT GABRIEL

«M’agrada EL PERIÓDICO per la seva ideologia
i perquè, al ser en color, és un diari molt visual.
Sóc adepte a la tira còmica d’Horacio Altuna
i llegeixo cada dia l’editorial»

CAMBRERA
LLEIDA

TATIANA DANILOVA

«Llegir EL
PERIÓDICO en
català m’està
sent molt útil
per aprendre
aquesta
llengua. L’he
après d’oïda
i mirant
pel.lícules, i per
això vaig a poc
a poc. Com
que encara no
en sé gaire
llegeixo coses
curtetes»

CATEDRÀTICA DE LINGÜÍSTICA
I TERMINOLOGIA DE LA UPF

Cabré
TERESA

EL PERIÓDICO va
fer una aposta forta
fa 10 anys: crear
un programa
de traducció
automàtica que
passés al català
el text original
en castellà

UN PROJECTE VALENT

C elebrar el desè aniver-
sari d’un diari en ca-
talà no és un fet tri-

vial, i ho és menys encara si
aquesta versió catalana és el
resultat d’un procés de tra-
ducció automàtica. És doncs
important que donem valor a
allò que en té i que, en con-
textos pròxims, molt sovint es
passa per alt.

A la concepció clàssica de
llengua normalitzada, que
pressuposa la disponibilitat
de recursos que facilitin l’ex-
pressió en tots els temes i en
totes les situacions i el seu ús
efectiu per part de la pobla-
ció, s’hi afegeix avui dia una
nova condició: la de ser tracta-
da digitalment i ser usada per
al tractament digital. I és en
aquesta tercera condició, so-
bretot en la seva primera
part, que hem de valorar la
contribució que suposa l’edi-
ció en llengua catalana d’EL
PERIÓDICO.

Decepcions anteriors

Dèiem que no és un fet trivial
que surti cada dia una edició
en català que és el resultat de
la traducció automàtica
d’una edició originalment re-
dactada en castellà. La traduc-
ció automàtica va obrir en un
inici unes grans expectatives
que, pel fet que no eren ajus-
tades, van desembocar en de-
cepció. Encara avui recordem
l’intent fallit d’elaborar un
programa de traducció auto-
màtica que inclogués totes les
llengües oficials de la Unió

Europea dels anys vuitanta
després d’una gran inversió
econòmica.

EL PERIÓDICO va fer una
aposta forta fa deu anys: la
creació d’un programa de tra-
ducció automàtica que, sobre
la base de les noves possibili-
tats del maquinari, traduís al
català el text original en llen-
gua castellana. I així es va fer i
cal que li reconeguem el
mèrit.

La clau de tot aquest pro-
cés de traducció rau en l’em-
magatzematge acumulatiu
d’informació. Cada dia entren
a la memòria del sistema in-
formàtic tots els fragments
nous que hi apareixen i totes
les paraules que no es troba-
ven al seu diccionari. Milions
de caràcters guardats en for-
ma de memòria de traducció
que, a cada ocasió que el siste-
ma observa que hi ha un frag-
ment que ja té guardat a la
memòria, ofereix una traduc-
ció, i per als casos nous –sobre
la base d’algunes poques re-
gles lingüístiques– ofereix
una proposta que haurà de
ser revisada i validada poste-
riorment pels correctors de
l’edició catalana del diari,
anomenats en el context de la
traducció automàtica com a
posteditors.

L’eficiència d’un sistema
basat en aquesta estratègia es
fonamenta en una gran capa-
citat de memòria i en un bon
procés de postedició, tot i que
es preveu que a mesura que la
informació validada i guarda-
da vagi creixent, el nombre

de recursos en hores i perso-
nes de la postedició es vagi re-
duint. Almenys això és el que
esperaríem d’un sistema com
aquest.

Varietat de temes

Parlava abans de l’èxit del sis-
tema d’EL PERIÓDICO refe-
rint-me al fet que surt cada
dia, de forma inexorable, sen-
se fallar mai; però hi ha un al-
tre factor que fa augmentar el
valor d’aquest projecte: el fet
que es tracti d’un text temàti-
cament obert. Per a allò que
s’anomenen dominis restrin-
gits hi ha sistemes de traduc-
ció automàtica de molt èxit
que requereixen una inter-
venció humana mínima. La
raó és clara: les possibilitats
expressives són limitades. Un
sistema de traducció que fun-
ciona molt bé al Canadà ser-
veix per traduir sistemàtica-
ment de l’anglès al francès i
del francès a l’anglès les previ-
sions metereològiques. Però
és evident que «fer previsions
metereològiques» requereix
cada dia uns mateixos recur-
sos sintàctics, lèxics i fra-
seològics.

El text d’un diari és bastant
més complicat. S’hi tracten
una gran varietat de temes.
Apareixen cada dia noves rea-
litats a denominar. Els noms
propis es mesclen amb els co-
muns. Inclou diversos tipus
de text. Necessita, doncs, una
gamma amplíssima de recur-
sos lingüístics de tota mena. I
això, cada dia.

Ara bé, la traducció auto-
màtica entre dues llengües
tan pròximes com el català i
el castellà té les seves servi-
tuds: el sistema tendeix a
aproximar al màxim possible
les estructures sintàctiques i
lèxiques. I d’això se’n pot deri-
var un model de llengua cor-
recte, però molt pròxim al de
la llengua de la qual es tra-
dueix. I això pot causar dos
problemes: un és que pot di-
fondre un model lingüístic
molt poc variat; i el segon és
que pot desaprofitar recursos
genuïns alternatius, que, al
no usar-los una primera vega-

da, no entren en memòria i
fàcilment poden caure en
l’oblit.

Els paranys de la traducció
automàtica rauen en la falta
de correspondència perfecta
entre les llengües. Si en català
el mot vidre correspongués to-
talment a l’ús que es fa en cas-
tellà del mot cristal, no seria
aberrant l’expressió mitges de
vidre, com vaig recollir del
text del diari. El camp dels
sentits d’una paraula en una
llengua no correspon normal-
ment al camp dels sentits
d’una altra paraula que pot
ser la seva traducció en un
context.

L’edició catalana

Les llengües, tots ho sabem,
són sistemes molt rics, i alho-
ra contenen molts fets idio-
sincràtics. Un text pot ser per-
fectament correcte, però alho-
ra pot no ser ni variat ni ge-
nuí. La riquesa expressiva
s’aconsegueix amb la variació
sintàctica i lèxica. La idiosin-
cràsia es projecta en l’ús d’ex-
pressions que són pròpies i
que altres llengües no pos-
seeixen.

Això i molt més ho saben
perfectament els editors que
treballen a EL PERIÓDICO en
català, i ens consta. Els en-
certs de la traducció catalana
són molts i és molt lloable el
projecte com a contribució a
la consideració de la llengua
catalana com una llengua ac-
tual. Tant de bo li donéssim el
valor que té.H
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«Llegeixo EL
PERIÓDICO des
que va sortir en
català. Crec que
el fet que
llancessin la
nova edició
és un senyal
de normalitat per
al català»


