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Fa deu anys, la Facultat de Traducció i Interpretació
de la Universitat de Vic, va iniciar la seva funció acadè-
mica amb el convenciment que representava un pas en-
davant dins el context de la oferta universitària a Vic.

La perspectiva que ens dóna una dècada de funcio-
nament d’aquesta Facultat, crec que presenta un balanç
francament positiu tant des del vessant estrictament do-
cent com per la quantitat i la qualitat de les activitats
acadèmiques i culturals que han il.lustrat la vida de la
Facultat.

D’entre les moltes consecucions obtingudes, cal re-
marcar el Màster d’Interpretació de Conferencies i el
Doctorat en Traducció, aquest darrer amb el nom de
“Metodología i anàlisi de la traducció” que, a la actuali-
tat, es continuen portant a terme.

Tanmateix la quantitat de seminaris, conferències i
taules rodones que s’han organitzat, amb la participació

de les veus més autoritzades en matèria de traducció i la
seva didàctica, farien interminable la seva relació. La
constatació però d’aquesta important oferta revela la ca-
pacitat de convocatòria i l’esperit universalista que ins-
pira la nostra proposta universitària.

De l’antiga Facultat de Traducció i Interpretació a
l’actual Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Interpretació s’ha fet un recorregut fructífer d’extraor-
dinari valor no només des de la perspectiva universitaria
sinó també des d’una visió ciutadana en el sentit més
ampli.

Per tot això, em plau saludar amb satisfacció la cele-
bració del desè aniversari del funcionament de la
Facultat, en la confiança que si es segueix treballant en
la bona línia actual, podem augurar-li una llarga i fe-
cunda vida acadèmica.
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Presentació

Salutació del rector

Jacint Codina i Pujols
Alcalde de Vic i President de la FUB

David Serrat Congost
Rector de la Universitat de Vic

Hem fet deu anys! 
Per a una Facultat aquesta és la mesura temporal del

primer pas seriós. Deu anys equivalen als cent dies de
coll que acostumem a donar a un polític que inicia els
seus quatre anys de mandat. Aquest primer pas, aquest
primer lapse temporal, marca ja unes pautes, marca una
línia de treball, una direcció i permet d’examinar les pri-
meres accions que s’han dut a terme amb una determi-
nada visió de futur. Ara és el moment de mirar on som i
quina direcció seguim. 

La Facultat de Traducció i Interpretació, tal com
aleshores s’anomenava, va començar el curs 93-94, a la
casa Bojons habilitada expressament per acollir els 84
estudiants de Traducció i Interpretació, amb la Dra
Martha Tennent com a degana i el Dr. Ramon Pinyol
com a cap d’estudis. Així doncs, estudiants, professors i
deganat estrenaven carrera, instal·lacions i edifci. La
Casa Bojons, restaurada durant l’estiu del 93, acollia un
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equip entusiasmat en la tasca d’iniciar uns nous estudis
i aconseguir el reconeixement de la comunitat univer-
sitària. A ells els va correspondre donar forma i conso-
lidar un projecte l’inici del qual havia estat possible
gràcies al treball de la direcció dels Estudis Universitaris
de Vic i al suport de la Universitat de Barcelona i del
Comissionat per a Universitats i Recerca de la Genera-
litat de Catalunya.

La Facultat de Traducció i Interpretació va ser la pri-
mera facultat dels Estudis Universitaris de Vic. Aquesta
també era una gran responsabilitat i un gran pas enda-
vant en l’objectiu de convertir-nos en Universitat plena,
fet que s’aconseguiria, amb honors, quatre cursos més
endavant.

Ja des de bon començament es van implantar amb
encert els nous estudis i es va començar de projectar la
Facultat més enllà del nostre país. Diversos professors
van presentar ponències i comunicacions en jornades i
congressos i s’iniciaren els contactes internacionals. Al
final del curs la Facultat s’havia incorporat en una xarxa
Erasmus constituïda per prestigiosos centres universita-
ris europeus de l’àmbit de la Traducció.

D’aleshores ençà que s’han anat creant plataformes
com les Jornades de Traducció, iniciades el curs 96-97 i
de les quals s’han celebrat ja set edicions. Aquest mateix
curs van tenir lloc dues iniciatives més, la creació del
premi de Traducció Andreu Febrer i del Servei de
Traducció, que des d’aleshores dóna als estudiants opor-
tunitats de de fer pràctiques professionals de traducció.

El curs 98-99, amb la incorporació de la Diploma-
tura de Biblioteconomia i Documentació es va canviar

la denominació de la Facultat, que va passar a dir-se de
Ciències Humanes, Traducció i Documentació.

Fins al curs 2001-02, en què la Facultat es va traslla-
dar al nou edifici de la Torre dels Frares on és actual-
ment i en què el Dr. Joan Solà va entomar el deganat.

En fi, remarco algunes fites destacades però no vull
ni em toca fer un repàs cronològic dels esdeveniments
que trobareu exposats amb detall al llarg d’aquest nú-
mero especial de Miramages. Però encara hi ha un tema
que vull remarcar i és la iniciativa que sempre ha tingut
la Facultat pel que fa a estudis de tercer cicle –ja el curs
97-98 es van iniciar el Màster en Interpretació de Con-
ferències i el Doctorat en Traducció–, i pel que fa a re-
cerca –la Facultat compta amb quatre grups ben actius:
Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya con-
temporània, Edició crítica de textos literaris del segle
XIX, Recerca audiovisual i Pedagogia interactiva.

Ara sí que em centro en el que em correspon: felici-
tar al professorat i el personal de serveis, així com als es-
tudiants, que han fet possible aquesta realitat brillant i
viva, atenta i activa que avui tenim, i estimular-los a
continuar la tasca que tenen entre mans, una tasca que
no té fi però que ens forneix estímuls cada dia: d’una
banda als estudiants, perquè es preparin per intervenir
eficaçment en els afers socials per ajudar a la intel·ligèn-
cia, en el sentit d’entesa, entre els homes i les nacions, i
de l’altra al conjunt del professorat perquè donin el mi-
llor de si mateixos per preparar aquests joves com a bons
professionals i també com a homes i dones honestos i
compromesos amb la seva societat, que és el món.
Feliç desè aniversari.
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Quan vaig acceptar d'encarregar-me primer de la
prefectura d'estudis, el curs 1999-2000, i després, del
deganat, el curs 2001-02, ho vaig fer en molt bona part
perquè, durant el curs 1998-99, el meu primer curs a la
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documen-
tació de la Universitat de Vic, vaig adonar-me de la vita-
litat de la Universitat i del dinamisme de la Facultat.
Tant el context universitari com la vida acadèmica de la
Facultat eren ben atractius. Els Estudis Universitaris feia
poc que havien passat a ser la Universitat de Vic i la
Facultat estava consolidant la llicenciatura de Traducció
i Interpretació i pensava en ampliar la docència amb la
incorporació d'una nova carrera, la diplomatura de
Biblioteconomia i Documentació. Vaig trobar-me, tant
a la Universitat com a la Facultat, amb uns equips de
professionals plens d'entusiasme amb els quals era en-
grescador de col·laborar.

He pogut participar en la gestió de la Facultat en uns
anys en els quals tota la Universitat de Vic s'ha immer-
git en un procés de superació de les dificultats inicials,
de demostració de la seva viabilitat i de consolidació de
la seva realitat. Han estat uns anys d'esforç, de canvis,
de nous projectes il·lusionats i de ferms assoliments. 

Per a la Facultat també han estat uns anys de reorien-
tació. S'han hagut de superar les dificultats causades per
l'impacte de la davallada de la població en edat univer-
sitària, s'han hagut d'encarar les transformacions que
les tecnologies de la informació han induït en el món de
la traducció, la interpretació i la documentació, s'ha ha-
gut d'adaptar la docència als nous continguts culturals
menys elitistes que reclama la tendència a la universalit-
zació dels estudis superiors i s'han hagut d'assimilar les
conseqüències de la internacionalització de les realitats
socioeconòmiques i de la integració de l'espai europeu
d'ensenyament superior. 

A la Facultat, els fonaments construïts durant els pri-
mers anys per la degana Dra Martha Tennent i l'equip
dels primers temps han demostrat ser sòlids i ben dissen-
yats. Sobre les bases dels anys inicials hem pogut conti-
nuar edificant i projectant nous desenvolupaments.

El primer gran repte ha estat la introducció de la
modalitat d'estudis semipresencials a la diplomatura de
Biblioteconomia i Documentació i al segon cicle de la
llicenciatura de Traducció i Interpretació. Ha estat una
formidable agregació d'esforços individuals que ha re-
sultat en la consolidació de la carrera de Biblioteco-
nomia i Documentació i en la reorientació dels estudis
de traducció. Ha estat també una excel·lent oportunitat
per lliurar-nos plenament a l'aplicació de les noves tec-
nologies informàtiques a la pedagogia de la traducció, la
interpretació i la documentació. 

Un altre repte ha estat el de la consolidació i expan-
sió dels programes de relacions internacionals. Sempre
hem entès que la presència d’estudiants/es internacio-
nals a la Facultat, compartint aules amb els nostres estu-
diants, és un multiplicador important de l’aprenentatge
dels idiomes i la traducció. Hem seguit amb els progra-
mes d’intercanvis Erasmus, hem seguit oferint els cur-
sos d’estiu de traducció per a estudiants internacionals i

Mirar enrere per
seguir endavant Joan Solà

Joan Solà, degà de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació.
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hem començat el programa d’espanyol per a estudiants
de la Universitat de Carolina del Nord. Tot això fa que
les perspectives d’intercanvis per als anys vinents siguin
ara molt positives.

La Facultat ha convertit alguns dels projectes co-
mençats els primers anys en realitats consolidades. Les
Jornades de Traducció, els programes de màsters i doc-
torat, el Servei de Traducció, el premi de traducció
Andreu Febrer, l’èmfasi en la traducció especialitzada, el
desenvolupament de les quatre línies de recerca, la dedi-
cació a la innovació, el contacte constant amb professio-
nals de la traducció, la interpretació i la documentació
tant propers com llunyans i la participació a la  bibliote-
ca de Traducció i Interpretació d’Eumo Editorial s’han
convertit en referents que ens identifiquen. 

En celebrar el desè aniversari ens agrada de mirar
una mica enrera, però ho fem només en la mesura que la
rememoració ens ajuda a orientar els projectes de futur.
Ens esperen més esforços. Volem eixamplar la dedicació
a la recerca i als ensenyaments de tercer cicle i volem
aprofitar l’entrada a l’espai europeu d’ensenyament su-
perior per accelerar el procés de perfeccionament de les
metodologies d’ensenyament i per potenciar els inter-

canvis internacionals. Hem creat els Certificats d’Espe-
cialització en Subtitulació i Doblatge en col·laboració
amb l’Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, el
d’Especialització en Comunicació Intercultural al Món
Empresarial en col·laboració amb la Universitat de Jena
i el d’Especialització en Biblioteques Escolars en col·la-
boració amb la Biblioteca Infantil i Juvenil “Can But-
josa” de Parets del Vallès i pensem continuar oferint-ne
d’altres que ara estan en projecte. Tenim la intenció de
continuar progressant en l’oferta d’estudis en modalitat
semipresencial. Hem dissenyat juntament amb l’Escola
Politècnica Superior l’oferta del segon cicle de la llicen-
ciatura de Documentació i estem estudiant l’oferta d’al-
tres estudis en aquesta modalitat. Hi ha projectes d’am-
pliar l’oferta d’ensenyament en suport electrònic
conjuntament amb altres universitats europees i de dis-
senyar maneres que facilitin que els sords i els invidents
puguin seguir els ensenyaments d’interpretació. 

Vull felicitar a tots els/les professionals que durant
aquests anys han fet possible aquesta acumulació de ca-
pital acadèmic que ara ens permet encarar nous projec-
tes amb renovada il·lusió. Gràcies a tots per la feina ben
feta.
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La Facultat, any rere
any Sergi Domínguez i Lucrecia Keim

L’any 1993, els Estudis Universitaris de Vic inaugu-
ren les instal·lacions de la Casa Bojons, habilitada ex-
pressament per acollir la Facultat de Traducció i
Interpretació. La inauguració de la Facultat és el fet més
rellevant del curs 1993-94.

Ja des de bon començament es va veure la necessitat
d’oferir cursos externs. Un dels que ha tingut més conti-
nuïtat ha estat el “Curs intensiu i pràctic d’iniciació a la
interpretació d’enllaç”, la primera edició del qual es va
fer el setembre de 1994. Al llarg d’aquests anys se n’han
fet set edicions en total.

L’intercanvi d’idees a la universitat, tant en l’àmbit
nacional com en l’internacional, és imprescindible per
avançar. Això es va veure així des del primer moment de

la creació de la Facultat i es van fer els màxims esforços
humans i econòmics per portar persones que ajudessin
a construir, amb les seves idees i les nostres, aquesta
Facultat.

Les Jornades de Traducció organitzades per la
Universitat de Vic ha estat una de les plataformes prin-
cipals perquè tingués lloc aquest intercanvi. Han estat
jornades obertes al món de la traducció i a moltes altres
disciplines, ja que la traducció és un àmbit interdiscipli-
nar i hem volgut que això quedés sempre reflectit a les
nostres jornades. Es van iniciar el curs 96-97 dedicades
a la traducció filosòfica. Se n’han celebrat ja set edicions
sobre diversos camps de la traducció. D’aquestes set
edicions en podríem destacar molt especialment la ter-
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cera (1999) que es va celebrar amb el títol III Jornades de
Traducció a Vic: La formació de traductors i intèrprets: no-
ves orientacions per al mil·lenni. Es van concebre com un
fòrum de debat en què van participar una vintena dels
millors especialistes d’àmbit nacional i internacional en
el camp de la traducció i la interpretació. 

Les conferències, seminaris i taules rodones han
constituït també un bon lloc per a la reflexió i l’inter-
canvi d’idees. Activitats totes elles que, a banda de les
classes, han estat de gran relleu formatiu per a l’estu-
diant. En aquests anys, han passat per les nostres aules
els més importants teòrics del món de la traducció i de
la seva didàctica, així com traductors i intèrprets profes-
sionals. No els citarem tots perquè no voldríem oblidar-
nos-en cap, però sí que ens agradaria destacar-ne uns
quants pel seu reconegut prestigi: Dra. Rosemary Ar-
rojo, Dr. Roger Bell, Dr. Andrew Chesterman, Dra.
Olivia de Miguel, Sr. Feliu Formosa, Dr. Basil Hatim,
Dr. Theo Hermans, Dra. Amparo Hurtado, Dra.
Hanna Lee-Jahnke, Dra. Carol Maier, Dr. Ian Mason,
Dr. Eugene Nida, Dra. Christiane Nord, Dr. Francesc
Parcerisas, Dra. Carme Riera, Dr. Douglas Robinson,
Dra. Sherry Simon, Dr. Gideon Toury, Dra. Mercè
Tricàs, Dr. Lawrence Venutti, Sr. Sergio Viaggio.
Alguns d’ells han estat becats per la Fundació Fulbright.

Un fet de relleu molt especial d’aquests deu anys va
ser el reconeixement de la Universitat de Vic l’abril de
1997, i amb el nou curs 1997-98 es feia un pas enda-
vant cap a la consolidació acadèmica de la Facultat: es va
posar en marxa el primer màster d’Interpretació de
Conferències i el doctorat en Traducció, aquest darrer
amb el nom de «Metodologia i anàlisi de la traducció»,
que es continuen portant a terme. 

És gairebé impossible citar l’enorme quantitat d’ac-
tivitats que han tingut lloc a la Facultat i no oblidar-ne
cap, però podríem esmentar-ne alguns exemples desta-
cats:

• La coorganització de les «Jornades sobre Traducció
i els Poetes Catalans» de Vilanova i la Geltrú l’any 1994.

• L’organització compartida amb la Universitat
Autònoma i la Institució de les Lletres Catalanes,
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i la
Biblioteca Museu 

Víctor Balaguer del III Seminari sobre la Traducció a
Catalunya.

• El 1995, la Facultat va ser seu del IV Col·loqui so-

bre Verdaguer i el 2002 va ser una de les institucions or-
ganitzadores del V Col·loqui dedicat a “Verdaguer i el
segle”.

• L’octubre de 1997 es va celebrar a la Facultat una
jornada en commemoració del VI Centenari del naixe-
ment d’Ausiàs March.

• El març de 2003 es va celebrar a la Facultat un acte
d’homenatge a Segimon Serrallonga en el primer ani-
versari de la seva mort, que ha anat acompanyat d’una
exposició.

El curs 1996-97 es va crear el Premi de Traducció
Andreu Febrer, obert a estudiants de segon cicle de
qualsevol de les facultats de Traducció i Interpretació.
Es podien presentar traduccions originals al català o al
castellà. Amb els anys, aquest premi s’ha anat consoli-
dant fins a arribar a l’edició número sis que s’ha celebrat
enguany. Aquell any també es va crear el Servei de
Traducció de la Facultat que, durant els anys del seu
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Jardí del Palau Bojons.
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funcionament, ha anat augmentant la seva cartera de
clients i actualment es pot considerar com un servei
consolidat a la casa que, a més a més, dóna l’oportunitat
als estudiants de fer pràctiques professionals de traduc-
ció. 

El curs 1998-99 va començar amb nou nom i nous
estudis. L’antiga Facultat de Traducció i Interpretació es
va convertir en la Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació amb els estudis de la diplo-
matura en Biblioteconomia i Documentació. Molt
aviat es van establir convenis amb biblioteques i arxius
per tal de garantir les pràctiques professionals als estu-
diants i també s’han anat oferint conferències i activitats
específiques relacionades amb els estudis. Va ser aquest
mateix any quan es va dur a terme a la Facultat l’autoa-
valuació dels estudis de Traducció i Interpretació a cà-
rrec del Comitè d’Avaluació i amb el suport de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

L’any 2001 va portar importants canvis en el dia a
dia de la Facultat, ja que ens vam traslladar d’edifici. El
espais nous a la Torre dels Frares significaven una millor
infrastructura i més espai per a les aules. D’altra banda,
ens apropaven a la resta del campus universitari. Així
doncs, ens vam acomiadar del Palau Bojons amb un ull
que plorava i l’altre que reia. A més a més, en aquest nou
espai es va passar la direcció de la Facultat al Dr. Joan
Solà, que va exercir de degà en funcions durant un curs i
és degà des del curs 2002-03.

Finalment, i no menys important, ens agradaria des-
tacar l’enorme esforç que tots plegats hem fet al llarg
d’aquests anys per aconseguir establir lligams i convenis
amb universitats estrangeres on els nostres estudiants
poguessin fer una part de la seva formació i rebre també
estudiants estrangers a les nostres aules. Actualment te-
nim convenis d’intercanvi d’estudiants i de professorat
amb 12 universitats europees i 2 universitats dels EUA.
També cal destacar la possibilitat que, des del curs
1996-97, es va obrir als nostres estudiants d’interpreta-
ció (llicenciatura i màster) d’anar a fer unes pràctiques a
les Nacions Unides a Viena. Però també han estat molts
els estudiants estrangers que han cursat una part dels
seus estudis a les nostres aules en el marc dels intercan-
vis Erasmus. D’altra banda, des de l’any 2001 s’ofereix
el curs “Vic Summer Translation Program” pensat so-

bretot per a estudiants dels Estats Units, i aquest any
s’ha ofert per primer cop un programa d’estudis d’una
durada de sis mesos per a estudiants de la University of
North Carolina (Vic Semester Abroad Program).

Hem anat amb els temps i ens hem hagut d’adaptar a
les noves exigències del mercat universitari. Així doncs,
el curs 2001-02 es va començar a ofertar la diplomatura
de Biblioteca i Documentació i el segon cicle de
Traducció i Documentació de forma semipresencial. Es
va fer una aposta per al futur que ha mostrat tenir èxit
gràcies de nou a l’esforç del tot el professorat. El curs
2003-04 s’oferirà el segon cicle de la llicenciatura en
Documentació també de forma semipresencial. Cal
destacar també que aquest curs s’han creat dos certifi-
cats d’especialització: “Certificat d’Especialització en
Subtitulació i Doblatge” (títol compartit amb l’ES-
CAC) i el certificat “Certificat en Comunicació
Intercultural al Món Empresarial” (títol compartit amb
la Universitat de Jena-Alemanya).

Last but not least, la Facultat ha anat oferint diversos
cursos en el marc de la Universitat d’Estiu de la UVic,
contribuint d’aquesta forma a compartir els nostres co-
neixements amb tota la comunitat universitària i amb el
públic interessat. 
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P: Dins del procés de consolidació dels EUV a
principis del anys noranta, com va sorgir la idea de
crear la Facultat de Traducció i Interpretació (FAC-
TI)?

RT: La idea d’incorporar els estudis de Traducció i
Interpretació venia dels anys vuitanta, quan encara eren
de primer cicle i només s’impartien a l’EUTI de la
Universitat Autònoma i a un parell més d’universitats
de l’Estat espanyol. En una de les primeres visites a
Valenciennes, en motiu del Diploma Europeu de
Gestió Internacional, vaig anar a conèixer la famosa es-
cola de traductors de Mons, Bèlgica. Les perspectives
que obria la Unió Europea assenyalaven la multiplica-
ció de llocs de treball per a traductors i intèrprets. Jo co-
neixia el món de la traducció literària, que venia de les
filologies, la clàssica, grec i llatí, però també la de llen-
gües romàniques i germàniques. Al mundialment fa-
mós Pontifici Institut Bíblic de Roma hi havia estudiat
semítiques, hebreu de la Bíblia, principalment, però
també arameu, siríac i una introducció a l’ugarític. I
també grec bíblic. Fruit d’aquests estudis va ser la tra-
ducció de dos llibres hebreus de l’Antic Testament,
Eclesiastès i Proverbis,  i un del Nou, grec, el Quart
Evangeli o Evangeli de Joan, que formen part de la
Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana. La 1a edició és
del 1968. Després, els estudis a la Universitat de
Tubinga em van permetre la traducció de llibres com
Carta al pare, de Kafka, Sota la roda, de Hermann
Hesse, Hipèrion, de Hölderlin. Tot aquest bagatge i la
idea que les llengües s’alimenten mútuament de bones
traduccions em feia atractiva la idea de tenir estudis de
traducció a Vic; en una conferència vaig sostenir que es-
taven destinats a ser les humanitats del nostre temps.    

P: Quins factors es van valorar? Factors de necessi-
tat, d’oportunitat? 

RT: Tots aquests factors i més, com el de coherència

amb els altres estudis de primer cicle que ja teníem i el
d’equilibri en el territori de Catalunya. Semblava asse-
nyat que, en lloc d’una sola Escola EUTI, n’hi hagués
dues. Fins i tot hi va comptar el factor bona fe. El fet és
que una mala orientació oficial, no sé si deliberada, ens
va fer presentar l’expedient a l’Autònoma, pensant
(ingènuament) que no sols ens adscriurien sinó que ens
ajudarien a trobar bons professors. Al contrari, es van
negar en rodó a donar-nos l’adscripció. Llavors hi entrà
el factor sort. Vam acudir a la Universitat de Barcelona,
on ens van acceptar l’adscripció i, cosa decisiva, sense
que representés cap problema que entretant s’hagués
convertit en llicenciatura. En aquella època, com he dit,
jo sostenia que la posada al dia de les humanitats passa-
va per la formació plurilingüe en les llengües dites vives.
Allò que els clàssics llatins i grecs havien estat per a les
humanitats dels segles passats ho serien els clàssics mo-
derns, de Shakespeare a Goethe, de Dostoievsky a
Mallarmé. De fet, la carrera d’Humanitats, creada feia
poc, no la podíem oferir a Vic, ens deien, perquè les lli-
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cenciatures ens eren vedades. D’altra banda, jo era molt
crític respecte d’aquella llicenciatura d’Humanitats. La
llicenciatura de Traducció  i Interpretació era una juga-
da amb doble efecte, tenir a Vic una primera carrera
d’Humanitats posada al dia i una primera llicenciatura.
L’oportunisme és una gran virtut, si vol dir que, quan  es
produeix una oportunitat única, te n’adones i l’agafes.
També, doncs, el factor audàcia hi va tenir un paper. 

P: Va comptar el fet de preveure que en un futur no
gaire llunyà els EUV podien arribar a esdevenir uni-
versitat? 

RT: Més que preveure-ho, en l’equip de direcció ja
ho teníem formulat com l’objectiu principal, encara
que poc definit. Pensa que es va gastar molt temps a es-
fullar la margarida metafísica de si universitat pública o
si universitat privada. Mentrestant, a Catalunya s’ha-
vien creat cinc universitats noves. La Llull, privada de
l’Església, la Fabra, pública, i tres de públiques territo-
rials, Girona, Lleida, Tarragona. Això va fer caure la be-
na dels ulls a algunes persones prominents. Jo n’estava
convençut, que la Universitat de Vic cauria tard o d’ho-
ra, com fruita madura. Els temps ens anaven a favor.
Però m’adonava que a Vic hi havia idees i sentiments
contraposats. D’una banda, era innegable que els
Estudis Universitaris eren positius per a tothom. De
l’altra, això d’universitat semblava una fita massa alta
per a Vic o massa alta per als qui la propugnàvem. L’any
1992 va marcar un gir. A la inauguració del curs vam
presentar un preprojecte global de la futura Universitat
de Vic, estratègicament voluntarista i fins i tot prema-
tur. Va fer efecte.  A la tardor es va celebrar un cicle de
cinc conferències al Casino amb el tema comú “Vic en

la perspectiva de l’any 2000”. Entre els cinc conferen-
ciants, a més d’un servidor, hi havia dos empresaris em-
prenedors, Miquel Codina i Pere Girbau, exponents de
l’èxit del Vic econòmic i representants de les dues forces
polítiques dominants encara avui. Hi havia l’alcalde
Girbau i l’alcalde anterior, Ramon Muntanyà, expo-
nents de la classe política de la ciutat i de la comarca, de
signe catalanista. Hi havia Josep Espona, degà del
Col·legi d’Advocats, representatiu del Vic civil. Quan
vaig sentir que aquestes veus projectaven amb conven-
ciment i unanimitat el Vic de l’any 2000 en la perspec-
tiva d’universitat, vaig pensar que teníem la partida
guanyada. De fet, al cap d’uns mesos adscrivíem la pri-
mera facultat, la FACTI, i la inauguràvem l’octubre de
1993. Paral·lelament, el desembre de 1993 jo publicava
el llibre Les raons de la Universitat, amb pròleg del rector
de la Universitat de Barcelona, Josep M. Bricall. Con-
ferències i llibre van ser una mena d’envit que volia dir
repte i oferiment. La resposta va arribar el 1997 amb la
llei que creava la Universitat de Vic.  

P: Va considerar-se el fet d’haver de “competir”
amb dues facultats homòlogues pel que fa a la matèria,
dins de la mateixa àrea geogràfica, les dues d’evident
centralitat i una d’elles amb una llarga trajectòria?
(Em refereixo, naturalment, a les facultats correspo-
nents de la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Pompeu Fabra).

RT: I tant! Des del primer moment, però, vam mirar
de convertir la competència en cooperació i de tenir-los
d’amics, en lloc d’enemics o rivals. Pensa, a més, que era
una carrera que s’estava fent i que encara no hi havia ni
llicenciats ni doctors en Traducció. Això ens posava en
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pla d’igualtat. A més,  la nostra FACTI estava adscrita a
la Universitat de Barcelona. Això introduïa una tercera
interlocució de molt pes. Una sèrie de propostes ens van
portar aviat a dissenyar una col·lecció de llibres específi-
ca que publicaríem a EUMO, però dirigida per una co-
missió conjunta de totes les facultats catalanes de tra-
ducció. Això i la nostra “frescor”, la llibertat amb què
tractàvem les qüestions d’assignatures, que vol dir de
professorat, tan complicades en els sistemes públics, i la
nostra independència de criteri, compensava altres
mancances. De seguida vam connectar també amb la
Facultat de Castelló. El treball de la degana, la Dra.
Tennent, del cap d’estudis, Dr. Pinyol, i dels professors
que incorporàvem curs rere curs fins a completar el pri-
mer claustre, va ser determinant en la fase constituent.
Com ho va ser l’edifici del Palau Bojons. Començar allà
la facultat va ser un encert i una de les experiències més
gratificants del procés, tot i les dificultats inicials de tota
mena. Penso que l’ennobliment d’aquell edifici  va ser
doble.  S’hi va fer una restauració gairebé amorosa i se’l
va marcar amb l’activitat acadèmica més noble. Per
això, contra més d’un savi local, li donàvem el títol de
“palau”. Des de les altres facultats de Traducció aprecia-
ven aquell espai únic. I en aquells moments va contri-
buir que els visitants de Vic descobrissin la ciutat uni-
versitària i que la mateixa societat vigatana s’adonés que
allò anava de debò. Fins llavors, els Estudis Universitaris
eren a les naus industrials de Miramarges, a l’altra ban-
da de la via, fora de Vic. Ara ocupaven un espai noble
del centre històric, al cor de la ciutat. Era també una
forma de “competició”, i no sols amb l’exterior. En vam
fer un aparador. Les instal·lacions tècniques, d’altra
banda, eren d’última generació, millors que les de qual-
sevol altra facultat. S’hi feia real aquell eslògan tan vi-
gatà que parla de combinació de la modernitat amb la
tradició.  

P: Amb la incorporació dels estudis de Biblioteco-
nomia i Documentació, el centre passa a ser rebatejat
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu-
mentació (FCHTD). Quin és el sentit exacte de l’atri-
but “de Ciències Humanes”? Té la funció d’englobar
els estudis que s’hi imparteixen, deixant oberta la pos-
sibilitat d’incorporar-hi nous estudis que pertanyin al
mateix àmbit?

RT: El nom de Ciències Humanes és un intent de

donar una certa unitat a la fragmentació. Engloba l’es-
tudi de les humanitats, la filosofia, les llengües, les lite-
ratures, la història, la geografia, la pedagogia, i, en re-
sum, totes les subdivisions ulteriors. La multiplicació de
llicenciatures i facultats, tan positiva per a l’especialitza-
ció, és negativa per a la unitat del saber sobre el subjecte
del saber, nosaltres mateixos, els humans. Rebatejar la
Facultat era indispensable en el nostre projecte de cinc
facultats o centres, Ciències de l’Educació, Ciències
Socials, Ciències de la Salut, Enginyeries i Ciències
Humanes. Cinc branques d’un sol arbre, destinat a aco-
llir el saber, múltiple i únic. A l’hora d’implantar
Documentació, creiem que hem d’eixamplar el nom de
la Facultat i fer-lo prou esponjós per a incorporar-hi, tal
com dius, altres estudis del mateix àmbit. Sigui com
vulgui, la construcció interior de la UVic no ha avançat
com l’exterior. Ens va costar molt de frenar la guerra de
centres, que, de fet, va ser a l’origen d’algunes tensions
encara actives. Si no hi fossin, la UVic seria una excep-
ció. Si no deriven en picabaralles pel poder, són molt
productives. El meu pla, que no vaig saber explicar o no
es va entendre, era que, sobrevolant la fragmentació, in-
corporéssim la carrera d’Història mancomunant les
prestigioses institucions que són i fan història a Vic, po-
sant l’èmfasi en les ciències de la història cultural i po-
tenciant les sinèrgies de centres diversos. Si pensem què
és avui la Biblioteca com a concepte i motor, què és la
Documentació en un món que es defineix com a
Societat del Coneixement i de la Informació, què és
l’Edició en suport de paper i suport electrònic, i, per úl-
tim, què és la Traducció en l’època de la globalització,
tenim quatre potents motors per a fer un quatrimotor
potentíssim. La disgregació és l’enemic de tota
Universitat i, al capdavall, l’enemic del projecte humà. 

P: Reprenent el fil d’algunes reflexions que són re-
currents en els vostres llibres sobre educació univer-
sitària volia expressar, com a docent d’aquesta facultat,
el sentiment, o la temença, que sovint experimento
d’estar creant, per dir-ho així, zombies de la traducció,
és a dir, professionals preparats específicament per a
objectius determinats (traduir textos jurídics, o cientí-
fics, o ser intèrpret de conferències), “mediadors lin-
güístics”, com ara en diuen, però sense una visió àm-
plia de la cultura, potser ni tan sols del món de la
traducció, sense una autèntica formació humanista,
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sense un sentit crític sòlid, sense una curiositat in-
tel·lectual ni uns valors morals genuïns. Dins dels lí-
mits que marquen els programes curriculars i les nor-
matives vigents, dins del context sociocultural en què
ens trobem, com penseu que hi podem posar remei?
(Val a dir que de tant en tant hi ha exemples d’estu-
diants que contradiuen aquesta visió i que demostren
que potser no tot està definitivament perdut).

RT: És, en efecte, un dels meus tòpics recurrents. Si
la universitat no transmet cultura, deixa de ser universi-
tat i esdevé una altra institució. Les causes són a dife-
rents nivells. El nivell bàsic, però, és el del professor.
M’hi he referit de manera específica a Noves raons de la
Universitat (2002), un llibre deliberadament culturalis-
ta, que reivindica la docència, la investigació i la cultura
com les tres potes de l’estabilitat. Ho englobo en la idea
d’Educació. El professor semiculte és el que sap llegir,
però no llegeix sinó llibres i articles de la seva especiali-
tat. És el que està molt ocupat, però no s’ocupa d’assistir
a conferències ni a seminaris oberts de discussió. Que
sap escriure, però no domina la llengua. Que viatja,
però d’assistent a congressos o de turista consumista.
Que és crític, però no practica l’autocrítica. En resum,
és el professor preocupat, no pas per ell i el seu fracàs
educatiu a vegades estrepitós, sinó preocupat pels estu-
diants, perquè arriben mal preparats i no tenen interes-
sos i no estudien i bla bla bla. La semi(in)cultura de
masses ha envaït les universitats no només per baix, sinó
per dalt.     

P: Heu dit en algun lloc que “ensenyar és un afer
entre persones” o que “sense proximitat personal no hi
ha pedagogia” Com hem de pensar que s’articula, dins
d’aquests axiomes evidents, la implantació recent, i
sembla que prometedora, des del punt de vista de
l’oferta acadèmica si més no, dels ensenyaments semi-
presencials?

RT: Celebro la pregunta. Em permet, d’una banda,
de no desdir-me de l’entusiasme amb què he impulsat i
continuo impulsant la introducció i l’ús de les noves
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
en el món de l’educació universitària. Em permet, de
l’altra, ampliar el que he dit en altres ocasions sobre la
cara fosca de substituir la persona per la màquina.
Vivim, diu Gillo Dorfles, enmig de “pseudoobjectes,
com els simuladors o els videojocs, i al nostre voltant te-

nen lloc pseudoesdeveniments”. Si a la universitat subs-
tituïm l’educador per la simulació, per la pseudolliçó,
per la pseudointeracció, no hi guanyem gaire. Ens ha fet
molt mal una certa publicitat que desqualifica i humilia
l’educació presencial. La familiaritat, diuen alguns ex-
perts, amb els mitjans de comunicació, en especial els
visuals, genera en nosaltres un comportament fictici,
unes emocions que exciten l’individualisme salvatge i
l’apoteosi del kitsch (Salvador de Brocà). Francament,
crec que la universitat, en comptes de fomentar la socie-
tat “transaccional”, ha de fomentar la societat “relacio-
nal”. Només les persones es relacionen. Amb l’ordina-
dor hi ha només transacció.     

P: Quin ha de ser el paper de la llengua nacional en
el context d’una facultat de traducció? Té sentit man-
tenir els actuals itineraris bilingües (català/castellà) en
combinació amb les llengües B i C? No seria desitjable
aplicar una hibridació d’itineraris, més en concor-
dança amb la realitat lingüística i professional? D’altra
banda, de la mateixa manera que els programes de
mobilitat acadèmica (Erasmus, Sòcrates) contribuei-
xen de manera eminent al coneixement mutu entre
persones i cultures, no caldria establir convenis, tam-
bé, des d’un centre on es conrea el multilingüisme
però que manté alhora una clara identitat lingüística
nacional, amb institucions dedicades a la difusió de la
llengua i la cultura catalanes (Institut Ramon Llull,
Patronat Català Pro-Europa)? Com podrien articular-
se aquests lligams?

RT: En països sense estat, més ben dit, amb més
d’un estat, però hostil, com és el nostre cas, on fa tres se-
gles que aquests estats tenen la llengua condemnada a
morir, la identitat lingüística és gairebé l’últim reducte.
Per això surten dificultats de tota mena per fer un ús
normal, pacífic, de la llengua, que permeti una adhesió
no problematitzada. Crec que la doctrina de la “discri-
minació positiva” s’ha d’aplicar a la llengua catalana,
sempre i allà on ens la deixin aplicar. Això vol dir, és clar,
mantenir una certa militància. La universitat hauria de
ser un model, però sovint és l’antimodel. El multilin-
güisme no és pas una solució màgica. Tampoc no ho és
la internacionalització per si mateixa. Hi ha una política
de país, de projecció de la cultura, de llibres, d’intercan-
vis, de traduccions, a la qual la universitat s’ha de sumar.
La identitat lingüística del català en el món acadèmic
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internacional no es discuteix. Ni la seva extensió als paï-
sos catalans. Tot això és un capital que s’ha de fer treba-
llar des de totes les facultats, no només de la de traduc-
ció. Els professors, com sempre, són decisius.
L’educació lingüística dels estudiants concerneix tots els
professors sense excepció. No sé si hi ha un relaxament.
Si hi és, s’ha de tornar a tibar.   

P: Com veieu, amb totes les vicissituds i problemes
que s’han hagut de vèncer, des de la perspectiva actual,
aquests primers deu anys de vida del centre, quin ba-
lanç en feu? Penseu que s’ha posat massa l’accent en
l’aplicació de noves tecnologies, en una visió tecnicista
de la traducció, en l’adequació a les demandes del mer-
cat, en detriment del pur saber humanístic, de les ba-
ses històriques i literàries de la noble i antiga pràctica
de la traducció?

RT: En la pregunta hi ha una bona part de la respos-
ta. Són deu anys d’establiment de bases. Sempre hi ha la

possibilitat de tornar a l’entusiasme originari i contras-
tar amb la situació actual. La traducció no és una opera-
ció divisible sinó unitària. Les noves tecnologies supo-
sen un avenç considerable en Traducció i Interpretació,
perquè obren molts i desconeguts àmbits de treball.
Però alhora obliguen a no separar-les de les persones. En
termes generals, noto que entrem en una nova època,
tot i que només fa deu anys que vam inaugurar la FAC-
TI. Els fets de l’onze de setembre de l’any passat a Nova
York deuen pesar en la meva percepció. Però no ne-
cessàriament amb un pes negatiu. Per què? Doncs per-
què em sembla percebre símptomes de la fi d’una època
i senyals del començament d’una altra que podria ser
millor. I no cal dir com ho desitjo. Estic segur que la
FACTI també entrarà en la nova època amb renovada
capacitat de respondre als envits que l’esperen. Per
molts anys, FACTI. 

21 de maig de 2003, sisè aniversari de la Llei de Reconeixement de la
Universitat de Vic, del Parlament de Catalunya. 
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Martha Tennent, doctora en Filologia Anglesa, va
ser la persona en la qual l’abril de l’any 1993 el rectorat
va confiar la creació de la Facultat. Va haver d’assumir el
repte de supervisar les obres de reconstrucció del Palau
Bojons per tal que s’adaptés a les noves funcions i tot es-
tigués a punt per iniciar el curs. També va ser qui va di-
rigir personalment la contractació del professorat amb
la finalitat de crear un equip cohesionat i amb caracte-
rístiques comunes de competència acadèmica. Es va
preocupar de donar a conèixer la Facultat no solament a
un àmbit estatal sinó també internacional, tasca que va
culminar amb l’organització del Fòrum Internacional
de Traducció i Interpretació l’any 1999. 

Actualment, és professora de literatura anglesa a la
The City University de Nova York.

Entrevista

Martha Tennent,
primera degana de la
Facultat Carme Sanmartí

Lluïsa Cotoner
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P: Quin va ser el seu primer contacte amb la Uni-
versitat de Vic? Quan li van proposar ser degana i po-
sar en marxa una nova carrera de Traducció i Inter-
pretació, què va sentir?

MT: El primer contacte amb la Universitat de Vic el
vaig tenir cap al març o l’abril de 1993. Em van parlar
de la nova Facultat de Traducció i Interpretació i  em
van proposar de ser-ne la degana i posar-la en marxa.
Evidentment era un repte enorme, una gran responsa-
bilitat. Quan em va contractar, no tenia ni un sol pro-
fessor, ni cap d’estudis, ni secretària, ni un lloc físic, ni
cap llibre. Érem al mes de maig i la carrera de traducció
començava el mes de setembre! Estava il·lusionada per
la oportunitat, però també sobrepassada per la quanti-
tat de feina que implicava poder arribar a setembre amb
garanties de poder oferir un ensenyament de qualitat.

P: Quina impressió va tenir la primera vegada que
va veure el Palau Bojons i sabia que havia de començar
el curs acadèmic el setembre següent?

MT: Realment la primera vegada que vaig veure el
Palau Bojons em va caure l’ànima als peus. Semblava
tret d’una novel·la gòtica de la tradició d’Edgar A. Poe,
amb tots els clixés: cortines esquinçades, mobles vells,
teranyines. L’edifici estava en un estat deplorable i he de
confessar que vaig tenir molts dubtes quan em van asse-
gurar que tot estaria a punt per al setembre. Encara re-
cordo que dos dies abans de començar les classes estava
asseguda davant de l’ordinador escrivint unes paraules
per a la inauguració del curs i van rebentar-se unes ca-
nonades. Va començar a caure aigua sobre uns ordina-
dors amuntegats en l’aula on treballava, no era al meu
despatx perquè no hi havia cap moble! Dos dies després,
quan vaig arribar a la Facultat, m’esperaven els estu-
diants i l’equip de TV3 per fer l’entrevista que va sortir
a les notícies del migdia. I tot estava en ordre, tot fun-
cionava. Un miracle.

P: Com es va plantejar la carrera? Quins eren els
seus objectius i com va seleccionar els professors per
dur el projecte endavant?

MT: Vam intentar crear una facultat amb un model i
una dinàmica diferents, buscàvem la formació global
del traductor/intèrpret. Una facultat amb les àrees d’en-
senyament interrelacionades, interdisciplinària, sense
àrees tancades. Ensenyàvem català i castellà per a tra-

ductors, anglès per a traductors, no el típic curs només
de filologia. Jo tenia clar que el més important per a la
Facultat era escollir bé els professors; pensava que si no
començàvem bé, després seria més difícil corregir els
errors. Sempre vaig agrair a la direcció de la universitat
que respectés el meu criteri. I puc dir que mentre jo vaig
estar a la Facultat, cap professor va ser contractat per en-
chufe. Ens arribaven molts currículums i em dedicava a
tenir entrevistes, demanar referències de tothom, fer
trucades i, a mesura que se’n contractaven uns, dema-
nava l’opinió als altres sobre aquestes noves contracta-
cions. Em quedava meravellada que la gent estigués dis-
posada a deixar altres feines, altres universitats, i venir
en alguns casos de força lluny per col·laborar en un pro-
jecte nou, que només era una idea, però en el qual tots
posaven molta il·lusió i fe.

P: Quin va ser el procés que va experimentar la
Facultat i què va representar la creació de la diploma-
tura de Biblioteconomia i Documentació?

MT: Vam inaugurar la diplomatura de Biblioteco-
nomia i Documentació en un moment en què els con-
ceptes de llibre i accés a la informació començaven a
canviar. Era un repte adaptar-nos al creixement de la
tecnologia i dels coneixements i passar d’un model
pràcticament únic de biblioteca (el del llibre imprès) a
un compendi de diferents maneres d’adquirir, tractar,
arxivar i difondre la informació. Crear una diplomatura
innovadora, flexible, era certament difícil; els estudiants
diran si ho vam encertar. Les dues carreres no tenien
gaires aspectes en comú i era difícil trobar una manera
d’integrar-les.

P: Com es van iniciar els contactes amb les facul-
tats de traducció de la resta de l’Estat espanyol i inter-
nacionals i de quina manera es va aconseguir les visites
a Vic dels grans teòrics de la traducció?

MT: Uns tres mesos desprès d’iniciar el curs, el cap
d’estudis, en Ramon Pinyol, i jo vam tenir la primera
reunió a Salamanca amb les altres facultats de traducció
i interpretació d’Espanya. Els primers contactes inter-
nacionals van sorgir durant un congrés internacional a
Las Palmas de Gran Canària. La professora Maria Gon-
zález-Davies i jo vam començar a establir els primers
contactes personals; d’aquí sortiria la relació (i l’amis-
tat) amb Sergio Viaggio, cap de la Secció d’Interpre-
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tació de l’Oficina de les Nacions Unides a Viena.
També, abans d’acabar el primer curs, vam entrar a for-
mar part d’una xarxa d’Erasmus on participaven unes
10 universitats de 7 o 8 països. Des d’aquest moment,
els contactes amb les figures internacionals van ser més
fàcils i més freqüents. Vam tenir dos anys seguits profes-
sors destacats en el món de la traducció becats per la
Fundació Fulbright que impartien classes durant uns
mesos a la Facultat.  

No sé si la importància que la Facultat donava a les
relacions internacionals era compartida per la direcció
de la universitat. Potser semblava, a vegades, que donà-
vem massa importància als aspectes de “fora” i no prou
als aspectes de “dintre”, és a dir, a la cultura catalana.
Però si era una facultat de traducció i ensenyàvem rela-
cions internacionals, multiculturalisme, com era possi-
ble oferir un nivell adient sense fomentar aquestes rela-
cions internacionals? No érem “menys catalans” pel fet
de ser “internacionals.” Els grans escriptors catalans,
com Josep Carner i molts altres, van entendre sempre
que les relacions amb cultures estrangeres també enri-
quien la cultura catalana.

Segurament, el moment més important per a la Fa-
cultat, internacionalment parlant, va ser el Fòrum In-
ternacional de la primavera de 1999 que va coordinar la
professora Teresa Julio amb la meva col·laboració. Una
trentena d’especialistes d’uns 25 països van trobar-se a
Vic per debatre l’estat de la traducció. Representaven
maneres radicalment diferents d’aproximar-se a la tra-
ducció, però el més important era que estaven disposats
a discutir els aspectes que els separaven. Van ser uns dies
apassionants i després, durant un temps, els debats co-
mençats a Vic van continuar en una de les revistes
acadèmiques de traducció més destacades.

P: Quins són els aspectes que recorda amb més sa-
tisfacció i quins amb menys? 

MT: Sense cap dubte el que recordo amb més il·lusió
és la gran sort que vaig tenir de poder treballar amb un
grup de persones tan fantàstiques, gent d’un nivell altís-
sim com a persones humanes i com a acadèmics. Entre
tots van contribuir a establir un ambient molt agrada-
ble. Sempre vaig agrair el fet que, malgrat que jo era la
degana, em sentia una col·lega, i tenia amics entre el
professorat.

Amb menys satisfacció? Haver de deixar marxar gent
que jo apreciava pel que es diu eufemísticament “reajus-
tament de plantilla”. També el fet d’estar lluny de
Miramarges no ens va permetre integrar-nos prou bé en
la universitat. Crec que la distància física i el fet d’ocu-
par “el Palau” ens va distanciar psicològicament de la
resta de la universitat. Aquest aspecte de sentir-nos (i de
sentir-me) separats era augmentat per la manera centra-
litzada de funcionar de la direcció de la universitat
aquells anys.

P: Quina va ser la relació que va mantenir amb
l’alumnat de la Facultat? 

MT: Sempre tenia la sensació que els estudiants ma-
joritàriament es trobaven a gust a la Facultat i que sa-
bien que podrien entrar en el meu despatx quan volien,
personalment o per mitjà d’un correu electrònic. 

P: Balanç dels 10 anys de la Facultat de Ciències
Humanes, Traducció i Documentació. 

MT: Penso que tot l’equip ha treballat molt i en 10
anys s’han fet moltíssimes coses i s’ha establert una base
sòlida per continuar la feina. Gràcies a aquest esforç
conjunt, en un temps relativament curt s’ha creat un se-
guit d’activitats i programes singulars, com les pràcti-
ques d’estudiants a les Nacions Unides, un servei de tra-
ducció on treballen els estudiants, un premi de
traducció, un doctorat, unes jornades anuals de traduc-
ció i un paquet de crèdits de traducció jurídica que per-
meten als estudiants de la Facultat ser els únics que po-
den aspirar a la habilitació com a traductors jurats de la
Generalitat i/o del Ministeri d’Afers Estrangers des de la
llicenciatura.

P: Quin és el seu projecte de futur?
MT: El meu projecte de futur? Viure, viure bé. Ara

sóc professora de literatura anglesa a The City Uni-
versity de Nova York i, encara que sigui una mica difícil,
intento viure entre Nova York i Barcelona. Però podeu
estar ben segurs que mai perdré l’interès i la relació amb
el món de la traducció. De fet, sortirà aviat un llibre que
he editat sobre la formació del traductor/intèrpret:
“Training for the New Millennium: Pedagogies for
Translation & Interpreting” que serà publicat per
Benjamins a Amsterdam/Philadelphia.
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Ramon Pinyol, doctor en Filologia Catalana, es va
iniciar com a cap d’estudis de l’aleshores anomenada
Facultat de Traducció i Interpretació la primavera de
l’any 1993. Va ser un dels dissenyadors del primer pla
d’estudis, especialment del programa concret de les as-
signatures que finalment s’impartirien, tot mirant
d’oferir un l’alt grau d’opcionalitat, que és una de les ca-
racterístiques que distingeix el currículum dels traduc-
tors i intèrprets formats a la Universitat de Vic. També
va ser ell qui va potenciar un tracte personalitzat, directe
i amigable entre el cap d’estudis i l’alumnat, la qual cosa
ha contribuït al bon ambient d’aquesta casa a més d’aju-
dar i orientar els estudiants a trobar l’itinerari més
adient. Va ocupar aquest càrrec fins el 1998, un any des-
prés d’haver-se integrat en el primer equip rectoral de la
d’acabada de crear Universitat de Vic com a vicerector
de Comunitat i Extensió Universitàries.

P: Quin va ser el primer contacte amb els Estudis
Universitaris de Vic?

RP: Vaig entrar en contacte amb els aleshores Estudis
Universitaris de Vic el 1986, en ocasió del I Col·loqui
sobre Verdaguer, al qual vaig presentar una comunica-
ció. Era el moment en què buscava un tema de tesi i a
partir d’aquell moment em vaig decidir per Verdaguer,
cosa que em va portar a mantenir contactes amb Ricard
Torrents i Segimon Serrallonga. Vaig col·laborar ens els
col·loquis posteriors i vaig ser un dels fundadors de la
Societat Verdaguer el 1991, que com és sabut va ser crea-
da sota els auspicis de la Fundació Universitària Balmes.
A partir d’aquell moment els meus contactes amb Vic
van sovintejar i finalment vaig acabar treballant-hi. Tot
per culpa de Mossèn Cinto, ja veieu.

P: En quina situació estava la Facultat la primavera
de l’any 1993 i quines van ser les teves tasques inicials?

RP: Bé, en realitat la Facultat no existia encara. Érem

per Setmana Santa i la Martha Tennent, la degana, i jo
ens vam centrar en quatre tasques bàsiques: selecció de
professorat, concreció del pla d’estudis en programes
d’assignatures, establiment de les línies didàctiques, me-
todològiques i diguem-ne “filosòfiques” de la carrera i
plantejament de les necessitat materials bàsiques (des
del disseny de les taules a les aules especialitzades).

P: Quina va ser la teva intervenció en la implanta-
ció dels estudis de Biblioteconomia i Documentació?

RP: Vaig elaborar el primer pla d’estudis, vaig fer la
selecció de professorat i vaig procurar de lligar la carrera
amb la de Traducció.

P: Quin paper vas tenir en l’elaboració del progra-
ma per impulsar els estudis d’Humanitats?
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RP: Es va crear una comissió integrada pels profes-
sors Eusebi Coromina, Lluïsa Cotoner, Lucrecia Keim,
Pere Quer i jo mateix. Vam arribar fins i tot a concretar
un possible pla d’estudis, però malauradament no el
vam poder tirar endavant. Les dificultats foren sobretot
de tipus extern, ja que era una carrera excessivament ge-
neralista que no tenia prou estudiants interessats. El
nostre plantejament era novedós, en especial en el segon
cicle, ja que contemplava tres línies d’especialització
molt lligades a la casa: gestió de béns i serveis culturals,
metodologia de l’aprenentatge de llengües estrangeres i
filologia catalana.

P: Al seu parer, quines eren les característiques que
tenia la Facultat durant els primers anys?

RP: Com en tots els projectes nous i limitat en nom-
bre, l’ambient era franc i febrós. Hi havia unes ganes
enormes de fer una carrera amb un estil diferent.
Suplíem les mancances amb l’entusiasme, cosa que em
sembla que els estudiants percebien clarament. Les ca-
racterístiques estructurals del Palau Bojons afavorien,
d’altra banda, la relació amb l’estudiantat. Hi havia un
bon ambient de treball i de relació personal, una carac-
terística que sortosament està molt arrelada a la
Facultat.

P: Quins son els millors records de la seva etapa
com a cap d’estudis? 

RP: Vaig venir a treballar amb una gran il·lusió.
Poques vegades a la vida t’ofereixen la possibilitat d’aju-
dar a crear una institució com una facultat universitària.
Crec que vam fer un bon treball d’equip amb la degana,

la Martha Tennent, i que vam aconseguir un claustre de
professors entusiasta i dedicat plenament al projecte.
Sempre ens van moure els mateixos objectius: la quali-
tat docent, el foment de la recerca i la contribució al
creixement dels Estudis Universitaris de Vic.

P: Després d’entrar en l’equip de rectorat, quins
contactes va mantenir amb la Facultat?

RP: En el mes de desembre de 1996 en Ricard
Torrents em va proposar d’integrar-me en el futur equip
de rectorat quan el parlament de Catalunya aprovés la
llei de reconeixement de la Universitat de Vic en quali-
tat de vicerector de Comunitat i Extensió Univer-
sitàries. Vaig acceptar amb gratitud pel que suposava de
reconeixement, però sobretot amb il·lusió, la mateixa
que em va dur a treballar a Vic. En el primer any de vi-
cerector, encara vaig mantenir el càrrec de cap d’estudis
(amb l’amic Pere Quer com a adjunt) i alguna classe.
Després, una assignatura de lliure elecció i les classes de
doctorat. Finalment, ja només el doctorat i la recerca.

P: Quines diferències hi ha entre la Facultat de fa
10 anys i la que ha trobat ara, després d’incorporar-se
novament a la docència?

RP: Diria que la diferència principal és l’espai i
l’equipament. Els que avui tenim al campus de la Torre
dels Frares són millors i, cal dir-ho, més adequats a per a
la formació universitària. L’ambient entre el professorat
continua essent un dels grans actius de la Facultat, així
com la relació amb l’estudiantat. Continuo veient il·lu-
sió en els col·legues i també més maduresa en tots els as-
pectes. És un bon lloc per treballar.
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Josep Fernández està casat i té una filla. Viu a Man-
lleu i treballa a la Universitat de Vic des de 1990. Tres
anys després es va incorporar com a conserge a la
FCHTD, de manera que hi treballa des del principi.
Probablement és la persona més popular de la Facultat.
I una de les més estimades, tant per la bonhomia com
per l’esperit de servei.

P : De tot aquest temps a la Facultat, quins fets des-
tacaries?

JF: En primer lloc, el creixement de la Facultat a la
casa Bojons, des del primer curs amb aules d’informàti-
ca i biblioteca ben reduïdes fins a l’ocupació de tota la
planta baixa. De fet, l’estada a la casa Bojons va ser molt
agradable perquè semblàvem una gran família, integra-
da pel professorat i pels estudiants. El trasllat a la Torre
dels Frares va ser un altre moment destacat, perquè va
comportar molta feina i molt tràfec i van passar molts
dies fins que es va normalitzar tot.

P: Ara parla’m, si us plau, dels aspectes positius i no
tan positius del trasllat a la Torre dels Frares.

JF: S’han guanyat espais, alguns molt importants,
però ara no tenim certs serveis. Tampoc no hi ha aquell
contacte personal tan intens de la casa Bojons. La Torre
dels Frares, en aquest sentit, resulta més anònima. I no
disposa de l’aula 26, que era la denominació popular del
bar L’estudiant a can Bojons (on hi havia 25 aules).
Darrerament la Facultat ha perdut en Pere Quer, i sens
dubte aquesta és la pèrdua més important. Per contrast,
la feina meva a la Torre dels Frares, sobretot manteni-
ment, s’ajusta més al que m’agrada i no és tan dispersa
com a la casa Bojons, on em tocava fer de tot.

P: En aquests deu anys en deus haver vist de seques
i de verdes...

JF: Una vegada, una estudiant em va venir a veure
tota esverada per dir-me que en una aula hi havia un ho-

me sense coneixement estirat a terra. Entro a l’aula i, en
efecte, hi havia un professor a terra, ajagut tan llarg com
era (i és!) al costat d’una taula i fent una beatífica mig-
diada. En una altra ocasió, també a la casa Bojons, un
altre professor, al vespre, es va obstinar a voler passar la
nit a dins de la Facultat dormint al llit mortuori de
Jaume Balmes, conservat al museu del seu nom que hi
ha al tercer pis.

P: I què li vas dir?
JF: Li vaig dir que de cap manera, que no el podia

deixar sol i tancat per dins perquè podia passar qualse-
vol desgràcia i no podria sortir al carrer, i això deixant de
banda que hauria saltat l’alarma. Rondinant i tot, al fi-
nal el vaig convèncer. També val la pena explicar el cas
d’un estudiant que arribava a Vic amb tren i es feia por-
tar a la Facultat amb taxi. A continuació, feia un vol pel
vestíbul i pels passadissos, passava per la copisteria i tor-
nava a marxar. Mai no va el vaig veure posar els peus a
cap classe.

P: Per acabar, expressa un desig per als deu pròxims
anys.

JF: Doncs que, en companyia de tot el personal que
som ara, siguin encara millors que els que hem viscut.
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La Biblioteconomia és una disciplina de formulació
relativament jove, però d’aplicació molt antiga, des de
les primeres grans biblioteques de l’antiguitat, com la
d’Alexandria, ara recreada en una nova construcció per
la Unesco. El passat de la disciplina a casa nostra ha anat
molt lligat als esdevenirs polítics i socials: amb la Man-
comunitat (1915) es crea l’Escola de Bibliotecàries, de
l’Institut d’Estudis Catalans, de la Biblioteca de Cata-
lunya, de les primeres biblioteques populars... L’etapa
franquista va significar un clar retrocés i un estancament
cultural del qual la biblioteconomia, fent camí amb una
nova disciplina: la documentació, també en va patir les
conseqüències. No serà fins l’entrada de la democràcia
que la professió torna a revifar amb energia: llei de bi-
blioteques (1981), xarxes de biblioteques públiques,
homologació dels estudis com a universitaris, etc. Una
mica més tard, ja als anys 90, s’implanta el segon cicle de
la llicenciatura en Documentació, s’inicien els estudis
de la diplomatura a la Universitat de Vic (1998), fet
històric: s’imparteix per primera vegada a Catalunya fo-
ra de la tradicional “Escola de biblioteconomia.»

El present té un marcat accent tecnològic, l’esclat
d’Internet ha modificat substancialment el perfil pro-
fessional i ha fet replantejar i modificar els plans d’estu-
dis de les universitats. El present és tan ràpid i vertiginós
que es fa difícil preveure quin serà el futur immediat,
moltes vegades les previsions són present abans de fer-se
futur. L’era Internet, segons la meva opinió, ens ha des-
vinculat de la societat i ha estat motiu, entre d’altres, de
la pèrdua d’interès general per aquests estudis, sobretot
en els darrers cinc o sis anys. Curiosament, quan totes
les estadístiques i previsions els relacionen amb un bon
mercat de treball.

El futur passa, necessàriament, per un enllaç del pre-
sent. Cal una nova readaptació de continguts docents,
un canvi de nomenclatura en la titulació que respongui
adequadament al perfil professional actual i una aposta
ferma cap a la tecnologia. La innovació, la capacitat
d’adaptació i la formació continuada seran els factors
clau d’èxit, cosa que em fa creure que la Universitat de
Vic va pel bon camí.
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El 1996, Mona Baker, teòrica, professora de traduc-
ció de la UMIST i editora de la prestigiosa revista The
Translator, obria l’article «Linguistics and cultural stu-
dies: complementary or competing paradigms in trans-
lation studies?» amb aquestes paraules: “Els estudis de
traducció actualment experimenten un temps de canvis
radicals i, sobretot, un període de fragmentació entre
aproximacions, escoles i metodologies”. Baker diagnos-
ticava una divisió en els fonaments dels estudis traduc-
tològics. Els dos models teòrics que contrastava coinci-
deixen amb els paradigmes de recerca que actualment
guien els estudis de traducció: els estudis culturals i els
estudis lingüístics.

El paradigma dels estudis culturals dins els estudis
de traducció considera que les traduccions són portado-
res d’actituds i pressupòsits ideològics. Estudiar les tra-
duccions des de la perspectiva dels estudis culturals
comporta desemmascarar la ideologia inherent en la
traducció amb l’objectiu de desafiar els criteris de les
elits dominants a través del que el teòric Lawrence
Venuti anomena pràctiques estrangeritzants. La idea
que la traducció ha d’actuar en forma de resistència lec-
tora domina els debats dels estudis culturals. Tota tra-
ducció és un acte polític, una lectura crítica d’un text
originari en una altra llengua formada per sublectures
en funció de factors com l’ètnia, el gènere i/o la classe
social. Ara bé, s’ha de vigilar, com també adverteix
Baker en el seu article, que els objectius partidistes dels
estudis culturals no exhorti l’activitat traductora a tra-
duir de maneres molt específiques i uniformadores i,
per tant, prescriptives.

Els estudis lingüístics dins els estudis de traducció,
en canvi, analitzen el llenguatge en carn viva. Ajuden a
conèixer l’esquelet discursiu del cos textual i tenen la
perícia i les eines necessàries per detectar, aïllar i tractar
els problemes de llengua concrets. Tot i les interessants
aportacions de Hatim i Mason, sovint la lingüística
clàssica està limitada per la seva relació de vegades poc

interdisciplinària amb altres pràctiques de coneixe-
ment, així com per no confrontar el problema de la ide-
ologia textual i la seva relació amb els subjectes. No es
pot traduir un text sense qüestionar les institucions i el
poder que consoliden el subjecte, sense debatre quins i
com són els seus interessos per mantenir determinades
jerarquies i, sobretot, sense reconèixer la participació
dels subjectes en els intercanvis culturals.

Aquestes dues aproximacions teòriques emmirallen
la diversitat dels models traductològics actuals. No cal
dir que la complementarietat i el diàleg són molt més
creatius que la oposició disciplinària que Baker pronos-
tica a l’obertura d’aquest escrit. Els estudis de la traduc-
ció avui, i diria que en un futur també, es caracteritzen
pel gran ventall de perspectives des d’on es poden con-
templar. Cada traducció és diferència. No existeix cap
procés homogeni, polivalent. Existeixen moltes formes
de traduir que es defineixen a partir d’encontres for-
tuïts, carències, seduccions textuals. La traducció és in-
terdisciplinària per naturalesa i per això és, com apun-
ten Neubert i Shreve, una house of many rooms, una casa
on cada habitació és una cruïlla de sentits i significa-
cions amb un punt en comú: la traducció mateixa;
punt, però, que, per la seva complexitat, no és mai idèn-
tic a ell mateix.

Per acabar, Ovidi Carbonell, en les últimes línies del
llibre Traducción y cultura (1999), compara la traducció
amb un quadre i ens parla sobre la necessitat de distingir
en traducció las sutilezas del color en el espacio desolado.
Carbonell ens pinta un llenç inacabat (la teoria de la tra-
ducció) amb pinzellades de colors diversos (els diferents
models teòrics de la traducció) des d’un marc interdisci-
plinari (la lingüística, l’anàlisi del discurs, els estudis
culturals, l’etnolingüística, les teories postcolonials, la
desconstrucció, la literatura comparada, etc.). Cada
pinzellada és única i irrepetible, però en conjunt s’inte-
raccionen entre elles perquè totes tenen el mateix objec-
te d’estudi: la traducció.
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S’ha dit sovint que la interpretació és una de les pro-
fessions més velles de la humanitat, perquè la necessitat
de traducció oral sorgeix en el moment que hi ha inten-
ció d’intercanvi entre dues persones o pobles que no
parlen la mateixa llengua. Per descomptat, la funció de
l’intèrpret deu ser més antiga que la de traductor de tex-
tos  escrits, atès que la paraula és molt anterior a l’escrip-
tura. Tanmateix, segons constaten diversos autors i, en
particular, Jesús Baigorri en el seu excel·lent llibre La in-
terpretación de conferencias: el nacimiento de una profe-
sión. De París a Nuremberg, a començaments del segle
XX, la figura de l’intèrpret de conferències encara no
existia com a tal, tot i que alguns consideren que l’ori-
gen de la professió es remunta al congrés de Berlín de
1878. L’ofici d’interpretar no estava tipificat social-
ment, per la qual cosa era gairebé impossible identifi-
car-se amb aquest tipus d’activitat. Així, les primeres
persones que van començar a interpretar als primers fò-
rums multilaterals després de la Primera Guerra Mun-
dial, principalment la Conferència de Pau de París de
1919 i la Societat de Nacions creada el mateix any, te-
nien ocupacions diverses i eren poliglotes naturals per
diverses raons; per tant, van actuar com a intèrprets per
casualitat i cap d’ells devia pensar inicialment que aque-
lles traduccions orals es podien convertir en una profes-
sió a temps complet.

La modalitat que es practicava era la consecutiva, ai-
xí que els intèrprets havien de parlar des de la mateixa
tribuna que els oradors, per la qual cosa calia un aplom i
una presència considerables.

Ja hem vist que en aquests anys no existia la formació
per a l’ofici d’intèrprets. Així, es va anar consolidant la
idea que interpretar, és a dir, repetir fil per randa mitja
hora de discurs era un art natural i no après (i que, per
tant, no es podia ensenyar ni aprendre); l’intèrpret era
doncs un fenomen digne d’admiració per al públic. 

La creació de l’escola d’intèrprets i traductors de
Ginebra, l’any 1941, així com el curs de preparació per

a intèrprets simultanis a l’OIT ja l’any 1928, són dos
exemples pioners de la formació en aquesta professió i
que desmentirien la idea segons la qual la interpretació
és  innata i no es pot aprendre.

El gran ressò del procés de Nuremberg, el 1945 i la
creació de les Nacions Unides van donar més publicitat
a la nova professió, tot i que ara l’intèrpret estava més
ocult i era més anònim que els seus homòlegs de la
SDN. S’havia passat, doncs, del bloc de notes al micrò-
fon i la cabina. Ara bé, els veterans (consecutius) de la
professió van considerar la simultània com un ofici dife-
rent i, per tant, inferior. Anomenaven els professionals
del nou sistema amb termes pejoratius com telefonistes,
papagais o micos d’imitació.

Tanmateix, malgrat les reticències dels grans mites
de la consecutiva, la modalitat de simultània es va anar
imposant en els grans congressos o conferències. La
consecutiva, però, es continua estudiant a tots els cen-
tres que ensenyen l’ofici de la interpretació arreu del
món, perquè estimula les aptituds bàsiques que li calen
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a un intèrpret: memòria, capacitat d’anàlisi i síntesi,
fluïdesa i riquesa lingüístiques, habilitat per parlar en
públic. A més, la consecutiva es continua utilitzant
abastament per traduir en rodes de premsa, entrevistes
entre diplomàtics i polítics.

Però l’ofici d’interpretar no es limita a la interpreta-
ció de conferència: en els darrers anys (les darreres dèca-
des en alguns altres països), ha sorgit la necessitat d’un
mediador cultural anomenat de maneres molt diverses:
“community interpreter”, comunitari, social, per als
serveis públics, etc. Aquest nou intermediari neix amb
la nova societat que s’està configurant a Europa i a tots
els països occidentals amb l’arribada constant de perso-
nes amb llengües i cultures diferents. Serveix, principal-
ment, als immigrants en diferents contextos: oficines
d’immigració, hospitals, escoles, etc. També caldria es-
mentar la figura de l’intèrpret d’enllaç que es fa càrrec
de la traducció oral en el context comercial, turístic, en-
tre d’altres.

A l’intèrpret  d’enllaç no li cal una formació tan
aprofundida de la tècnica interpretativa, però necessita
una memòria a mig termini, canviar constantment
d’una llengua a l’altra i sovint entendre i anivellar les di-
ferències socials i culturals. 

Cap on va doncs el futur d’aquesta professió? Com
en totes les esferes de la vida i de la societat actuals, l’ofi-
ci d’interpretar també s’ha vist afectat pel fenomen de la
globalització i per l’arribada de les noves tecnologies de
la informació i la comunicació.

L’intèrpret d’avui dia, com el traductor, ha de saber
manejar un seguit d’eines informàtiques que ofereixen
les noves tecnologies, sobretot Internet, i que li perme-
ten, com mai, tenir accés a una quantitat il·limitada
d’informació i de recursos, com ara bases de dades espe-
cialitzades, xats temàtics o diccionaris en línia, entre
d’altres. Això sense esmentar l’ús, òbviament, d’eines
com el correu electrònic, les agendes electròniques o els
pocket PC’s, que els permeten comunicar-se i tenir accés
a informació d’una manera molt més ràpida que en el
passat, fora i dins de la cabina d’interpretació.

La globalització ha significat un canvi radical en les
relacions comercials. Les innombrables fusions de grans
empreses multinacionals, així com la cada vegada més
freqüent descentralització i subcontractació de la pro-
ducció, han generat noves necessitats de comunicació,
afavorides per les possibilitats tecnològiques, com ara

les converses telefòniques a tres bandes (una d’elles és
l’intèrpret) o les videoconferències.

La videoconferència, amb la intervenció d’un intèr-
pret, també s’utilitza actualment en situacions de col·la-
boració amb la policia i justícia internacionals, en casos
de delinqüència organitzada transnacional, per exemple
per interrogar un sospitós o per prendre declaració a un
testimoni que es troben en un altre país. Malgrat que la
tècnica ha evolucionat molt i la qualitat tant del so com
de la imatge ha millorat considerablement, els partici-
pants en aquest tipus de videoconferències constaten les
mancances que presenten: falta de contacte visual i im-
possibilitat d’avaluar correctament el llenguatge no ver-
bal (body language), especialment important en aquest
tipus de situacions.

En aquesta mateixa línia, el Servei Conjunt d’Inter-
pretació i Conferències de la Comissió Europea va crear
l’any 2000 una unitat anomenada Interpretació de
Conferència i Noves Tecnologies que està duent a terme
un seguit de tasques de recerca i experimentació molt
interessants. Els seus objectius són garantir una comu-
nicació eficient a un cost adequat i en les millors condi-
cions de treball per als intèrprets de la Comissió. Ja al
1996, els intèrprets del SCIC van iniciar la seva partici-
pació en xats multilingües per Internet en què els co-
missaris podien respondre en línia a les preguntes que
els plantejaven els ciutadans.

Actualment, més d’un centenar d’intèrprets de la
Comissió participen voluntàriament en proves pilot so-
bre interpretació a distància, és a dir, la interpretació
d’una videoconferència multilingüe en què els intèr-
prets no tenen una visió directa ni dels oradors ni de
l’audiència. Els resultats de les primeres experiències
que van tenir lloc l’any 2000 i 2001 van plantejar molts
interrogants quant a la qualitat de la interpretació, la sa-
lut dels intèrprets, etc. En qualsevol cas, el que va que-
dar clar és que, en qualsevol situació que requereixi els
serveis d’un o més intèrprets, és imprescindible que
aquest/s tingui/n una experiència de l’esdeveniment el
més semblant possible a la de la resta dels participants. 

Finalment, també cal esmentar els treballs de  recer-
ca  i les experiències realitzades en el camp de la
intel·ligència artificial, l’enginyeria del llenguatge i la
interpretació  automàtica, eines que en un futur po-
drien donar suport a la comunicació multilingüe i, per
tant, a la tasca dels intèrprets.
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La diplomatura en Biblioteconomia  i Documenta-
ció s’implanta a la Facultat el curs 1998-1999, encara,
doncs, a la Casa Bojons. La coordinava aleshores Pere
Masip, que impartia docència al costat d’un professorat
majoritàriament jove o molt jove, acabat d’incorporar.
Per motius de compatibilitat laboral, el curs següent
Masip ha d’abandonar la coordinació de la carrera, que
passa a mans de Manuel Llanas. Aleshores ja s’havia fet
evident que la diplomatura, subjecta als canvis accele-
rats de l’anomenada societat de la informació, necessi-
tava una adequació del pla d’estudis. La graduació de la
primera promoció (juny de 2001) coincideix, per tant,
amb l’inici de la vigència del nou pla, que comença a ro-
dar el curs 2001-2002. De fet, les expectatives que el
mercat laboral té posades en bibliotecaris i documenta-
listes disten molt de les de fa tan sols deu anys. Per això,
actualment la formació dels estudiants fa un especial
èmfasi en les tecnologies de la informació i de la docu-
mentació, que estan trasbalsant la professió. D’aquí
que, en consonància amb aquests canvis, es cregués
oportú canviar el nom de la titulació, que d’aleshores
ençà s’anomena alternativament Estudis d’Informació i
Documentació.

L’existència a tercer curs d’una assignatura obligatò-
ria de pràctiques (Practicum) ha obligat a formalitzar
un seguit de convenis amb centres on els estudiants pre-
nen contacte amb el món professional. En aquest sentit,
se n’han signat amb empreses, centres de documentació
públics i privats, portals d’Internet, mitjans de comuni-
cació, arxius, biblioteques públiques, biblioteques espe-
cialitzades, biblioteques universitàries i amb la
Biblioteca de Catalunya. La implantació de la modali-
tat semipresencial de docència, el curs 2001-2002, ha
constituït una decisió transcendental. D’una banda,
perquè ha permès eixamplar sensiblement l’oferta edu-
cativa, ara ampliable a aquells estudiants, sobretot
adults, que no poden assistir a classe entre setmana. I,
de l’altra, perquè ens ha forçat a tots plegats a incidir en-

cara més en les tecnologies que, com dèiem, s’han erigit
en la columna vertebral de l’ofici de bibliotecari i docu-
mentalista. El trasllat, aquest mateix curs, al nou edifici
de la Torre dels Frares ha estat una gran millora en quan
a espais, infrastructura i serveis.

A principi del curs actual, 2002-2003, es produeix
un relleu en la coordinació, que passa a exercir Joan-
Isidre Badell. Les novetats més ressenyables són dues.
Per un costat, la concreció de la docència en la diploma-
tura basada en els paràmetres del crèdit europeu, una
acció en la qual la Universitat de Vic està molt interessa-
da i a la qual contribueixen decisivament dos professors
de la carrera. I en segon lloc, l’elaboració d’un pla d’es-
tudis d’una llicenciatura en Documentació que en el
moment de redactar aquestes ratlles es troba en fase
d’estudi i passant els tràmits reglamentaris.
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Des dels seus inicis l’any 1993, el Departament de
Traducció i Interpretació ha estat el reflex i, en molts ca-
sos, el propulsor de la diversitat que sempre ha caracte-
ritzat les activitats de l’antigament anomenada FACTI.

La diversitat ja s’aprecia en el primer pla d’estudis
que, dins del marc del Pla d’Estudis Nacional de 1991,
crea una programa ampli i integrat, pensat per satisfer
les necessitats de futurs traductors i intèrprets professio-
nals en un món cada cop més tecnològic i globalitzat.
Una estreta col·laboració entre els diversos departa-
ments de la FACTI, basada en una preocupació comu-
na per tal de millorar la qualitat dels estudis de Tra-
ducció i Interpretació, condueix cap a l’elaboració d’un
nou pla d’estudis que acaba d’entrar en vigor en la seva
totalitat durant aquest darrer curs 2002/3. Els canvis
inclouen la introducció d’hores de traducció en llengua
C de quart curs i el pas de la traducció inversa cap a la
llengua B del segon al quart curs, uns canvis que volen
aprofitar el moment idoni dins del desenvolupament de
les competències traductològiques de l’alumnat. Du-
rant els dos darrers anys, s’han dut a terme adaptacions
en el programa, amb la creació d’assignatures específi-
ques, per tal de facilitar que s’acrediti directament els
alumnes com a traductors jurats. Aquí em refereixo als
canvis que afecten més especialment la secció de traduc-
ció, ja que la secció d’interpretació té el seu propi capí-
tol en aquest número especial de Miramarges.

A diferència d’altres escoles de traducció, el departa-
ment i la Facultat generalment sempre han defensat
l’opció de mantenir separades les assignatures de tra-
ducció especialitzada. D’aquesta manera, el ventall de
camps d’especialització (traducció literària, de ciències
socials, audiovisual, científica, jurídica, de psicopeda-
gogia, d’informàtica) arriba a ser una demostració de la
diversitat d’interessos professionals existents entre els

membres del professorat del departament. La secció de
traducció compta, a més, amb especialistes en teoria de
la traducció i en les darreres tendències en la pedagogia
de la traducció. Els darrers cursos han presenciat la in-
troducció dels estudis semipresencials, els quals consti-
tueixen un nou repte per al professorat.

Els esforços del professorat en aquests múltiples
camps d’especialització han vist uns bons resultats al
llarg dels últims deu anys. Per altra banda, es comenten
activitats com les Jornades de Traducció o el premi de
traducció Andreu Febrer. A més, el departament ha
propulsat la creació del programa de doctorat “Meto-
dologia i anàlisi de la traducció” i del màster en “Inter-
pretació de conferències”. Membres del professorat del
departament han col·laborat assíduament amb el Servei
de Traducció de la Universitat de Vic, fent realitat el seu
propòsit de convertir-lo en una eina pedagògica.

El dia a dia del departament inclou conferències i vi-
sites d’especialistes en diferents camps de la traducció i
de la interpretació i, a més, el professorat treballa amb
diversos projectes d’investigació. Al cap i a la fi, el De-
partament de Traducció i Interpretació és una belluga-
dissa d’activitats que confiem que continuaran molt
més enllà d’aquest desè aniversari.
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Un cop consolidada la llicenciatura de Traducció i
Interpretació l’any 1996, vam decidir continuar om-
plint les hores mortes encetant un programa de docto-
rat que recollís els interessos de recerca del professorat
dels diferents departaments.

A una reunió de Consell de Facultat, Ramon Pinyol,
aleshores el nostre cap d’estudis, va suggerir a Maria
González Davies, en aquell moment cap del Depar-
tament de Traducció i Interpretació, que es posés mà a
l’obra. I així va ser. Ràpidament va anar a buscar ajuda i,
amb la cap del Departament d’Espanyol, Lluïsa Co-
toner i Cerdó, van remenar papers, visitar altres facul-
tats, reunir al professorat i contactar amb primeres espa-
ses de la teoria de la traducció.

El resultat de tot això és que s’han dut a terme sis edi-
cions del programa de doctorat Metodologia i Anàlisi de
la Traducció, que han passat més d’una quarantena d’a-
lumnes de diverses procedències per la nostra Facultat
(des de Texas a Bari, passant per Iowa, Madrid i Trieste),
que tenim una llista de noms il·lustres que hi han col·la-
borat amb classes i conferències, que s’hi han llegit uns
quants treballs de recerca (amb tribunal extern i intern),
i que anem cap a la lectura de les primeres tesis docto-
rals.

No podem deixar d’agrair al professorat de la casa la
seva generositat, bona disposició i entusiasme (tot ama-
nit amb un currículum de recerca de primer ordre).
Això ha permès que els seminaris del programa de doc-
torat es poguessin estructurar al voltant dels grups de
recerca que existeixen a la FCHTD. A continuació els
anomenem, a ells i a elles, a tots els investigadors que
han aconseguit que, en el fons, ens ho haguem passat
d’allò més bé realitzant aquesta tasca de vegades no gaire
reconeguda per qui no la ha patit, però sempre engres-
cadora i enriquidora:

Seminari de traducció audiovisual i teatral: Dra. Eva Es-
pasa, Dra. Francesca Bartrina, Dra. Teresa Julio i Dr.
Marcos  Cánovas.

Seminari de postcolonialisme, gènere i traducció: Dra.
Francesca Bartrina, Dra. Neus Carbonell, Dra. Pilar
Godayol, Dr. Ron Puppo, Dra. Carme Sanmartí, Dr.
Lawrence Venuti.

Seminari de traducció i recepció literària a Catalunya: Dr.
Manuel Llanas, Dra. Sílvia Coll-Vinent, Dr. Ramon
Pinyol, Dra. Xus Ugarte, Dra. Pilar Prieto, Dr. Pere
Quer, Dr. Víctor Obiols, Dr. Francesc Parcerisas, Prof.
Segimon Serrallonga i Prof. Ricard Torrents.

Seminari de pedagogia de la traducció i llengües estrange-
res: Dra. Lucrècia Keim i Dra. María González Davies. 

Noves tecnologies aplicades a la traducció: Dr. Joan Solà

Teoria de la Traducció (professors visitants): Dr. Eugene
Nida, Prof. Mona Baker, Dra. Christiane Nord, Dra.
Mary Snell-Hornby, Dr. Lawrence Venuti, Dr. Douglas
Robinson i Dr. Theo Hermanns.

I, com que no som dels que llencen la tovallola,
d’aquí a deu anys necessitarem tantes pàgines que us
avorrireu de llegir-les!
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El meu paisà John Benjamin Toshack va dir una ve-
gada que un davanter centre sense gol era com un pub
sense cervesa. Podem dir el mateix d’una llicenciatura
de Traducció i Interpretació sense màster d’interpreta-
ció? Segurament seria anar massa lluny, però de fet la
il·lusió de la degana fundadora, Martha Tennent, va ser
des del primer moment la implantació d’aquests estu-
dis, i l’equip directriu actual s’hi ha mostrat fermament
partidari. Com a resultat, i gràcies als esforços de Xus
Ugarte, de Margarita Estapé i actualment d’Oriol
Garcia a la direcció del curs, el Màster celebra ara la seva
cinquena edició.

Hem pogut comptar amb la col·laboració de profes-
sionals i institucions de prestigi internacional, com ara
el nostre estimat Sergio Viaggio, de les Nacions Unides

a Viena, i del Servei Comú d’Interpretació de Confe-
rències (SCIC) de la Comissió Europea a Brussel·les.

Durant aquests anys, hem pogut mantenir ben alta
l’ambició dels nostres estudis en un sector molt exigent,
el de la interpretació de conferències. Hem arribat a
col·locar estudiants d’aquest curs en el mateix SCIC i
en els serveis de traducció i interpretació del Parlament
Europeu i de l’ONU, entre d’altres. A més, tenim tota
una sèrie d’exalumnes que exerceixen professionalment
com a intèrprets autònoms a la zona de Barcelona.

A la Torre dels Frares gaudim d’unes instal·lacions
exemplars. I, malgrat tot, el Màster encara s’ha d’acabar
de consolidar. Per tant, felicitats a tots els implicats en la
feina feta, i a veure si de cara al futur podem assegurar
l’oferta de cervesa al nostre pub!

Fins l’any 1997, data del reconeixement parlamen-
tari de la Universitat de Vic, la recerca a la Facultat té
lloc a través d’iniciatives individuals, sovint en relació
amb altres universitats i amb àmplia projecció interna-
cional, que es concreta en la participació en congressos,
simposis i col·loquis. Des del principi l’afavoreix el fet
que hi hagi, per una banda, un nucli important de doc-
tors entre el professorat i, per l’altra, un altre grup amb
les tesis en curs o a punt d’enllestir. Es tracta, en tots els
casos, d’unes activitats de recerca que reverteixen en la
docència, en un primer moment en la llicenciatura i
més endavant en els estudis de tercer cicle.

A partir del curs 1997-1998, la Universitat comença
a promoure la recerca en grups formats per professorat
que comparteix interessos i, per tant, les línies d’investi-
gació es dibuixen amb més nitidesa. Així, a partir de
1998-1999, a la nostra Facultat se’n constitueixen tres,
que giren al voltant de la història de les traduccions, de

la traducció audiovisual i d’estudis de gènere i que per
primera vegada reben suport econòmic per part de la
Universitat. La implantació a la Facultat dels estudis de
doctorat ha permès una relació molt més intensa i rica
entre la docència i la recerca. D’altra banda, diverses
edicions de les jornades anuals de traducció organitza-
des per la Facultat s’han vinculat estretament a les àrees
de coneixement dels grups de recerca i així s’ha pogut
difondre’n els resultats. 

A partir de l’any 2000, i a l’empara del fort impuls
que la Universitat dóna a la recerca (concretable en la
creació de la Comissió de Recerca, presidida per un de-
legat del rector), a la Facultat els grups es reorganitzen i
queden coordinats per Lucrecia Keim, representant del
nostre centre a l’esmentada comissió. En aquests mo-
ments tenim constituïts un total de cinc grups:
Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya con-
temporània (coordinat per Manuel Llanas i el primer de
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Màster
d’Interpretació Richard Samson

La recerca Lucrecia Keim
Manuel Llanas
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la Universitat de Vic reconegut, l’any 2000, pel Minis-
terio de Ciencia y Tecnología), Comunicació i traducció
audiovisual (coordinat per Eva Espasa), Dona i societat a
Catalunya (coordinat per Pilar Godayol), Pedagogia in-
teractiva (coordinat per Lucrecia Keim i beneficiat per
un ajut del Departament de Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de l’any 2001) i Edició de tex-
tos del segle XIX: Jacint Verdaguer (coordinat per Ramon
Pinyol). A més a més, d’ençà del curs 2002-2003, s’ha
adscrit a la nostra Facultat la càtedra Jacint Verdaguer
d’estudis literaris (que no es limita a l’estudi de la figura
d’aquest escriptor). La Facultat té també un rellevant
protagonisme en el Centre d’Estudis Interdisciplinaris

sobre la Dona (CEID), que, des de la nostra Uni-
versitat, dirigeix una col·lecció d’Eumo Editorial (La
capsa de Pandora) i promou la recerca i les relacions in-
ternacionals. Des de gener de 2003, la concessió d’una
becari de Formació de Personal Investigador (FPI) ha
començat a satisfer un sentit anhel: el de formar estu-
diants nostres de doctorat en la recerca a fi que presen-
tin tesis doctorals a la Universitat de Vic. En fi: l’activi-
tat desplegada pel professorat en l’àmbit que ens ocupa
la reflecteix fidelment la presència constant en diferents
fòrums acadèmics (catalans, espanyols i estrangers) i la
publicació regular d’articles i llibres, fruit d’una dedica-
ció sostinguda.

27

Miramarges, juny 2003

La nostra Facultat s’ha anat desenvolupant al mateix
temps que es produïa l’extraordinari creixement de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Va
arribar un moment en què havien de confluir el nostre
treball i les TIC d’una manera que anava més enllà del
suport a les tasques docents pròpies de l’oferta educati-
va tradicional: vam pensar que els estudis de la FCHTD
es podien oferir plenament adaptats a un entorn virtual.
Això obriria la possibilitat d’accés per a persones que no
podien assistir cada dia a classe, o bé perquè treballaven
i tenien poca disponibilitat de temps o bé perquè el seu
lloc de residència era lluny d’un centre universitari. O,
amb molta freqüència, per una combinació d’ambdues
circumstàncies. I així és com vam començar a treballar
en la nostra oferta en format semipresencial: la diplo-
matura en Biblioteconomia i Documentació en primer
lloc i, després, el segon cicle de la llicenciatura en Tra-
ducció i Interpretació. El repte no era petit: el canvi de
format de docència implicava el disseny d’uns materials
digitals específics i l’adaptació del professorat per treba-
llar en el nou entorn. Constantment sortia a les nostres

reunions la metàfora de la piscina: hem d’omplir una
piscina buida. Bé, en aquests moments podem dir que
ja tenim la piscina gairebé plena (mai plena del tot:
sempre queda espai per a la millora). Avui, amb el su-
port del Campus Virtual desenvolupat pels serveis d’in-
formàtica de la Universitat de Vic, els nostres alumnes
semipresencials poden seguir els estudis d’una manera
plenament satisfactòria i adaptada de forma individua-
litzada a les disponibilitats de cadascú. Oferim una
combinació del millor de la modalitat presencial i de la
no presencial, perquè, al treball en l’entorn virtual,
s’afegeixen les classes que es fan a Vic en horari de dis-
sabte i que possibiliten el contacte directe entre el pro-
fessorat i els alumnes i entre els alumnes mateixos: això
actua com un reforç de la comunitat d’aprenentatge no
només acadèmic, sinó també humà i afectiu.

Tot just hem iniciat el camí: ens ha de portar cap a
un futur que ara només intuïm i que, de ben segur, ha
d’obrir encara més possibilitats a l’ensenyament. Con-
tinuarem explorant-lo a fons.

L’oferta
semipresencial a la
Facultat Marcos Cánovas
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Cada any, des de ben al començament de les seves ac-
tivitats, la Facultat ha rebut la visita d’un bon nombre
d’estudiants/es estrangers/es i ha organitzat l’estada de
un bon nombre d’estudiants/es de la llicenciatura a les
diverses universitats amb les quals tenim convenis d’in-
tercanvi. Pràcticament tots els estudiants/es que han de-
cidit de cursar un quadrimestre o un any a una universi-
tat estrangera per perfeccionar idiomes ho han pogut fer.
Alguns del estudiants/es que han fet estades a universitats
estrangeres durant la carrera hi han tornat després per fer
postgraus i fins i tot hi han acceptat feines de docència.
Dels que ens han visitat, algun/es han tornat després a se-
guir el nostre programa de doctorat. El nombre i varietat
dels intercanvis ha anat en augment i preveiem que els
propers anys la vida i activitat a les aules i passadissos de
la Facultat serà multilingüe.

De fet, l’inici dels nostres intercanvis remunta al pri-
mer any de vida de la Facultat, en el qual, gràcies a l’ajut
dels nostres col·legues i amics de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, els professors Francesc Parcerisas,
Laura Santamaria i Dolors Cinca (†), van aconseguir
d’entrar en la primera xarxa ERASMUS, cosa que va per-
metre l’arrancada de les nostres relacions internacionals.

La Facultat ha signat  acords Sòcrates/Erasmus amb
les següents Universitats: Université de Rennes, França;
Institut Libre Marie-Haps, Brussel·les; Fachhochschule
Köln, Universität Bielefeld, Fachhochuschule Magde-
burg, i Friedrich-Schiller-Universität Jena, Alemanya;
University of Tampere i University of Turku, Finlàndia;
University of Cardiff, University of Birmingham,
University of Bristol i University of Sheffield, Gran
Bretanya; University of Florida i University of North
Carolina at Willmington, Estats Units; Università di
Trieste i Università di Bari, Itàlia; i la Uniwersytet Lodz-
ki, Polònia.

Un altre projecte internacional de la Facultat és
l‘acord institucional amb l’Oficina de les Nacions Unides
a Viena, on els estudiants del quart curs d’Interpretació i

del màster en Interpretació de Conferències fan pràcti-
ques supervisades pel professor Sergio Viaggio.

Les visites de professors/es estrangers/es i els viatges
dels professors/es de la FCHTD són freqüents. Cal re-
cordar, si ens remuntem als orígens, que els dos primers
professors convidats que vam tenir van ser Arthur Terry
(Gran Bretanya) i Johannes Hösle (Alemanya), dues
rellevants personalitats provinents del món de la catala-
nística europea. Els professors/es de la Facultat sovint vi-
siten les universitats amb les quals tenim acords Sòcra-
tes/Erasmus per impartir docència o conferències i
supervisar els programes d’intercanvi. Les visites a la nos-
tra Facultat de professors/es d’arreu són un dels trets que
ens particularitzen. Alguns són visitants regulars. A risc
d’oblidar-ne molts, cal mencionar les freqüents visites
dels professors Sergio Viaggio, Lawrence Venuti, Don
Kiraly, Carol Maier, Jordi Larios, Maria Camí-Vela,
Christianne Nord i Rosemary Arrojo.

La Facultat va rebre en dues ocasions la visita de pro-
fessors becats per la Fundació Fulbright per a estades de
llarga durada. Des de l’abril fins al juliol de 1999, va estar
amb nosaltres el professor Lawrence Venuti, de Temple
University, com a «Fulbright Senior Lecturer in Trans-
lation Studies». El curs 1999-2000, el professor Douglas
Robinson, de la Universitat de Mississipí, va ser el segon
dels professors internacionals a visitar-nos amb una beca
Fulbright. 

Els darrers anys, la Facultat ha endegat nous progra-
mes internacionals. A començament d’estiu es fa un curs
de 3 setmanes d’introducció a la traducció i la interpreta-
ció per a estudiants internacionals. El curs 2002-03 ha
començat el programa d’estada semestral a l’estranger
per a estudiants/es de la Universitat de Carolina del Nord
a Willmington, Estats Units, i també el curs 2002-03 ha
començat el programa d’intercanvi amb la Universitat de
Jena, Alemanya, per a l’obtenció del Certificat d’Espe-
cialització en Comunicació Intercultural al Món Em-
presarial.
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Relacions
internacionals i
intercanvis d’estudiants
i professors amb
universitats estrangeres Pilar Godayol

Marcos Cánovas
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Podríem dir que les Jornades de Traducció a Vic són
ja una tradició a casa nostra. Van començar durant el
curs 1996-1997, tres anys després de la creació de la
Facultat de Traducció i Interpretació, ara Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Era el
moment en què la Facultat havia trobat el seu camí dife-
rencial i havia consolidat els objectius que s’havia pro-
posat a l’hora de la seva inauguració. 

Per què unes jornades de traducció? Per diverses ra-
ons, sobretot per obrir-nos al món i donar-nos a conèi-
xer, per poder exposar la nostra tasca investigadora i de-

batre temes candents en el món de la traducció amb ex-
perts externs, i per poder oferir tot això al nostre alum-
nat.

La idea principal era poder aturar-nos uns dies i re-
flexionar, explorar, analitzar i buscar nous camins per
aprofundir en els temes que ocupen la nostra docència i
la nostra recerca quotidianes.

A més de ponents de casa nostra, hem tingut l’honor
de comptar amb ponents reconeguts internacional-
ment. Ara com ara, pensem seguir endavant amb les
jornades a Vic per molts anys!
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Les Jornades de
Traducció a Vic Maria González Davies

Ronald Puppo

I. La traducció filosòfica. 1997. Coordinació: Ronald Puppo, Joan Rovira (UAB)

Pere Lluís Font, UAB / Eugene Nida, teòric i traductor (EUA) / Josep Batalla, traductor / Pere Casanellas, traductor /
Josep Montserrat, UAB / Josep Puig Montada, Universidad Computense de Madrid / Jaume Casals, UPF / Joan
Tarrida, editor i traductor / Toni Vicens, UAB / Ronald Puppo, UVic / Concha Fernández, escriptora / Francesc
Fortuny, UB / Andreu Grau, UB / Bruguers Jardí, UB / Ignasi Roviró, URL / Manuel Carbonell, traductor / Raúl
Gabàs, UAB / Gerard Vilar, UAB / Josep-Maria Terricabras, UdG

II. La traducció poètica. 1998. Coordinació: Víctor Obiols,
Ronald Puppo

Manuel Carbonell, traductor / Jaume Pòrtulas, UB / Segimon
Serrallonga †, poeta i traductor / Joan Triadú, crític i traductor /
Narcís Comadira, poeta i traductor / Jordi Cornudella, poeta i
traductor / Joan Margarit, poeta / Víctor Obiols, poeta / Teresa
Pascual, poetessa i traductora / Maria-Àngels Anglada †, escrip-
tora i traductora / Neus Carbonell, UVic / Miquel Desclot, poe-
ta i traductor / Mònika Zgustová, escriptora i traductora / D.
Sam Abrams, poeta i traductor / Josep Palau i Fabre, poeta i tra-
ductor / Henri Deluy, poeta, traductor i editor (França) / Rosa
Flotats, UVic / Isidre Martínez Marzo, poeta i traductor /
Gerard Vergés, poeta i traductor / Enrique Badosa, poeta i tra-
ductor / José Corredor-Matheos, poeta i traductor / José-
Agustín Goytisolo †, poeta i traductor / Olivia de Miguel, UPF /
Ana-María Moix, poetessa, novel·lista i traductora / Montserrat
Barcardí, UAB / Joan Fontcuberta, UAB / Montserrat Abelló,
poetessa i traductora / Francesc Codina, poeta i traducto /
Dolors Folch, UPF / Manuel Forcano, UB / Ponç Pons, poeta i
traductor / Francesc Parcerisas, poeta, crític i traductor
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V. Editorials i traduccions a Catalunya, ahir i avui. 2001.
Coordinació: Manuel Llanas, Xus Ugarte, Ronald Puppo
Amb la col·laboració del cinèfil Miquel Pérez (UVic), que presentà la

projecció de Fahrenheit 451 de Françopis Truffaut

Jaume Vallcorba, Quaderns Crema / Anna Lluch, traduc-
tora/coordinadora de l’edició espanyola de National Geographic
/ Ramon Lladó, traductor / Montserrat Vancells, traductora /
Josep M. Boixareu, Editorial Marcombo / Mary Ellen Kerans,
traductora / Xavier Maza, traductor/responsable de traduc-
cions, Disc Informàtica, S.L. / Segimon Serrallonga †, poeta i
traductor / Carlota Torrents, codirectora d’Eumo Editorial /
Manuel Llanas, UVic / Xus Ugarte, UVic / Teresa Usó, tra-
ductora / Montserrat Bacardí, UAB / Lluïsa Cotoner, UVic /
Ramon Pinyol, UVic / Pau-Joan Hernàndez, Institució de les
Lletres Catalanes
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III. La formació de traductors i intèrprets: Noves orientacions per al Mil·lenni. 1999. 
Coordinació: Teresa Julio, Martha Tennent.
Amb la col·laboració de Valentí Gómez i estudiants de la UVic, que participaren en un recital de poesia multilingüe al Palau Bojons

Eugene Nida, traductor i teòric (EUA) / Maria Gonzalez-Davies, UVic / Carol Maier, Kent State University (EUA) /
Helga Niska, Stockholm University (Suècia) / Sergio Viaggio, cap de la Cabina d’Espanyol del Servei d’Interpretació de
les Nacions Unides, Viena / Amparo Hurtado, UAB / Hanna Lee-Jahnke, Université de Genève (Suïssa) / Christiane
Nord, Fachhochschule Magdeburg (Alemanya) / Mercè Tricàs, UPF / Roger Bell, International Islamic University
(Malàsia) / Neus Carbonell, UVic / Andrew Chesterman, University of Helsinki (Finlàndia) / Lawrence Venuti, Temple
University, Philadelphia (EUA) / Josep Chabás, UPF / John Dodds, Università di Trieste (Itàlia) / Francesc Parcerisas,
poeta, crític i traductor / Iolanda Pelegrí, Institució de les Lletres Catalanes / Theo Hermans, University College London
(Gran Bretanya) / Víctor Obiols, UVic / Sherry Simon, Université Concordia (Canadà) / Joseba Abaitua, Deustuko
Unibersitatea / Santiago del Pino, Universidad Complutense de Madrid / Richard Samson, UVic / Miriam Shlesinger,
Bar-Ilan University (Israel) / Gideon Toury, Tel Aviv University (Israel) / Rosemary Arrojo, I. Estudos da Linguagem,
UNICAMP (Brasil) / Michael Cronin, Dublin City University (Irlanda) / Pilar Godayol, UVic / Samia Mehrez,
American University in Cairo (Egipte) / Edwin Gentzler, University of Massachusetts (EUA)

IV. La traducció teatral. 2000. Coordinació: Francesca Bartrina, Eva Espasa, Ronald Puppo
Amb la col·laboració de la companyia Mea Culpa, que representà Vagines, sobre textos d’Eve Ensler (trad. Francesca Bartrina i Jordi Sala),
dir. Xisco Segura i Ginette Munoz-Rocha, al Teatre Atlàntida; i l’Institut del Teatre d’Osona, que realitzà una lectura dramatitzada de
La Intrusa de Maurice Maeterlinck, al Casino de Vic

Feliu Formosa, escriptor i traductor / Víctor Batallé, traductor / Cinta Massip, traductora / Jordi Sala, dramaturg i tra-
ductor / Lluís Solà, escriptor i traductor / Joan Anguera, director / Sergi Belbel, director, dramaturg i traductor / Carme
Portaceli, directora / Marta Mateo, Universidad de Oviedo / Joan Casas, dramaturg i traductor / Miquel Desclot, escrip-
tor i traductor / David George, University of Swansea / Jaume Melendres, director i traductor / Joan Sellent, UAB /
Helena Buffery, University of Birmingham / Teresa Julio, UVic / Ramon Pinyol, UVic / Enric Gallén, UPF / Francesca
Bartrina, UVic / Eva Espasa, UVic / Josep Marco, Universitat Jaume I / Vicent Montalt, Universitat Jaume I / Ramon
Sinó, Teatre Nacional de Catalunya
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VII. Interfícies: Apropant la pedagogia de la traducció i de les llengües estrangeres. 2003
Coordinació: Marcos Cánovas, Maria González Davies, Lucrecia Keim

Laura Berenguer, UAB / Marcos Cánovas, UVic / Frederic Chaume, Universitat Jaume I / Pauline Ernest, UOC / Eva
Espasa, UVic / Lucrecia Keim, UVic / Josep Marco, Universitat Jaume I / Vicent Montalt, Universitat Jaume I / Mari
Pepa Palomero, Instituto Cervantes / Marisa Presas, UAB / Richard Samson, UVic / Laura Santamaria, UAB
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VI. L’ofici de traduir i interpretar. 2002. Coordinació: Ronald Puppo
Amb la col·laboració de Víctor Obiols i estudiants de la UVic, que participaren en una

lectura multilingüe de poemes a l’Aula Magna

Sergio Viaggio, cap del Servei d’Interpretació de les Nacions Unides, Viena /
Josep-Miquel Molina, intèrpret / Rodolf Gimeno, TRIAC (Traductors i
Intèrprets Pro Col·legi Professional) / Mercè Bolló, TRIAC / Ainara Munt,
ATIC (Associació de Traductors i Intèrprets de Catalunya) / Olivia de Miguel,
UPF / Bernat Cormand, Edicions 62 / Lydia Brugué, traductora / Miquel
Casacuberta, traductor / Núria Panadès, traductora / Sylvia Campoy,
Exact@rt / Neus Español, Exact@rt / Eva Marichalar, traductora / Daniel
Rodríguez, traductor / Fàtima Domínguez, directora de Parlamón / Glòria
Llàtzer, directora de Net-Translations / Miquel-Àngel Sánchez, TRANSLA-
TIO / Oriol Carbonell, assessor lingüístic, TV3 / Montse Rocher, traductora
especialista en doblatge, TV3 / Richard Samson, UVic

El Servei de Traducció va iniciar la seva activitat
l’any 1996 amb l’objectiu fonamental d’oferir als alum-
nes de segon cicle de la Facultat la possibilitat de fer
pràctiques en un context professional real, sempre amb
la supervisió dels professors. La trajectòria del Servei ha
estat clarament ascendent, ja que cada any s’han incre-
mentat el nombre d’encàrrecs, i podem afirmar que ha
aconseguit fer-se un lloc en la realitat econòmica i em-
presarial de la comarca d’Osona, i en l’entorn universi-
tari català.

Des del gener del 2002 es va creure convenient que
el Servei comptés també amb un equip de traductors i
intèrprets professionals per tal de poder ampliar l’oferta

de llengües de treball i serveis. Aquesta nova vessant
permet la integració dels nostres exalumnes en el món
professional.

Actualment ofereix els següents serveis, en totes les
llengües:
- correccions 
- traduccions 
- transcripcions de cintes d’àudio i vídeo
- interpretació de conferència, en reunions i d’acom-
panyament

Els textos poden ser de tipus comercial, jurídic i tèc-
nic, i també es fan traduccions jurades.

Servei de traducció Montse Vancells Flotats
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La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació de la Universitat de Vic ha consolidat
durant aquests 10 anys la traducció audiovisual com
una de les especialitats amb més projecció professional i
investigadora. 

El punt de partida ha estat un enfocament pedagò-
gic propi de la traducció audiovisual que s’ha considerat
un punt de referència i s’ha projectat més enllà del marc
de la Facultat en congressos i publicacions especialitza-
des. Entre algunes de les característiques específiques
d’aquesta aproximació a la traducció audiovisual, cal
destacar l’èmfasi en la traducció teatral, que comparteix
amb el doblatge i la subtitulació les característiques de
concisió, oralitat i el fet de ser un esglaó d’una cadena
comunicativa més complexa; pel que fa al doblatge, es
té en compte una gradació de dificultat per gèneres ci-
nematogràfics i s’incorpora l’ajust en el procés de tra-
ducció; i l’acostament al context professional, en l’en-
senyament de la subtitulació, amb la utilització de
programes de subtitulació digital desenvolupats per
Richard Samsom, creador del Poor Technology Group.
Les assignatures d’aquesta especialitat, impartides per
Eva Espasa i Francesca Bartrina, són les següents:
“Traducció audiovisual: teatre, doblatge i subtitulació”
(4t curs, optativa, 6 crèdits), “Traducció de textos pu-
blicitaris” (3r curs, optativa, 4,5 crèdits) i l’assignatura
de doctorat “Perspectives de recerca en la traducció au-
diovisual” (3 crèdits).

Cada curs s’organitzen conferències i seminaris so-
bre traducció audiovisual que són molt ben acollits per
l’alumnat. Sovint procuren realitzar-se també altres
col·laboracions, com ara la lectura dramatitzada a càrrec
de l’Aula de Teatre de la Universitat de Vic de l’obra
dramàtica Vinnegar Tom de Caryl Churchill, traduïda
per l’alumnat de 4t, programada per l’Ajuntament de
Vic el 9 de març, Dia de la Dona Treballadora, de 2003.
També, Francesca Bartrina, Eva Espasa i Ronald Puppo
van organitzar les IV Jornades de Traducció a Vic: la
Traducció Teatral, que van tenir lloc els dies 6 i 7 d’abril
de 2000. Aquestes jornades van ser molt ben rebudes

per la comunitat universitària i van comptar amb la
presència de reconeguts traductors de teatre com ara
Feliu Formosa, Jaume Melendres, Joan Casas, Cinta
Massip o Víctor Batallé; directors de teatre com Sergi
Belbel o Carme Portacelli i traductòlegs com Marta
Mateo (Universidad de Oviedo) o Enric Gallén (Uni-
versitat Pompeu Fabra). A més, en el context de la V
Universitat d’Estiu de la Universitat de Vic, Francesca
Bartrina, Marcos Cánovas i Eva Espasa van organitzar el
curs “Cinema, comunicació i traducció” sobre la inter-
secció dels estudis de cinema, les noves tecnologies i la
traducció audiovisual, realitzat del 26 de juny al 10 de
juliol de 2000. Aquest curs va comptar amb la presència
de reconeguts especialistes de la recerca, la docència i
professió com Frederic Chaume i Rosa Agost (U. Jaume
I), Patrick Zabalbeascoa, Eduard Bartoll i Natàlia Izard
(Universitat Pompeu Fabra), Laura Santamaria i Joan
Fontcuberta (Universitat Autònoma de Barcelona) i
Xose Castro (traductor professional). 

El professorat de traducció audiovisual vehicula la
seva recerca a través del Grup de Recerca Audiovisual de
la Universitat de Vic (GRAV), coordinat per Eva Espasa
i que està format per Francesca Bartrina, Marcos
Cánovas i Richard Samson (FCHTD), Montse Corrius
(Escola d’Idiomes), Miquel Pérez (Facultat de Ciències
de l’Educació) i compta amb el suport tècnic del perso-
nal de l’Aula d’Audiovisuals. Aquest grup és membre
fundador del SETAM, Seminari d’Estudis sobre la
Traducció Audiovisual i Multimèdia, grup temàtic de
l’Institut Joan Lluís Vives. El SETAM es va fundar l’any
1999 i també compta amb la participació de la
Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Autò-
noma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, per
tal de fer iniciatives conjuntes per a la millora de la
docència i la recerca en aquesta disciplina. A més,
Francesca Bartrina i Eva Espasa formen part com a in-
vestigadores del projecte d’investigació Traducción y
adaptación en los medios de comunicación: factores semió-
ticos y técnicos del texto audiovisual coordinat per Patrick
Zabalbeascoa (Universitat Pompeu Fabra), subvencio-
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La traducció
audiovisual Francesca Bartrina
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nat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, convocatò-
ria 2002.

Totes aquestes activitats han donat com a resultat el
Certificat d’Especialització en Subtitulació i Doblatge,
emès conjuntament per l’Escola Superior de Cinema i
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i la Universitat de
Vic. El projecte neix de la voluntat de millorar la quali-
tat de la formació en traducció audiovisual amb la in-

corporació dels estudis de cinema en el currículum do-
cent dels estudiants. Aquest certificat permet als estu-
diants cursar un paquet d’assignatures als dos centres
(l’ESCAC i la FCHTD) per tal d’obtenir una major es-
pecialització professional. El certificat s’ha realitzat per
primera vegada durant el curs 2002-3 i ha desvetllat un
gran interès en l’alumnat.
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Informàtica Richard Samson

Tan sols els professors i estudiants fundadors de la
Facultat recordaran que vam començar els estudis de la
Facultat el mes de setembre de 1993 a l’estimat Palau
Bojons amb només una petita sala d’informàtica equi-
pada amb sis ordinadors i una única impressora. No hi
havia ni connexió a Internet ni problemes de virus.
Efectivament, corrien uns altres temps.

Però com tothom, estàvem immersos en una revolu-
ció que ens ha acabat canviant la forma de fer en tot: la
informàtica ha passat de ser una especialitat de traduc-
ció tècnica, tot i que encara ho és, també, i s’ha conver-
tit en una eina transversal de tots els estudis.

Testimoni d’això és el fet que ara els estudiants fan
una assignatura obligatòria d’informàtica a primer curs.

Alhora, la informàtica s’ha introduït a totes les assigna-
tures de la llicenciatura i ens facilita, mitjançant el
Campus Virtual, l’estudi des de casa.

A la Torre dels Frares disposem de sis aules d’infor-
màtica, diversos canons de projecció digital i una con-
nexió a Internet per a tota la Facultat, que pot arribar
puntualment (i ho hem comprovat) a velocitats de fins a
34 Mb/segon.

Què ens depara el futur? El canvi més probable, que
ja comencem a veure, és la generalització de l’ús d’ordi-
nadors portàtils. La connectivitat, juntament amb els
programes, és més important que les màquines. Els es-
tudiants ja volen fer servir la seva.
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La biblioteca Gemma Mascaró

El naixement de la segona seu de les dues que for-
men la biblioteca de la nostra universitat és paral·lel al
de la Facultat de Traducció i Interpretació. En la cons-
ciència de tots nosaltres estava molt clara la idea que la
implantació d’una nova titulació ha d’anar sempre
acompanyada de la corresponent dotació de recursos
bibliogràfics, documentals i d’informació.

Eren uns anys en què les biblioteques universitàries
estaven en procés de posar fi a la disgregació dels seus
fons, de manera que reunificaven en grans biblioteques
l’estol de petites biblioteques de facultat i de departa-
ment que havien proliferat anys enrere. Nosaltres, però,
obligats per la ubicació de la Facultat de Traducció i In-
terpretació al centre de Vic, molt allunyada del campus
de Miramarges, vam haver de crear una nova biblioteca.

La primera ubicació estava en consonància amb l’en-
torn al qual havia de donar servei. Una petita sala, poc
més que una aula, al primer pis de la Casa Bojons (més
tard anomenada Palau Bojons) era suficient per atendre
les necessitats del grup de professors i estudiants de pri-
mer curs que van constituir el nucli inicial de la
Facultat. En aquell local tan reduït ja hi havia un espai
per a l’equipament audiovisual on poder visionar i es-
coltar els vídeos i cassets dins mateix de la biblioteca.
Durant aquell primer any, el fons estava format per uns
800 llibres i 19 revistes. 

El setembre del 1996 la biblioteca es va traslladar a la
planta baixa de l’edifici i va ocupar una part dels locals
que havien estat la Biblioteca Popular Jaume Balmes.
Amb aquesta nova ubicació, la capacitat de la biblioteca
es va ampliar fins als 166 metres lineals de prestatgeria i
va comptar ja amb 72 punts de lectura. Disposava, tam-
bé, d’un despatx per al treball intern i d’un petit magat-
zem. La primera dotació informàtica va ser de dos punts
de connexió a Internet.

D’aquella època en queda el record del trànsit de
diccionaris a les aules (amb un préstec extraordinari que
encara ara mantenim), els problemes de velocitat de
connexió per accedir a la xarxa de la universitat, així
com una llista on calia apuntar-se per agafar el torn i
consultar un dels ordinadors connectats a Internet, una
situació que ara sembla inimaginable.

El catàleg encara era manual, amb fitxes, i va caldre
esperar fins a l’any 1998 per connectar el catàleg auto-
matitzat entre la biblioteca del Palau Bojons i la biblio-
teca de Miramarges. 

En aquest trajecte històric es viuen els mateixos can-
vis en les tecnologies de la informació i la comunicació
que es produeixen en la societat, i això possibilita que la
biblioteca ofereixi més serveis en línia i creï la seva prò-
pia pàgina web amb recursos per a l’estudi i la recerca.

Amb el trasllat de la Facultat al campus de la Torre
dels Frares, la biblioteca s’instal·la també en aquest edi-
fici i passa a integrar el fons documental de l’Escola
Politècnica Superior. Es guanya en espai, serveis, llumi-
nositat a la sala i heterogeneïtat en el fons.

El record de la història de la biblioteca en aquests
deu anys va estretament lligat als dies a la seu del Palau
Bojons, i probablement és nostàlgia, però és agradable
recordar quan no calien carnets de biblioteca per identi-
ficar els estudiants i professors que formaven part
d’aquelles primeres promocions de traductors i biblio-
tecaris. 

No només han conformat aquest recorregut de la
biblioteca al costat de la Facultat els trasllats d’edifici,
l’increment del fons bibliogràfic, l’accés a les noves tec-
nologies, els préstecs automatitzats… Una certa em-
premta en el servei la van donar les persones, les quals, a
una banda i l’altra del taulell, van esdevenir professio-
nals, doctors, investigadors i, no en pocs casos, amics.

Biblioteca de la Torre dels Frares.
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La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació, al llarg dels seus deus anys d’existència,
s’ha nodrit de les nombroses conferències que s’hi han
impartit. La Facultat ha aglutinat personalitats del món
de la traductologia, del món professional i de les lletres.
Amb les conferències, així com amb el debat posterior
amb l’alumnat i el professorat, s’ha catalitzat bona part
de la nostra tasca docent i investigadora. Molts projec-
tes i idees han sorgit i s’han debatut en el context d’una
conferència. Resultaria impossible i tediós llistar-les to-
tes aquí. En destacarem només unes pinzellades, passa-
des pel filtre, sempre subjectiu, del record.

Per recordar els i les especialistes del món de la tra-
ductologia que ens han visitat, només caldira fer un cop
d’ull als prestatges de la biblioteca sobre teories de tra-
ducció: han impartit profitoses conferències Eugene
Nida, José Lambert, Theo Hermans, Lawrence Venuti,
Ian Mason, Christiane Nord, Don Kiraly, els escrits dels
quals són referències obligades a les classes de teoria de
la traducció.

Del món professional de la interpretació, cal desta-
car les conferències de Sergio Viaggio, John Dodds i
Mariano García-Landa. També hem tingut visites d’es-
pecialistes de camps de la traducció tan atractius com el
doblatge per a la televisió (Montserrat Rocher, Oriol
Carbonell, Joan Fontcuberta) o de traducció assistida i
de gestió de bases de dades (Xavier Garcia). De termi-
nologia, ens n’han parlat especialistes com ara Jean
Claude Boulanger,  M. Teresa Cabré i J. C. Sager.

Del món de les lletres, hem rebut nombroses visites:
des de Samoa (Sia Figiel), de molt més a prop (Joan
Perucho, Fernando Valls, Neus Aguado), i també d’es-
criptors traductors i traduïts, com Eduardo Mendoza,
Carme Riera o Quim Monzó. Hem compartit el plaer
de comentar textos amb Rosa Navarro, la passió de tra-
duir literatura amb Olivia de Miguel i Salvador Oliva.
Hem vist la projecció internacional de la literatura cata-
lana (Joan Triadú), traduïda a l’alemany (Johannes
Hösle) o al rus (Marina Abràmova), i concretament de
les escriptores catalanes traduïdes (Patricia Hart i
Kathleen McNerney).

En les conferències adreçades especialment a Infor-
mació i Documentació, s’hi han tractat aspectes de la
professió de biblioteconomia i documentació, del món
de l'edició, així com del funcionament de diversos per-
fils de biblioteques. Cal destacar les conferències de
Carme Mayol, presidenta del Col·legi de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya; Gemma Romanyà,
propietària de Romanyà-Valls, Arts Gràfiques; Manel
Jorba, director de la Biblioteca de Catalunya; Lluís
Anglada, director del Consorci de Biblioteques Uni-
versitàries de Catalunya; Lluïsa Núñez, sotsdirectora de
la Biblioteca Universitària de Barcelona; Anna Gasó,
presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i
Juvenil; Ana Rosa Delgado, del British Council i, per
últim, Vinyet Panyella, directora de la Biblioteca de
Catalunya. També cal recordar la presentació del llibre
de Mercè Escardó «La biblioteca, un espai de convivèn-
cia, un espai educador», així com la visita d’Adela d’Alòs
Moner, presidenta del COBDC en la graduació de la
primera promoció. 

En definitiva, les conferències ens han recordat en
tot moment, a estudiants i al professorat,  que la univer-
sitat és un lloc d’intercanvi, de catalització d’idees, del
plaer de saber.
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Deu anys de
conferències Eva Espasa

Aula Magna de la Universitat de Vic
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El premi Andreu Febrer va néixer el 1996 a la
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documen-
tació de la UVic amb la finalitat de promoure la qualitat
dels textos traduïts en català i en castellà (de diverses
llengües de partida i de diferents especialitats) entre
l’alumnat de segon cicle de les Facultats de Traducció i
Interpretació de tot l’Estat espanyol.

Aquesta iniciativa específicament adreçada a estu-
diants de traducció ofereix un premi de 600 euros i un
accèssit de 300 euros per a cada llengua d’arribada (el
català i el castellà). Aquest doble premi abraça llengües
de partida diferents: anglès, francès, alemany, català o
espanyol.

Durant aquests set anys s’han proposat especialitats
de temàtica molt variada: des de Pedagogia (en la prime-
ra convocatòria, la del 1997) fins a Ciències de la infor-
mació i de la comunicació (en aquesta darrera, del 2003),

passant per Turisme (1998), Medi ambient (1999), Lite-
ratura: narrativa curta (2000), Història de l’art (2001) i
Antropologia i estudis culturals (2002).

Atesa la diversitat de temes i de combinacions lin-
güístiques, el jurat que valora les traduccions està com-
post per especialistes en les llengües de partida i d’arri-
bada, un expert de l’àrea temàtica escollida i un
traductor o una traductora professional.

El nostre premi també es proposa de donar a conèi-
xer la figura d’Andreu Febrer (1375/80-1437/44), un
poeta vigatà, gran coneixedor de la tradició trobadores-
ca, que va realitzar la primera traducció en vers conegu-
da a Europa de la Divina Commedia de Dante.

Esperem que, com la facultat que el va crear, el premi
Andreu Febrer pugui complir un desè aniversari i molts
més, per continuar fomentant la qualitat de les traduc-
cions en llengua catalana i espanyola.
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El premi de traducció
Andreu Febrer Marta Recuenco

Set generacions de traductors i intèrprets han sortit
ja de la Facultat de Ciències Humanes Traducció i
Documentació de la Universitat de Vic. Aquells nois i
noies que un dia es van llicenciar mai no es han deixat.
El Servei de Seguiment d’exalumnes de què disposa la
nostra Facultat ho ha fet possible.

A mig camí entre una borsa de treball i un centre
d’informació d’interès, aquest servei té dos objectius
prioritaris. D’una banda ofereix als acabats de llicenciar
diferents sortides professionals per tal que es puguin in-
corporar al món laboral. El servei rep a l’entorn d’una
trentena d’ofertes per any. Els exalumnes, puntualment

informats, decideixen quines els resulten més atractives
i s’acoblen millor al seu perfil professional. Això ens
permet comptar avui entre nosaltres amb professors,
traductors per a editorials, administratius en empreses,
lectors a l’estranger o intèrprets a organismes interna-
cionals.

L’altra tasca del servei consisteix a actuar com a cen-
tre de distribució d’informació. I així transmet notícies
sobre cursos de formació i perfeccionament, jornades
relacionades amb el món de la traducció i la interpreta-
ció, convocatòries de beques per a estades a l’estranger,
etc.

Seguiment
d’exalumnes Teresa Julio
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En el curs 2002-2003, la Universitat de Vic ha creat
la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris, que s’ha ubi-
cat a la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació. N’és el titular el professor de la Facultat
Ricard Torrents i Bertrana, primer rector que ha estat
de la Universitat de Vic.

La Càtedra Verdaguer és un espai acadèmic de su-
port als estudis literaris, amb atenció particular als de
Verdaguer. En aquest sentit, la càtedra dóna suport fun-
cional a la Societat Verdaguer, acollida per la Fundació

Universitària Balmes, i que compta amb trenta-cinc
membres numeraris, pertanyents a la majoria d’univer-
sitats i institucions acadèmiques de l’àmbit lingüístic
català. 

A partir del curs vinent, la càtedra té previst de desen-
volupar diverses activitats de recerca, de debat i d’edició,
en alguns casos en col·laboració amb institucions exter-
nes, però sobretot amb grups de recerca de la Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Documentació, d’una
banda, i de la resta de la universitat de l’altra.

Al llarg dels deu anys de vida de la Facultat, hem vet-
llat perquè l’entrada al món professional del nostre
alumnat no fos un aterratge forçós, d’emergència. La
millor manera, al nostre entendre, és fomentar el con-
tacte amb ATIC (Associació de Traductors i Intèrprets
de Catalunya) i TRIAC (Traductors i Intèrprets,
Associació pro Col·legi). Aquest contacte es concreta en
visites a la Facultat i en la participació en cursos de for-
mació.

A l’últim curs de carrera, al segon quadrimestre,
quan l’alumnat veu com a imminent la seva sortida pro-
fessional, convidem membres de TRIAC i d’ATIC per-
què els ofereixin xerrades de presentació: a més d’infor-
mar-los sobre els serveis de totes dues associacions
(borsa de treball, assessorament especialitzat, llistes de
distribució, cursos de formació), contesten amb entu-
siasme les preguntes de l’alumnat sobre sortides profes-

sionals, tarifes, combinacions lingüístiques, el treball en
agència o com a freelance... Aporten valuosos consells
per abordar problemes com ara el possible aïllament o
la morositat dels clients.

La Facultat es fa ressò dels molts cursos de formació
continuada que ofereixen totes dues associacions i ani-
ma l’alumnat a matricular-s’hi. El professorat de la
Facultat també imparteix cursos en les associacions.
Així mateix, tant ATIC com TRIAC van participar de
forma molt activa en les Jornades de Traducció a Vic
2002, sobre l’ofici de traduir.

Quan rebem preguntes ansioses d’exalumnes sobre
sortides laborals, tarifes, sempre els donem el mateix
consell: associa’t. Tan bon punt ho fan, les trucades que
rebem són per donar senyals de vida, per comentar la
feina que ja fan... I no és mal senyal!
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La “Càtedra Verdaguer
d’Estudis Literaris” Ramon Pinyol

Les associacions de
traductors i
intèrprets a la
Facultat Eva Espasa
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Nascuda d’una iniciativa conjunta entre les facultats
i els departaments de Traducció i d’Interpretació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat
Jaume I, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de
Vic i Eumo Editorial, la col·lecció “Biblioteca de Tra-
ducció i d’Interpretació” pretén fornir al món acadèmic
i professional eines per a l’ampliació de coneixements i
la reflexió sobre els estudis de traducció i d’interpreta-
ció, disciplines encara molt joves però amb un gran po-
tencial en un món cada dia més multicultural i multi-
lingüístic.

Actualment, la col·lecció compta amb vuit volums
de diversos enfocaments: Lingüística per a la traducció
de Ricardo Muñoz Martín, Cent anys de traducció al ca-
talà (1891-1990) editat per Montserrat Bacardí, Joan
Fontcuberta i Gel i Francesc Parcerisas, Traducció i lite-

ratura. Homenatge a Àngel Crespo editat per Soledad
González i Francisco Lafarga,  L’art de traduir. Reflexions
sobre la traducció al llarg de la història d’Enric Gallén,
Manuel Llanas, Marcel Ortín, Ramon Pinyol i Torrents
i Pere Quer, Espais de frontera. Gènere i traducció de Pilar
Godayol, La traducció dalt de l’escenari d’Eva Espasa, El
fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària de
Josep Marco i Doblatge i subtitulació per a la TV de
Frederic Chaume.

El principal objectiu d’aquesta biblioteca és induir el
públic lector a reflexionar sobre la traducció, a iniciar
un diàleg enriquidor que travessi les fronteres dels estu-
dis tradicionals que sovint l’han mantinguda als marges
de l’acadèmia. La traducció és viva i indispensable. Ana-
litzar-la, qüestionar-la i historiar-la obre nous camps
conceptuals. 
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Biblioteca de
Traducció i
d’Interpretació: 
una aposta Pilar Godayol

Amb motiu de la celebració aquest any 2003 del 10è
aniversari de la Facultat, hem parlat amb alguns/es exa-
lumnes. 

Conversa amb Susagna Guardiola, 
exestudianta d’interpretació

1. Quines perspectives de feina t’ha obert el màster
d’interpretació que vas fer a la Universitat de Vic?
El màster m’ha permès tenir una base sòlida amb la qual
he pogut començar a introduir-me en el món de la in-
terpretació.

2. Quines semblances i quines diferències has trobat
entre el que vas aprendre a la Facultat i el que has vis-
cut com a professional?
La realitat sempre és molt més dura que les classes. La
descripció i els consells dels professors pel què fa al món
de la interpretació han estat molt encertats i útils. En
aquest sentit, penso que sabíem quin tipus de feina ens
esperava. Jo no parlaria tant de diferències com d’adap-
tació. Acabar els estudis i entrar en el món del treball
demana un període d’adaptació en el qual l’adquisició
d’experiència esdevé un factor importantíssim.

Conversa amb
alguns/es exalumnes

Xus Ugarte
Maria Perramon

Joan Solà
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3. Com classificaries els percentatges de les llengües
estrangeres que s’interpreten? I quina és, al teu enten-
dre, la situació del català respecte de l’espanyol en el
mercat privat?
Hi ha un gran predomini de l’anglès per sobre la resta
de llengües. Pel que fa al català, he de reconèixer que em
pensava que hi hauria menys feina. S’interpreta més cap
a l’espanyol, però també hi ha un mercat, tot i que més
reduït, per a la interpretació cap al català. 

4. Tu vas poder gaudir de l’estatge d’interpretació a
Viena, com ho fan cada any els estudiants de màster i
de quart curs de llicenciatura de l’itinerari d’interpre-
tació. Quin efecte et va fer, sobretot si ho compares
amb el mercat privat en el qual treballes ara, des del
punt de vista de llengües, temes, retòrica dels discur-
sos, mètodes i condicions de treball dels intèrprets,
etc.?
Per la gent que ha estudiat llengües més «exòtiques»
com xinès, àrab o rus, l’ONU és un lloc fantàstic perquè
ofereix la possibilitat de poder treballar a partir d’uns
idiomes que no tenen una presència tan important en el
mercat privat. Les condicions de treball semblen molt
bones perquè les instal·lacions i l’equipament estan

molt bé. Pel què fa a la retòrica i als temes suposo que,
com que es van repetint, a la llarga, a la gent que porta
molts anys treballant allà, ja els resulta molt més fàcil.
En el mercat privat els temes no són sempre els mateixos
i això suposa un gran repte per a l’intèrpret.

Conversa amb Oriol García, 
exestudiant d’interpretació.

1. Quines perspectives de feina t’ha obert el màster
d’interpretació  que vas fer a la universitat de Vic?
Moltes. Grans. Enormes. De fet, l’experiència no no-
més em va servir per millorar acadèmicament i poder
començar a entrar en agències d’interpretació, sinó que
els contactes que vaig aconseguir durant la realització
del màster també em van proporcionar nous camins la-
borals. 

2. Quines semblances i quines diferències has trobat
entre el que vas aprendre a la Facultat i el que has vis-
cut com a professional?
En essència, a la Facultat se t’ensenya a treballar en un
entorn utòpic. Per desgràcia, les condicions idònies
pocs cops es compleixen a la realitat...
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Primera promoció de llicenciats en Traducció i Interpretació davant de l’edifici El Sucre.
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3. Com classificaries els percentatges de les llengües
estrangeres que s’interpreten? I quina és, al teu enten-
dre, la situació del català respecte de l’espanyol en el
mercat privat?
Grosso modo... 
Anglès: 70%, 
Francès: 10%, 
Alemany: 5%, 
Italià: 5%, 
Altres: 10%.
És evident que el català està en franca minoria, però
també resulta imprescindible per a determinades feines
i obre moltes més portes dins l’àmbit de Catalunya. 

4. Tu vas poder gaudir de l’estatge d’interpretació a
Viena, com ho fan cada any els estudiants de màster i
de quart curs de llicenciatura de l’itinerari d’interpreta-
ció. Quin efecte et va fer, sobretot si ho compares amb
el mercat privat en el qual treballes ara, des del punt de
vista de llengües, temes, retòrica dels discursos, mèto-
des i condicions de treball dels intèrprets, etc.?
Jo no vaig poder assistir a l’estatge. 

Conversa amb Vicky Gasch, 
exestudianta de traducció

1. Quan penses en els anys que vas passar d’estudianta
a la FCHTD, què és el que et ve al cap més immediata-
ment?
Doncs la primera cosa que em ve al cap suposo que són
els bons moments que vaig passar amb els companys i
amb els professors. També potser els moments de més

estrès, que tens molta feina, que has de fer treballs en
grup, t’has de coordinar, etc., però també ho trobes una
mica a faltar, perquè després quan penses en tota la gent
que ha marxat i amb els quals has perdut el contacte,
doncs et sents una mica nostàlgica. Bàsicament això: els
bons moments.

2. Quin consell donaries a un estudiant/a de primer de
Traducció i Interpretació?
En primer lloc que no s’espanti. Perquè suposo que el
fet que et plantegin traduccions setmanals o quinzenals
en un principi t’espanta una mica. Et dóna la impressió
que no podràs arribar a fer-ho tot. Però a final sí: s’arriba
a tot. I, sobretot, el consell més important que li dona-
ria és que vagi a classe, perquè és una carrera molt pràc-
tica i penso que a classe aprens molt, tant del que tu fas
com del que fan els teus companys i és molt important,
doncs, l’intercanvi d’opinions, d’estratègies, d’opcions,
etc., que pots tenir a classe, tant amb els professors com
amb els companys.

3. Fins a quin punt el que vas aprendre a la Facultat
t’està servint a la teva vida professional?
Bé. He de dir que jo no em dedico professionalment a
traduir. Faig alguna traducció de tant en tant però soc
mestra. Dono classes d’anglès i penso que la carrera
m’ha servit molt perquè, a part dels coneixements de
traducció, doncs també aprofites per millorar i per
aprofundir en les llengües estrangeres i també perquè
m’ha servit per fer servir la traducció dins la classe de
llengua. Aplicar-ho amb els meus alumnes, etc. I a part
d’això, doncs penso que, bé, que pots fer traducció però
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Era el primer dia de classe i no coneixia ningú. Vaig
seure a una de les cadires de l’aula 1 i vaig observar els
que ja eren els meus companys i companyes de carrera.
Tots junts iniciàvem una nova etapa de les nostres vides
que mai oblidaríem. Era un dia molt especial.

Quan va entrar la professora de català, tothom va ca-
llar. Estàvem tan nerviosos! Ens va explicar que havia
nascut a Vic. I recordo que ens va dir una frase que, fins
que no va passar un cert temps, no vaig acabar de cop-
sar: a Vic costa entrar-hi però també costa sortir-ne. Ho
vaig entendre més endavant en adonar-me que totes les
experiències viscudes a Vic eren positives i que estava
arrelada a aquesta ciutat per sempre. El Palau Bojons,
on vam passar tantes estones rient, estudiant, llegint o

xerrant, s’ha convertit en aquell racó on guardarem els
grans records de la llicenciatura.

Mai no podré oblidar aquells quatre anys de carrera,
tot el que vaig viure gràcies a les persones que em van
envoltar durant l’estada a la Facultat de Traducció i
Interpretació de Vic, que més endavant canviaria de
nom i d’ubicació. De ben segur que tots recordarem
sempre les festes dels dijous, les tardes a la sala d’ordina-
dors imprimint els treballs a última hora, les hores de
neguit abans que es pengessin les notes dels exàmens, el
viatge de final de carrera, la festa de graduació i totes les
amistats que vam fer, algunes d’elles per a tota la vida.
Jo almenys no puc ni vull oblidar-ho...

La Facultat ja forma part de mi.
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Grans records Lydia Brugué

que t’obre un ventall de possibilitats no només com a
traductora o com a docent sinó també com a correctora
i en molts altres àmbits. 

Conversa amb Maria Juanola, 
exestudianta d’interpretació

1. Quan penses en els anys que vas passar d’estudianta
a la FCHTD, què és el que et ve al cap més immediata-
ment?
La primera cosa que em ve al cap quan penso en la
FCHTD són els bons moments que hi he passat amb els
meus companys i companyes de classe.

2. Quin consell donaries a un estudiant/a de primer de
Traducció i Interpretació?
El meu consell és que aprofitin al màxim els quatre anys
de carrera, que estudiïn molt, però que no oblidin pas-
sar-s’ho bé. 

3. Fins a quin punt el que vas aprendre a la Facultat
t’està servint a la teva vida professional?
Encara no m’he introduït al món laboral perquè encara
estic estudiant. Sóc estudiant de tercer cicle. Però en un
futur pròxim espero que la carrera em serveixi per tro-
bar feina de traductora i/o intèrpret.

Conversa amb Marta Martí, 
exestudianta d’interpretació

1. Quan penses en els anys que vas passar d’estudianta
a la FCHTD, què és el que et ve al cap més immediata-
ment?
Bé, el primer que em ve al cap són els amics i les bones
estones que s’hi passen, les juergues. Encara que també
penses en tots els treballs i en totes les hores que t’has
passat estudiant i fent traduccions. 

2. Quin consell donaries a un estudiant/a de primer de
Traducció i Interpretació?
El primer consell que li donaria, i crec que és important,
seria que, en la mesura que sigui possible, anés a l’es-
tranger a estudiar. Perquè, tot i que a la Facultat es fan
moltes hores de l’idioma i de traducció, no hi ha res
com anar al país on es parla la llengua.

3. Fins a quin punt el que vas aprendre a la Facultat
t’està servint a la teva vida professional?
Bé, jo crec que els idiomes sempre serveixen. I, princi-
palment, el que s’estudia a la Facultat, apart de traduc-
ció, és idiomes. I els idiomes sempre tenen molta sorti-
da. I, tot i que a vegades la traducció és un camp bastant
reduït i bastant elitista, la llicenciatura de traducció
sempre és una carrera que et dóna força sortides.
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La FCHTD ha tingut el privilegi de comptar, entre
el seu professorat, amb Segimon Serrallonga (1930-
2002), el record del qual és permanent. No escau aquí
fer-ne una semblança biogràfica o intel·lectual, però sí
de tributar un homenatge a la seva memòria. Amb
aquest propòsit, transcrivim tot seguit el que deu ser
l’últim treball acadèmic encarregat per Serrallonga a un
estudiant, en aquest cas a una estudiant de doctorat ita-

liana. Es tracta del contingut d’un correu electrònic que
va enviar-li el 13 de març de 2002, menys d’un mes
abans de morir (el 10 d’abril). A banda de representar el
rigor i l’ambició que distingien aquest nostre professor i
poeta, el text que reproduïm comença amb una nota
emotiva excusant el retard per motius de salut i inclou
un poema de Leopardi de fondes significacions metafí-
siques.
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Presència de
Segimon Serrallonga M. L.

Perdoni tant de retard. No he estat bo. Faci, si us plau, el següent:

1. Anàlisi criticohistòrica breu d’una pàgina, màxim dues, dels dos primers capítols sencers, I Siciliani, I
Toscani, de la Storia della Letteratura Italiana de F. de Sanctis. Llengua que li plagui..

2. Judici filològic i literari comparatiu de les traduccions de L’infinito de Leopardi al català d’Alfons Maseras i
de Narcís Comadira. Comentari en la llengua que li plagui.

Sempre em fou car aquest pujol inculte
i aquest clos de matolls que un tros tan ample
de l’horitzó llunyà em priven de veure.
Però assegut guaito els interminables
espais de més enllà i se m’afiguren
silencis sobrehumans i profundíssimes
quietuds: gairebé el cor se n’espanta.
I com que sento el vent que brunz i xiscla
entre aquestes bardisses, jo comparo
la seva veu amb l’infinit silenci
que més enllà he copsat; penso aleshores
en les coses eternes i en les mortes
estacions, i en la present i viva
i en les seves remors. Així en aquesta
immensitat mon pensament es nega
i naufragar m’és dolç en aquest pèlag.

Alfons Maseras

Sempre em fou car aquest eixorc turó
i aquesta barda que de tanta part
de l’últim horitzó l’esguard em priva.
Més, assegut i contemplant, immensos 
espais més enllà d’ella i sobrehumans
silencis i una quietud fondíssima
jo al pensament fingeixo. Tant que, per poc,
el cor no se m’espanta. I com que el vent
sento mormolejar entre les bardisses,
el silenci infinit a aquesta veu
vaig comparant: i allò etern em revé
i les èpoques mortes i la d’ara
vivent, i el so que fa. Així en aquesta
immensitat se’m nega el pensament:
i naufragar m’és dolç en aquest mar.

Narcís Comadira

3. Lectura comparativa de les traduccions modernes al català dels versos 105-151 del Cant IV de l’Infern de la
Comèdia de Dante de a) Josep M. de Sagarra, b) de Francesc Mira i c) i, al castellà, d’ Ángel Crespo.
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Manual de traducció Doblatge i subtitulació El fil d’Ariadna. Anàlisi 
anglès-català per a la TV estilística i traducció literària
Jordi Ainaud, Anna Espunya i Frederic Chaume Josep Marco
Dídac Pujol PVP 15 € PVP 23 €

Disponible a partir de l’1 de setembre

La traducció dalt de Espais de frontera L’art de traduir
l’escenari Gènere i traducció Reflexions sobre la traducció
Eva Espasa Pilar Godayol al llarg de la història
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