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mit jans  de  comunicac ió

Softcatalà, <softcatala.org>, va néixer
l’any 1997 arran d’una iniciativa d’un
grup d’amics que es van adonar que
gairebé no hi havia programari en
català. De seguida es van proposar de
fundar una associació amb l’objectiu
de canviar aquesta situació. Per una
banda, van decidir traduir al català
diverses aplicacions informàtiques, i,
per una altra, fer-se ressò de les apli-
cacions que ja s’havien traduït a la
nostra llengua, aplegant-les en un sol
lloc, que van anomenar el Rebost.
Actualment es pot accedir a tot el
programari en català, tant l’extern
com el de traducció pròpia, des del
web de Softcatalà.

Entre els membres de Softcatalà hi
ha filòlegs, traductors, informàtics,
estudiants, administratius, etc., i tots
col·laboren desinteressadament en el
projecte.

El primer producte que Softcatalà
va traduir el català va ser el popular
navegador d’Internet Netscape, que en
català va rebre el nom de El Nave gador.
Aquesta primera traducció va anar
seguida de la del conegut programa
Eudora (un client de correu electrònic),
la del mIRC (un programa per a man-
tenir tertúlies virtuals), la del GetRight
(un potent gestor de descàr regues), la
del WinAmp (un popular reproductor

de fitxers MP3) i moltes més. Softcatalà
també ha apostat pel món Linux, que
és un sistema operatiu cada dia més
utilitzat, i, fruit de la col·laboració amb
MandrakeSoft, la distribució Linux-
Mandrake ja és disponible en català.

Però l’associació no tan sols tra-
dueix programari; per exemple,
també s’ha encarregat de traduir la
interfície d’usuari del cercador Goo-
gle <www.google.com>, un dels cer-
cadors més potents disponibles a la
xarxa.

Igualment, Softcatalà ha posat a
disposició de tothom el servei gratuït
de traducció castellà-català inter -
NOSTRUM, creat per la Universitat
d’Alacant. Aquest servei tradueix
qual  sevol passatge a una velocitat
força alta i amb un grau d’encert
prou acceptable.

En virtut d’un acord amb el Centre
de Terminologia de la Generalitat
(TERMCAT, <www.termcat.es>, Soft -
ca talà en rep assessorament. Igual -
ment, posa a disposició d’aquest cen-
tre l’experiència en localització (és a dir,
la traducció i l’adaptació cultural a
cada país dels programes informàtics)
per a la normalització en català de neo-
logismes, tan habituals en el món de la
informàtica.

Des que fou fundat, Softcatalà ha

publicat en el seu web diversos docu-
ments que són a disposició de tots
aquells qui vulguin traduir programari al
català, com ara el Recull de termes (un
glossari amb 4.000 termes en anglès i la
traducció al català), la Guia d’estil (que
s’actualitza permanentment per tal de
cobrir les necessitats i els dubtes dels
col·laboradors a l’hora de traduir) i la
Guia de localització (que resol aspectes
de l’adaptació de la redacció anglesa al
català, com ara el pas de gerundis a infi-
nitius o noms). El web també allotja
diversos fòrums, oberts a tothom, per a
plantejar i respondre preguntes sobre
localització, programari, llengua, etc. A
més a més, Softcatalà disposa de diver-
ses llistes de correu que permeten que
els col·laboradors es comuniquin ells
amb ells durant el procés de traducció i
de prova d’aquestes traduccions (ver-
sions beta ). Aquest sistema de comuni-
cació tan fluid permet als col·laboradors
ajudar els altres col·legues a resoldre
qüestions de traducció complexes.

Actualment, Softcatalà treballa en la
traducció del paquet informàtic Open
Office de l’empresa Sun Microsystems,
que es distribuirà d‘una manera gra-
tuïta. D’altra banda, continua treballant
per mantenir al dia els programes que
ha traduït fins ara.u
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Molts internautes del nostre país ja coneixen Softcatalà, una associació
sense afany de lucre que té per finalitat la normalització de la llengua 

catalana en el sector informàtic, especialment a Internet.


