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C

BSMFT 3JFSB ÊT BDUVBMNFOU  TFOT
dubte, el nostre principal especialista de llenguatge científic, tal
com posa clarament en evidència la seva
nombrosa bibliografia sobre aquesta matèria específica, apareguda en el marc de
MB NBUFJYB FEJUPSJBM $MBSFU J UBNCÊ EF
l’Editorial Barcanova. Posseeix, per altra
CBOEB  VO FYDFMpMFOU DPOFJYFNFOU EF MB
llengua anglesa, coneixement que ha anat
perfeccionant i afinant amb contínues
estades estivals a la ciutat de Londres.
5PU QMFHBU MJ IB QFSNÍT MB SFEBDDJÓ
d’aquest manual excepcional, en què
USBDUB EVOB RÛFTUJÓ UBO FTQFDJBMJU[BEB
DPNÊTMBUSBEVDDJÓ BMDBUBMÆ EFUFYUPT
científics en llengua anglesa.
-B QSFTÍODJB EF MBOHMÍT FO MFEJDJÓ
EFUFYUPTEFDBSÆDUFSDJFOUÎàDÊTDBEBEJB
NÊTHFOFSBMJNÊTBDMBQBSBEPSB àOTBM
punt que s’arriba a negar l’eficàcia i la
DPOTJEFSBDJÓEFMTFTUVEJTPUSFCBMMTDJFOtífics publicats en qualsevol llengua altra
que l’anglès. Això no priva, però, que,
QBSBMpMFMBNFOU BMHVOTEBRVFTUTUSFCBMMT
BQBSFHVJO UBNCÊ FO MMFOHÛFT EÆNCJU
NÊTSFEVÐU TPWJOUDPNBUSBEVDDJÓEVO
PSJHJOBMBOHMÍT%POFOTÊTMÎDJUEFQPsar en relleu l’oportunitat i la utilitat del
manual de Carles Riera.
Segons un vell aforisme italià, traduir
ÊTUSBJS5PUIPNFOUÊORVFGBSFGFSÍODJBB
VOB TVQPTBEB USBÐDJÓ BM DPOUJOHVU P MB
idea del text original. Hi ha, certament,
en això, una part de veritat. Però no es
EJV UBO TPWJOU RVF NPMUFT WFHBEFT ÊT MB

llengua d’arribada la que es ressent d’una
BDUVBDJÓQPDMMFJBM PQPDDPNQFUFOU EFM
USBEVDUPS$PNEJVNPMUCÊ$BSMFT3JFSB
en les primeres pàgines del seu manual,
jVOBCPOBUSBEVDDJÓIBEFTFSWJS àOTBMMÆ
on pugui, dos senyors: l’autor del text i el
TFVMFDUPSv6OTJNQMFUFYUOBSSBUJVÊT B
l’hora de traduir-lo, de traslladar-lo d’una
llengua a una altra, una garba de paranys
i de dificultats. De paranys que hauríem
QPHVUFWJUBSBNCVOBNJDBNÊTEBUFODJÓ àOTJUPU EJSÎFN EFUFOTJÓFOFMNPNFOUEFUSBEVJS J UBNCÊ ÊTWFSJUBU BNC
un coneixement superior, actiu i operant,
de les característiques pròpies de la llengua de partida i dels recursos lícits i vàlids de la llengua d’arribada. Encara
NÊT EPODT TJFTUSBDUBEVOUFYUEFDBràcter científic, inevitablement farcit de
termes d’especialitat.
Carles Riera s’enfronta, en el seu
manual, a tots aquests problemes, els de
DBSÆDUFSHFOFSBM RVFTÓOQSPQJTEFRVBMTFWPMUSBEVDDJÓ FOBRVFTUDBTEFMBOHMÍT
BMDBUBMÆ JFMTRVFTÓOFTQFDÎàDTEFMB
USBEVDDJÓ EVO UFYU DJFOUÎGJD  RVF IB
d’anar presidida per un rigor extrem, que
OPQPUBENFUSFDBQEFTWJBDJÓOJDBQJOexactitud, a vegades benignament tolerades en un text literari. I estructura el
seu estudi en quatre parts: aspectes generals (que inclouen un panorama històric de les traduccions científiques de
l’anglès al català), aspectes sintàctics,
aspectes estilístics i aspectes terminolòHJDT T  FTQFDJBMNFOU  FO FMT BTQFDUFT
sintàctics que trobem tot un seguit d’observacions perfectament aplicables a
RVBMTFWPMUSBEVDDJÓEFMBOHMÍTBMDBUBMÆ 
com, per exemple, que la nostra llengua,
a diferència de la llengua anglesa, admet
NPMU TPWJOU MPNJTTJÓ EFM TVCKFDUF EFM
WFSC JUBNCÊ QPUTFSOPUBOTPWJOU EFM
terme possessiu (fet ignorat per un bon
OPNCSFEFUSBEVDUPSTEFOPWFMpMBBOHMFTB
i nord-americana). Així mateix, l’ús dels
dos articles, definit i indefinit, presenta
notables casos de discrepància entre el
DBUBMÆJMBOHMÍT RVFTÓOEFUJOHVEBNFOU
estudiats per Carles Riera.
La part destinada als aspectes estiMÎTUJDTFOTJMpMVTUSBUBNCÊBNCPCTFSWBcions d’un gran interès, relatives
especialment a la concordança, que origina molt habitualment tantes i tantes
inconseqüències de criteri, als anacoluts
i als zeugmes, a l’ambigüitat, que cal
evitar sempre que convingui, però que
no constitueix pròpiament cap incorrecDJÓHSBNBUJDBM BMBSFEVOEÆODJB FORVÍ
ÊTFOSBPOBUEBENFUSFDFSUTDSJUFSJTTVC-

KFDUJVT BMBSFQFUJDJÓPFMpMJQTJ DBMFOUFOESF FOBRVFTUDBT RVFMBDPOKVODJÓEJTKVOUJWBJOEJDBOPVOBFRVJWBMÍODJBTJOÓ
una alternativa), apartat centrat especialment en l’ús del verb vicari fer, ús
que ja compta amb el precedent d’un
estudi específic del mateix Carles Riera,
etc. Es tracta, certament, d’observacions
d’utilitat general, però que han de resultar especialment profitoses en la traducDJÓEFMTUFYUPTDJFOUÎàDT
Una part destinada a la terminologia
era evidentment imprescindible en una
obra d’aquest caràcter. Tal com asseOZBMBNPMUCÊMBVUPSBMJOJDJEBRVFTUB
última part del seu manual, l’anglès ha
JOáVÐUJTPCSFUPUJOáVFJYHSBONFOUFOMB
terminologia científica. Terminologia,
d’altra banda, incessantment incrementada i renovada amb un torrent incontenible de neologismes, que corresponen
HFOFSBMNFOUBTJHOJàDBUTOPVT ÊTBEJS 
que designen noves idees o conceptes,
QFSÖRVFFOGPSÉBDBTPTOPTÓOTJOÓTJHnificants de nou encuny per a significats
preexistents que solen bandejar els significants anteriors. Per tot plegat, el traductor de textos científics ha de treballar
BNCVOBBUFODJÓFTQFDJBMNFOUEFTQFSUB
J WJHJMBOU $BSMFT 3JFSB OP QSFUÊO QBT
resoldre tots els casos concrets que es
poden presentar en l’exercici de la traEVDDJÓEFUFYUPTDJFOUÎàDT EFMBOHMÍTBM
DBUBMÆ  TJOÓ EPOBS VOFT PSJFOUBDJPOT
generals, però concretes i específiques,
que ajudin el traductor a evitar els innombrables paranys amb què es trobarà
contínuament i a suggerir-li vies i maneres de resoldre els problemes propis
d’aquesta tasca tan eriçada de dificultats. Creiem que es pot afirmar rodonament que el manual de Carles Riera
serà, a partir d’ara, una eina de treball
imprescindible per al traductor de textos
científics de l’anglès al català.
Voldríem dedicar un últim comenUBSJBMBQSFTFOUBDJÓNBUFSJBMEFMMMJCSF
TFYDFMpMFOU JDBMGFMJDJUBSEFUPUDPSRVJ
se n’hagi responsabilitzat, en primer lloc
per la tipografia (creiem que encara se’n
pot dir així), clara, neta i precisa, que fa
que el text sigui de tan bon llegir, i,
UBNCÊ  QFSRVÍ TIJ IB TÆWJBNFOU QSFTDJOEJU EF MFOGBSGFD JOÙUJM J TVQFSáV EF
totes aquelles fantasies absurdes que no
GBOTJOÓOPTBJBNCRVÍBMHVOTEJTTFOZBEPST HSÆàDT WPMFO EFNPTUSBS RVF TÓO
creatius (ho diuen així) i, sobretot, justificar el total de la factura. u
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