
Cdubte, el nostre principal especia-
lista de llenguatge científic, tal 

com posa clarament en evidència la seva 
nombrosa bibliografia sobre aquesta ma-
tèria específica, apareguda en el marc de 

l’Editorial Barcanova. Posseeix, per altra 

llengua anglesa, coneixement que ha anat 
perfeccionant i afinant amb contínues 
estades estivals a la ciutat de Londres. 

d’aquest manual excepcional, en què 

científics en llengua anglesa.

punt que s’arriba a negar l’eficàcia i la 
-

tífics publicats en qualsevol llengua altra 
que l’anglès. Això no priva, però, que, 

-
sar en relleu l’oportunitat i la utilitat del 
manual de Carles Riera.

Segons un vell aforisme italià, traduir 

idea del text original. Hi ha, certament, 
en això, una part de veritat. Però no es 

llengua d’arribada la que es ressent d’una 

en les primeres pàgines del seu manual, 

on pugui, dos senyors: l’autor del text i el 

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 

-
-

un coneixement superior, actiu i operant, 
de les característiques pròpies de la llen-
gua de partida i dels recursos lícits i và-
lids de la llengua d’arribada. Encara 

-
ràcter científic, inevitablement farcit de 
termes d’especialitat. 

Carles Riera s’enfronta, en el seu 
manual, a tots aquests problemes, els de 

-

d’anar presidida per un rigor extrem, que 
-

exactitud, a vegades benignament tole-
rades en un text literari. I estructura el 
seu estudi en quatre parts: aspectes ge-
nerals (que inclouen un panorama histò-
ric de les traduccions científiques de 
l’anglès al català), aspectes sintàctics, 
aspectes estilístics i aspectes terminolò-

sintàctics que trobem tot un seguit d’ob-
servacions perfectament aplicables a 

com, per exemple, que la nostra llengua, 
a diferència de la llengua anglesa, admet 

terme possessiu (fet ignorat per un bon 

i nord-americana). Així mateix, l’ús dels 
dos articles, definit i indefinit, presenta 
notables casos de discrepància entre el 

estudiats per Carles Riera.
La part destinada als aspectes esti-

-
cions d’un gran interès, relatives 
especialment a la concordança, que ori-
gina 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 incorrec-

-

-
-

una alternativa), apartat centrat espe-
cialment 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 resul-
tar especialment profitoses en la traduc-

Una part destinada a la terminologia 
era evidentment imprescindible en una 
obra d’aquest caràcter. Tal com asse-

última part del seu manual, l’anglès ha 

terminologia científica. Terminologia, 
d’altra banda, incessantment incremen-
tada i renovada amb un torrent inconte-
nible de neologismes, que corresponen 

que designen noves idees o conceptes, 
-

nificants de nou encuny per a significats 
preexistents que solen bandejar els sig-
nificants anteriors. Per tot plegat, el tra-
ductor de textos científics ha de treballar 

resoldre tots els casos concrets que es 
poden presentar en l’exercici de la tra-

generals, però concretes i específiques, 
que ajudin el traductor a evitar els in-
nombrables paranys amb què es trobarà 
contínuament i a suggerir-li vies i ma-
neres de resoldre els problemes propis 
d’aquesta tasca tan eriçada de dificul-
tats. Creiem que es pot afirmar rodona-
ment 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 comen-

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, 

-

totes aquelles fantasies absurdes que no 
-

creatius (ho diuen així) i, sobretot, jus-
tificar el total de la factura. u

ALBERT JANÉ
Institut d’Estudis Catalans

Carles Riera,
Manual de traducció 
de textos científics 
de l’anglès al català,
Claret,
Barcelona 2014.

Manual 
de traducció

LLENGUA NACIONAL - núm. 88 - III TRIMESTRE DEL 2014    45

BIBLIOGRAFIA


