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IntroduccIó

Des que les persones s’han agrupat en comunitats, han sentit la necessitat d’or-
ganitzar-se socialment, gestionar els seus interessos i establir normes per a la 
convivència, de manera que molt aviat s’han anat generant tota mena de textos 
jurídics i administratius. Quan, a més, aquesta organització col·lectiva i les seves 
produccions escrites o orals han hagut de traspassar fronteres per l’inevitable 
contacte i intercanvi entre pobles, ha sorgit l’interès i la necessitat de traduir 
aquest tipus de textos. Això, explicat de manera simplificada, ha donat lloc al 
naixement del que avui dia entenem com a traducció jurídica, una de les moda-
litats de traducció més primerenques, en lògica correspondència amb la impor-
tància cabdal que tenen aquest tipus de textos en tota societat. Amb el temps 
aquest tipus de traducció especialitzada ha anat guanyant terreny i ha acabat te-
nint un pes important en la majoria de cultures i nacions. Basada en una extensa 
i prolífica tradició, no ha deixat de créixer arran de diversos fenòmens, com 
la migració i la globalització, que propicien nombrosos intercanvis i relacions 
internacionals, tant de caràcter personal com econòmic, judicial o laboral. Així 
doncs, al llarg de les pàgines següents ens ocuparem d’un tipus de traducció que 
constitueix una de les manifestacions interculturals més antigues i alhora una de 
les traduccions especialitzades més actuals i amb més projecció.

L’obra que el lector té entre les mans, i que porta per títol Traducció jurídica 
i jurada francès-català. Teoria i pràctica, està formada per dues parts ben dife-
renciades, que es complementen però que també poden funcionar de manera 
autònoma: una primera part sobre la traducció jurídica i una segona part sobre 
la traducció jurada en la combinatòria lingüística francès-català. Els dos tipus de 
traducció que s’hi tracten tenen prou entitat i són suficientment diferents per 
merèixer ser tractats separadament; aquesta distribució en dues parts permet, a 
més, una consulta més àgil de cada tipus de traducció.
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Les diferències entre els dos tipus de traducció esmentats es posen de mani-
fest en comparar una sèrie de paràmetres textuals i pragmàtics que resulten es-
sencials per definir-los: el tipus de text, el tipus de traductor i el valor de la tra-
ducció. Així, la traducció jurídica és la traducció de textos de naturalesa jurídica, 
és a dir, textos que presenten una temàtica pròpia de l’àmbit del dret o que 
pertanyen a algun dels gèneres legals existents. Són fruit de la comunicació entre 
els poders públics i els ciutadans o entre els mateixos ciutadans amb efectes legals. 
Per tant, la traducció jurídica està estretament vinculada al tipus de text de què 
s’ocupa, fins al punt que les seves característiques principals provenen justament 
de la idiosincràsia dels textos jurídics (importància de la terminologia i del co-
neixement especialitzat, dels aspectes culturals, etc.). En canvi, la traducció jurada 
no està vinculada a cap tipus de text concret; com sabem, qualsevol text, inde-
pen dentment de la temàtica i del gènere que sigui, pot ser objecte d’una tra-
ducció jurada. El que en determina l’especificitat és, d’una banda, el tipus de 
tra ductor, que ha de donar fe de l’autenticitat i fidelitat del document traduït 
respecte al text original i, per poder-ho fer, ha d’estar habilitat per una institució 
competent, i de l’altra, el valor legal de la traducció, que és exactament el mateix 
valor que el de l’original.

La primera part de l’obra comprèn dos capítols teòrics que permeten contex-
tualitzar l’objecte de treball i mostrar-ne l’especificitat, i quatre capítols pràctics 
en què s’aborda la traducció al català d’una selecció de textos jurídics francesos. 
El capítol 1 se centra en les característiques del llenguatge jurídic i els textos 
jurídics; es tracta d’un capítol preliminar amb informació bàsica per fer-se una 
idea del tipus de llenguatge i del tipus de textos que es traduiran en la primera 
part del llibre. La part final d’aquest capítol dóna un èmfasi especial al procés 
de modernització i renovació del català i el francès jurídics, atès que són les llen-
gües objecte de treball. Conèixer el model de llengua al qual s’aspira en l’àmbit 
jurídic català és bàsic per als traductors al català, ja que aquests també haurien 
de contribuir a fixar-lo amb la seva tasca (Bacardí, Domènech, Gelpí, Presas, 
2012). El capítol 2, dedicat a la traducció jurídica, reflexiona sobre les eines i 
els instruments metodològics que considerem més útils per encarar la traducció 
d’un text jurídic o administratiu, objecte d’estudi de les dues parts del llibre.

Els capítols pràctics d’aquesta primera part de l’obra són més extensos i ca-
dascun té per objecte d’estudi un tipus concret de text jurídic. L’àmbit del dret 
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és tan ric, vast i variat que s’ha hagut de dur a terme una tria d’entre tots els 
gèneres textuals i totes les temàtiques que abraça aquesta matèria. Els textos 
escollits no pretenen ser res més, doncs, que una petita mostra representativa 
d’aquest camp d’especialitat, però considerem que basten per il·lustrar alguns 
dels principals problemes de la traducció jurídica. Els tipus de textos que es 
treballaran són quatre: els contractes en el capítol 3, els testaments en el capítol 
4, les demandes en el capítol 5 i les sentències en el capítol 6. Aquest darrer 
capítol és el més llarg perquè comprèn la traducció de dos tipus de sentències: 
la primera d’un tribunal de primera instància i la segona d’un alt tribunal. Hem 
considerat convenient tractar aquests dos tipus de sentències perquè, tot i que 
comparteixen molts aspectes textuals i conceptuals, les que emanen d’alts tribu-
nals ocupen una posició jeràrquica superior i són creadores de dret; és a dir, con-
figuren un gènere específic de gran rellevància anomenat jurisprudència. Pel que 
fa a l’àmbit temàtic, tots els textos se situen en el dret civil, i més concretament, 
dintre d’aquesta branca, dos s’inscriuen en el dret d’obligacions, dos en el dret 
de família i un en el dret de successions.

Cada capítol pràctic s’inicia amb una breu descripció del gènere legal a què 
pertany el text original que serà objecte de traducció i una referència als textos 
legislatius que el regulen en cada cultura, a fi de contextualitzar-lo i familiarit-
zar el lector amb aquests aspectes. El lector que ja posseeixi prou coneixements 
sobre l’àmbit especialitzat o que ja estigui familiaritzat amb la tipologia textual 
en ambdues llengües podrà prescindir d’aquesta part i abordar directament els 
apartats més pràctics. En un d’aquests apartats consta el text jurídic escollit per 
traduir que, a més, constituirà l’eix entorn del qual giraran tots els exercicis i 
les activitats de traducció que s’hi plantegen. El text original va acompanyat 
d’un hipotètic encàrrec de traducció que permet orientar el traductor en la tria 
de les tècniques traductores. Va seguit d’una bateria de preguntes prèvies a la 
traducció, organitzades en els tres nivells de la textualitat (peritextual, macrotex-
tual i microtextual) i destinades a focalitzar l’atenció del lector en els principals 
problemes i dificultats del text original. A continuació es proporcionen textos 
paral·lels en català, és a dir, textos de la cultura d’arribada que pertanyen al 
mateix gènere legal. La seva presència permet contrastar exemples d’un mateix 
gènere en dues llengües diferents. I, en últim lloc, l’activitat traductora principal 
es completa amb una sèrie d’exercicis posteriors a la traducció per tal de repassar 
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o ampliar determinades qüestions relacionades amb el tema que presenta el text 
original. Cadascun d’aquests capítols pràctics conté un solucionari amb les res-
postes a les preguntes prèvies a la traducció i als exercicis posteriors així com una 
proposta de traducció al català.

La segona part de l’obra s’endinsa en l’àmbit de la traducció jurada entre el 
francès i el català, una combinatòria lingüística que encara no ha estat abordada 
d’una manera global, des d’una perspectiva teòrica, metodològica i pràctica. Es 
deixaran de banda, doncs, els aspectes relacionats amb la interpretació jurada, el 
vessant oral de la disciplina, tot i que s’hi farà algun esment puntual. Així, en el 
capítol 1 es descriu el marc normatiu que regula l’accés al títol de traductor jurat 
del català: els documents legals que s’hi refereixen, les vies d’accés a la professió, 
així com el registre de traductors i intèrprets jurats. Ens hem interessat princi-
palment pel marc normatiu de l’àmbit català, però no hem volgut passar per alt 
la normativa estatal i la francesa. L’objectiu és oferir una visió global de les regu-
lacions en la combinatòria francès-català, així com destacar les similituds i coin-
cidències respecte als territoris més propers a Catalunya. Pensem que una visió 
no restringida als territoris de parla catalana pot ser útil per a aquells traductors 
jurats que, en algun moment, es puguin plantejar d’accedir a la professió en els 
àmbits territorials veïns.

En el capítol 2 se sistematitzen els elements definitoris més generals d’a-
questa modalitat de traducció i els condicionants socials de l’operació traduc-
tora. S’aborda en aquesta secció el procés de traducció jurada des d’una pers-
pectiva professional amb la descripció dels encàrrecs més freqüents i la pre sentació 
d’alguns documents habituals en l’exercici de la professió. A continuació, es 
presenta la visió tradicional de la traducció jurada pel que fa als conceptes de 
fidelitat, funció textual i equivalència, així com algunes propostes teòriques 
que suggereixen integrar paràmetres més comunicatius en l’exer cici de la dis-
ciplina. Finalment, es descriuen de manera general el mètode de traducció 
més habitual i les tècniques de traducció jurada en les quals aquest mètode es 
materialitza.

En el capítol 3 s’aprofundeix en les tècniques de traducció presentades de 
forma general en el capítol anterior i es formulen suggeriments per resoldre 
els problemes de transferència més representatius als quals s’enfronten els tra-
ductors jurats de textos administratius, especialment de l’àmbit acadèmic. Per 
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il·lustrar les dificultats traductològiques i algunes possibles maneres de resoldre-
les, es presenten exemples reals a partir d’una distinció general entre els aspectes 
textuals i els aspectes paratextuals dels documents estudiats.

Un cop esbossats els pilars teòrics i metodològics, al capítol 4 s’apliquen les 
orientacions per a la traducció descrites en una selecció de textos administratius 
francesos. Igual que en els capítols pràctics de la primera part, es plantegen una 
sèrie de preguntes relatives al text francès per aconseguir una bona comprensió 
del document original, així com uns exercicis de reflexió i consolidació poste-
riors a la traducció, tant sobre aspectes lingüístics com sobre aspectes temàtics 
dels textos originals. Cada unitat inclou les solucions dels exercicis i una propos-
ta de traducció.

Les propostes de traducció ofertes en els solucionaris de les dues parts del 
llibre en cap cas no pretenen ser l’única traducció acceptable o definitiva, sinó 
oferir un exemple de text adequat a l’encàrrec plantejat sense excloure’n altres 
solucions traductores també vàlides. L’objectiu final és que el text traduït es pu-
gui fer servir com a model de tractament de textos afins i que els suggeriments 
de resolució de problemes que s’hi proposen no quedin reduïts al text que s’està 
tractant sinó que siguin aplicables a altres textos, fins i tot de diferents gèneres 
discursius. Respecte als textos que apareixen al llarg del llibre, tant els que són 
objecte de traducció com els que funcionen com a textos paral·lels, poden ser un 
model de document o un text autèntic, íntegre o parcial. En el cas de tractar-se 
d’un text autèntic, les dades personals s’han falsejat o substituït per espais en 
blanc per tal de garantir-ne la confidencialitat d’acord amb la normativa estatal 
i autonòmica sobre protecció de dades personals (Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, i Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Pro tec ció de Dades). D’altra banda, és obvi que aquestes informacions no són 
rellevants per a la comprensió del text i que en una traducció no plantejarien cap 
tipus de problema. Volem afegir que aquests textos tenen una finalitat exclusiva-
ment didàctica i sempre que és possible s’hi menciona la font de referència de la 
qual s’han extret, llevat dels casos en què són documents personals de particulars 
i aleshores en mantenim l’anonimat.

L’obra conclou amb un capítol de bibliografia en què es recullen les referèn-
cies bibliogràfiques d’obres teòriques i pràctiques sobre els temes tractats, els 
textos legals citats, i també els diccionaris i els recursos que es consideren útils 
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per a la pràctica professional de les disciplines estudiades. Al final de cada re-
ferència dels textos normatius i dels diccionaris, hi fem constar entre claudàtors 
la sigla que els identifica al llarg del llibre i que hem fet servir amb l’objectiu de 
no entorpir la lectura del text principal.

Com es desprèn d’aquesta presentació general, el llibre combina capítols i 
apartats més teòrics sobre temes lingüístics, textuals, jurídics, administratius i tra-
ductològics, amb d’altres de més pràctics, que corresponen a l’estudi concret 
dels textos objecte de traducció, amb preguntes i exercicis sobre els textos, solu-
cionaris i propostes de traducció al català. Aquesta estructura possibilita que es 
pugui fer servir com un manual d’autoaprenentatge o bé com un manual per a 
l’aula. En cas que s’opti per l’autoaprenentatge, la successió de fases de treball 
que proposem ofereix un fil conductor que l’estructura. Esbossem tot seguit 
l’itinerari de treball possible.

Quadre 1. Itinerari de treball autònom

Treball autònom (successió de possibles etapes)
1.  Lectura de l’encàrrec de traducció.
2.  Lectura atenta del text i activació d’estratègies de comprensió: sensibilització 

envers les possibles dificultats lingüístiques i extralingüístiques → anàlisi de ne-
cessitats i documentació prèvia.

3.  Exercicis previs a la traducció del text (nivells peritextual, macrotextual i micro-
textual). Consulta de les fonts de documentació i lectures addicio nals proposa-
des (opcional) → Consulta de les solucions dels exercicis i correcció d’errors.

4.  Selecció i explotació de textos paral·lels. Detecció d’unitats lèxiques i fraseològi-
ques d’interès per a la traducció.

5.  Traducció del text → Consulta de la proposta de traducció, comparació amb la 
versió personal i, si convé, correcció de la primera versió de la traducció. Elabo-
ració d’una versió final.

6.  Exercicis posteriors a la traducció del text (opcionals). Consulta i lectura de les 
fonts de documentació proposades (opcional) → Consulta de les solucions dels 
exercicis i correcció d’errors.

Aquesta seria, idealment, la successió d’etapes de treball autònom. En els 
materials, es proporciona una informació organitzada i estructurada, i es formu-
len indicacions i suggeriments per resoldre les diferents activitats o consolidar 
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coneixements ja existents. Igualment, es dóna la possibilitat que el lector esculli 
els exercicis que vol fer en funció de les seves necessitats.

Si els materials es fan servir en l’aula de traducció especialitzada, poden al-
ternar-se fases de treball presencial, guiat pel docent, amb fases de treball au-
tònom, en una opció metodològica coneguda com a autoaprenentatge integrat 
(Esteve, 2002: 37). Proposem seguidament una possible seqüència de treball des 
d’aquesta perspectiva (Andújar i Cañada, 2011: 195-196).

Quadre 2. Itinerari de treball autònom i presencial a l’aula de traducció especialitzada

Treball autònom I (preparació)
1.  Lectura atenta del text i activació d’estratègies de comprensió.
2.   Exercicis previs a la traducció (nivells peritextual, macrotextual i microtextual 

del text original).

Treball a l’aula I (guiat pel docent)
1.  Aproximació global al text original:

•	 Plantejament dels dubtes de comprensió que puguin haver quedat sense re-
soldre.

•	 Descripció top-down i comentari en grup de les característiques discursives 
més destacades del text original.

2.  Planificació de la traducció (interacció a l’aula):
•	  Identificació de possibles problemes de traducció per part dels aprenents i 

introducció d’altres possibles dificultats per part del docent. Entre tots, clas-
sificació dels problemes en els tres nivells de la textualitat.

•	   Primera proposta intuïtiva de possibles vies per resoldre els problemes de 
traducció per part dels aprenents (brainstorming): estratègia global de tra-
ducció, tècniques concretes per resoldre els problemes, consulta de textos 
paral·lels, recursos lexicogràfics i temàtics, experts, etc.

Treball autònom II
•	 Els aprenents tradueixen el text de manera autònoma d’acord amb l’encàrrec 

de traducció que han rebut. Per consolidar la comprensió del text original, 
acaben de documentar-se en funció de les seves llacunes de coneixement 
(anàlisi de necessitats). Produeixen una primera versió del text original.
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En tots dos casos, el fil conductor que vincula totes les etapes de treball 
és l’objectiu comunicatiu final presentat en forma d’encàrrec, que conforma 
l’essència del procés de traducció que durà a terme el lector. Amb aquest plante-
jament flexible, esperem que l’obra que el lector té entre les mans pugui ser una 
eina útil per als estudiants universitaris de traducció jurídica i jurada que desit-
gin completar la formació que reben en les assignatures que configuren aquesta 
especialització en els estudis de grau o postgrau de traducció i interpretació. 
El llibre també s’adreça als titulats en Traducció i Interpretació i als traductors 
professionals que tinguin interès a continuar aprofundint en aquest àmbit, a 
les persones que es vulguin preparar per a les proves d’habilitació de traducció i 
interpretació jurades que convoca la Direcció General de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya i, en definitiva, a totes aquelles persones que sentin 
curiositat o tinguin necessitat de conèixer una mostra d’aquest apassionant món 
en què llengua, cultura i dret caminen plegats.

Aquesta obra és el resultat d’un projecte comú de dues professores de traduc-
ció jurídica de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu 
Fabra que, arran de la seva docència en aquesta disciplina durant més de quinze 
anys, han sentit la necessitat de contribuir en la creació de materials docents 
per tal de completar el panorama actual de la traducció jurídica i jurada en la 
combinatòria francès-català. La redacció i la selecció dels temes de cadascuna 

Treball a l’aula II (guiat pel docent)
1.  Un aprenent proposa la seva versió i descriu com ha resolt els problemes co-

mentats anteriorment. Els altres aprenents reflexionen sobre la idoneïtat i pre-
senten, per torns, les seves versions personals, que són objecte de comentari i 
anàlisi entre docent i aprenents. Entre tots, es consensua una versió final de la 
traducció.

2.  A partir de les propostes dels aprenents i les seves exploracions sobre l’itinerari 
traductològic que han seguit, el docent i els aprenents intenten establir una 
metodologia de resolució de problemes. L’objectiu final és millorar la compe-
tència traductora dels aprenents tot sistematitzant comportaments traductors 
que puguin ser útils per a encàrrecs posteriors.

3.  Activitats opcionals de consolidació: el docent proposa altres exercicis que per-
metin treballar de manera autònoma aspectes textuals o metodològics d’espe-
cial interès o que hagin plantejat més dificultats de les previstes.
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de les dues parts del llibre ha estat una tasca individual que ha requerit una 
dedicació més gran per part de cada autora; considerem convenient, en nom de 
l’exactitud, explicitar-ne l’autoria: la primera part sobre traducció jurídica ha 
estat elaborada per Montserrat Cunillera i la segona part sobre traducció jura-
da, per Gemma Andújar. Tot i això, l’enfocament i l’organització de l’obra han 
estat concebuts conjuntament; el contingut i la forma de cada capítol han estat 
revisats i sancionats per les dues autores, de manera que compartim la responsa-
bilitat dels errors i el mèrit dels possibles encerts.

Voldríem expressar el nostre agraïment més sincer a les persones que d’alguna 
manera o altra han contribuït a fer possible que aquesta obra surti a la llum.

A Dídac Pujol i Victòria Alsina per haver-nos ofert la possibilitat d’engegar 
aquest projecte.

Als companys i les companyes de feina M. Dolors Cañada, Lydia Fernández, 
Sylvie Font, Cristina Gelpí, Guilhem Naro i Joëlle Rey (†), per la bona disposi-
ció per contestar algunes de les preguntes que ens han sorgit durant l’elaboració 
d’aquesta obra i per haver-nos facilitat documentació que hem fet servir en al-
gun moment del llibre.

A les secretaries del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i de 
la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, per ha-
ver-nos cedit documents administratius que hem inclòs en el material treballat.

A les nostres famílies, pel suport incondicional i per haver estat còmplices de 
les nostres absències.


