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12.  Qüestions ortotipogràfiques del xinès 

Sara Rovira-Esteva

Cada vegada són més nombrosos els àmbits en què en un text escrit en català apareix un sinis-
me, un fragment de text en xinès o una referència bibliogràfica d’un autor d’origen xinès o 
taiwanès. Atès que el xinès utilitza unes grafies diferents de les del català, la combinació de 
tots dos en un mateix text sovint planteja problemes de tipus ortotipogràfic.

En aquest capítol es presenta un seguit de propostes sobre els usos i les convencions de 
tipografia i ortografia, tenint en compte tant aspectes estètics com cognitius, pels quals s’hau-
ria de regir l’escriptura d’un text que inclogui totes dues llengües.

Per començar, hem de tenir en compte que el xinès estàndard disposa d’un sistema de 
transcripció oficial, el pinyin, que té unes normes ortogràfiques generals (vegeu el capítol 3), 
així com una norma específica per a la transcripció dels títols de les publicacions.10 Ambdós 
documents haurien de ser d’aplicació estricta en tot tipus d’escrits, de manera que també ens 
serveixen de referència en la redacció d’aquesta guia. A continuació s’inclouen els aspectes 
més rellevants d’aquestes normes que afecten les qüestions ortotipogràfiques que es presenten 
aquí. 

12.1. Paraules o fragments de text en xinès

Quan volem incorporar una paraula o un fragment en xinès en un text en català recomanem 
marcar tipogràficament el text en xinès, ja que així es facilita el procés de lectura tant a les 
persones que saben xinès com a les que no. Hi ha diverses maneres de fer-ho, en funció sobre-
tot del tema tractat, les característiques del text i el perfil dels lectors. A continuació es presen-
ten les opcions més freqüents:

1.   Transcripció destonalitzada (caràcters xinesos), ‘traducció al català’. Per exemple: 
L’expressió yiguo-liangzhi (一国两制),  ‘un país,  dos  sistemes’,  continua  tenint 
validesa.

2.   ‘Traducció al català’ (caràcters xinesos, transcripció destonalitzada). Per exemple: 
L’expressió  ‘un país,  dos  sistemes’  (一国两制, yiguo-liangzhi),  continua  tenint 
validesa.

3.   Transcripció destonalitzada (‘traducció al català’). Per exemple: l’expressió yiguo-
liangzhi (‘un país, dos sistemes’) continua tenint validesa.

10.   Estàndard GB/ 3259-92. Vegeu l’annex 4 de Rovira-Esteva (2010: 433-435) per a una traducció al 
castellà del dit document.
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Recomanem escriure en cursiva la transcripció en pinyin, llevat dels casos en què la 
paraula ja estigui acceptada en català (iuan) o sigui una forma adaptada (taitxí o tofu) o es 
representi mitjançant una altra transcripció ja incorporada (com ara wok). La inclusió dels 
caràcters xinesos està justificada quan l’autor preveu que una part dels seus lectors saben xinès 
(per exemple, una tesi doctoral que versa sobre algun aspecte de la traducció entre el xinès i el 
català). Tanmateix, podem prescindir dels caràcters quan sabem que el públic al qual va dirigit 
el text majoritàriament no sap xinès (com en un diari o text divulgatiu, per exemple). Si optem 
per incloure-hi els caràcters xinesos hem d’escollir una de les dues ortografies possibles —la 
tradicional o la simplificada— i ser coherents al llarg de tot el text, excepte en la bibliografia, 
en què les obres han d’aparèixer referenciades amb l’ortografia que apareix a l’obra original. 
En tot cas, els caràcters xinesos s’han de separar del text mitjançant un parèntesi. En cas d’in-
cloure la traducció al català d’una paraula o un fragment en xinès darrere de la forma xinesa, 
la traducció ha d’anar entre cometes simples. La inclusió d’aquesta informació no només és 
útil per a les persones que no saben xinès, sinó també per als que sí que poden llegir-lo però 
volen confirmar a quina accepció s’està referint l’autor o bé com proposa traduir la paraula o 
el fragment en qüestió.

En el cas de fer un ús metalingüístic del llenguatge, és a dir, quan en un text es comen-
ta o es tracta una paraula xinesa en particular, ho hem d’indicar també amb l’ús de la cursiva. 
Per exemple:

•  La paraula mingtian (‘demà’) té consideració de substantiu de temps en la gramàtica 
xinesa.

•  La paraula mingtian (明天), ‘demà’, té consideració de substantiu de temps en la 
gramàtica xinesa.

En documents oficials on calgui aportar les dades personals d’una persona amb nom 
xinès, es recomana posar la transcripció en pinyin del cognom en majúscula per evitar que 
s’incorri en errors, per exemple, HUANG Wei.

12.2. Les citacions 

En cas que se citin autors d’origen xinès en un text escrit majoritàriament en català, tenint en 
compte que en xinès hi ha relativament pocs cognoms i que això fa que es repeteixin molt, és 
recomanable citar el nom complet transcrit en pinyin, és a dir, cognom i nom (per aquest ordre 
i sense coma), seguits de l’any i la pàgina esmentada, en cas necessari. Per exemple: Fang 
Yuqing (2004).

De vegades, un autor és conegut amb més d’una transcripció del seu nom (per exem-
ple, Mao Zedong i Mao Tse-tung). En aquest cas en el nostre text hem d’optar pel pinyin tret 
que citem un altre autor literalment, és a dir, hem de respectar la manera com consta original-
ment en l’obra citada, encara que no sigui pinyin. El mateix passa amb referents de comunitats 
xineses que no usen el pinyin, com ara quan parlem de la Fundació Chiang Ching-kuo de 
Taiwan o el barri de Kowloon a Hong Kong. Si per aquest motiu un mateix text, base de dades, 
índex d’autors o catàleg presenta més d’una transcripció d’un mateix nom, és aconsellable que 
una forma remeti a l’altra mitjançant una nota al peu o bé afegint-hi la forma en pinyin entre 
parèntesis a continuació.
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Si l’autor és una institució, hem d’optar per citar la font tal com consta en el document. 
Si està escrita en caràcters xinesos, la transcriurem en pinyin, i si consta de forma traduïda, ja 
sigui en anglès o català, també podem escollir aquesta forma. Si optem per la transcripció en 
pinyin, les diferents paraules del nom s’han d’escriure amb majúscula inicial. Sigui quina si-
gui la forma escollida, és fonamental usar el mateix criteri quan citem en el text i en les refe-
rències bibliogràfiques.

En el cas de les citacions textuals originalment en xinès, recomanem que s’opti per la 
traducció al català (indicant sempre l’autor de la traducció en una nota al peu). Si, a més, hi 
volem incloure el text original en caràcters xinesos, podem fer-ho en una nota al peu, sense la 
transcripció en pinyin. En canvi, si preferim que l’original xinès sigui el que consti al cos del 
text, cal incloure la traducció en una nota al peu. A continuació es mostra un exemple de les 
diferents possibilitats que s’han exposat:

Opció 1:
Zhang Xiangqun (1995, p. 1) no només posa en relleu el paper retòric dels mesuradors, sinó 
que també destaca la seva potència i riquesa expressiva:

El xinès té una classe de paraules la capacitat expressiva de les quals és molt especial. 
Amb elles, les imatges es poden descriure més vivament; amb elles, l’expressió de les 
emocions és més profunda; amb elles, els matisos es manifesten més vius; amb elles, 
l’estil de l’escriptor es mostra més concís.11

Opció 2:
Zhang Xiangqun (1995, p. 1) no només posa en relleu el paper retòric dels mesuradors, sinó 
que també destaca la seva potència i riquesa expressiva:

«汉语里有一类词，它们的表达能力是很特殊的：有了它们，形象描写得更为

生动；有了它们，感情抒发得更为深切；有了它们，色彩表现得更为鲜明；有

了它们，文笔显得更为简练。»12

12.3.  Les referències bibliogràfiques

A l’hora d’elaborar una llista de referències bibliogràfiques que inclogui referències en xinès 
hem de tenir en compte els aspectes que expliquem a continuació.

En primer lloc, recomanem fer una sola llista bibliogràfica per a totes les referències, 
independentment de la llengua en què estiguin redactades. En el cas de les referències escrites 
originalment en xinès, es recomana l’ús prioritari de la transcripció destonalitzada en pinyin, 
acompanyada dels caràcters xinesos i d’una traducció, segons les necessitats (vegeu l’expli-

11.  Traducció pròpia a partir del text següent original: «汉语里有一类词，它们的表达能力是很特殊的： 

有了它们，形象描写得更为生动；有了它们，感情抒发得更为深切；有了它们，色彩表现得更为鲜明；有

了它们，文笔显得更为简练。» (Zhang Xiangqun, 1995, p. 1).

12.   El xinès té una classe de paraules la capacitat expressiva de les quals és molt especial. Amb elles, les 
imatges es poden descriure més vivament; amb elles, l’expressió de les emocions és més profunda; 
amb elles, els matisos es manifesten més vius; amb elles, l’estil de l’escriptor es mostra més concís. 
(Zhang Xiangqun, 1995, p. 1). (Traducció pròpia).
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cació detallada que hi ha més endavant). En qualsevol cas, els caràcters xinesos han de tenir 
com a mínim mida 12, i no s’ha d’usar ni la cursiva ni la negreta perquè aquests recursos  
ortotipogràfics no els són propis i en dificulten la lectura.

En segon  lloc, com  ja hem esmentat anteriorment,  l’ordre habitual d’ús dels noms  
xinesos és el cognom seguit del nom, per tant, a l’hora de llistar-los hem de presentar-los en 
aquest mateix ordre. S’aconsella prescindir de la coma que sol separar els cognoms dels noms 
per indicar el canvi d’ordre, ja que en el cas del xinès no existeix aquest canvi, llevat que hagin 
occidentalitzat el seu nom (per exemple, Chan, George). D’altra banda, pels motius de clare-
dat ja exposats, és millor citar sempre el cognom i el nom complets. Recordem que si hem 
citat un autor usant diferents sistemes de transcripció, és aconsellable que en quedi constància 
a la bibliografia i que una forma remeti a l’altra.

En tercer lloc, hem de transcriure el títol de les monografies i els títols de les publica-
cions periòdiques xineses en pinyin, sense tons i en cursiva. També podem fer-los seguir dels 
caràcters entre parèntesis i de la traducció al català entre claudàtors. Cal evitar fer traduccions 
pròpies quan les obres citades ja han estat traduïdes al català, perquè el lector pot estar ja fa-
miliaritzat amb els títols i l’ús de formes alternatives pot dificultar-ne la identificació i induir 
a error. Així doncs, abans de fer la nostra pròpia traducció hem d’assegurar-nos que no hi hagi 
una traducció publicada d’aquesta obra al català o que, en el cas de publicacions periòdiques, 
no siguin internacionalment conegudes amb el seu nom en anglès. Si no n’existeix cap traduc-
ció, el millor és proposar-ne una que reflecteixi tan bé com sigui possible el significat del títol 
original.

Només traduirem (en cas que ho considerem necessari) el títol de la contribució (llibre, 
article o capítol) i l’obra on s’ha publicat (revista o llibre), però mai el nom de l’editorial ni el 
lloc d’edició, que s’hauran de transcriure en pinyin. La puntuació original del xinès ha d’adap-
tar-se a la puntuació pròpia del català (vegeu l’apartat 3.1, secció 1.7 del capítol 3).

Hi ha molts models vàlids per citar i elaborar una bibliografia i qualsevol és acceptable 
si se segueix de manera coherent al llarg de tot el text. Es recomana un espaiat inferior al del 
text (d’1,15 punts) per no allargar excessivament l’apartat de referències bibliogràfiques i un 
doble espaiat entre les referències o algun tipus de marca de llista per facilitar-ne la identifica-
ció.  A  continuació,  a  tall  de  resum,  il·lustrem  algunes  de  les  qüestions  ortotipogrà- 
fiques vistes en aquest capítol mostrant alguns exemples de com cal fer una bibliografia que 
inclogui documents escrits en xinès seguint el sistema d’autor i data:

Exemples de referències bibliogràfiques de monografies:
•  Fang Yuqing  (房玉清) (1992). Shiyong Hanyu Yufa (实用汉语语法) [Gramàtica 
pràctica del xinès]. Beijing: Beijing Yuyan Xueyuan. ISBN 978-7-5619-2083-1.

•  guojia Duiwai Hanyu jiaoxue LingDao xiaozu BangongsHi. Hanyu sHuiping Kao-
sHi Bu (国家对外汉语教学领导小组办公室。汉语水平考试部) (1992). Hanyu 
Shuiping Cihui yu Hanzi Dengji Dagang (汉语水平词汇与汉字等级大纲) [Com-
pendi de paraules i caràcters per nivells de xinès]. Beijing: Beijing Yuyan Xueyuan 
Chubanshe. ISBN 7-5619-0442-8.

•  wei Xiuming (魏岫明) (1984). Guoyu Yanbian zhi Yanjiu (國語演變之研究) [Re-
cerca sobre els canvis en l’estàndard de Taiwan]. Taipei: Guoli Taiwan Daxue Wen-
shi Congqian.
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Exemples de referències bibliogràfiques d’un capítol de llibre:
•  an Yuxia (安玉霞)  (2007). «Kongjian weidu dui  shijian zhuangtai  lijie de ying- 

xiang (空间维度对时间状态理解的影响)» [La influència de la dimensió espacial 
en la comprensió de la condició temporal]. A: zHang Wangxi (张旺熹) (ed.). Hanyu 
Yufa de Renzhi yu Gongneng Tansuo = A Cognitive and Functional Approach to 
Chinese Grammar (汉语语法的认知与功能探索). Beijing: Shijie Tushu Chuban 
Gongsi Beijing Gongsi. p. 21-36. ISBN 978-7-5062-8581-0.

•  zHou Zhaoxiang (周兆祥); CHen Yuzhan (陳育沾) (1998). «Kouyi de lishi (口譯的

歷史)» [Història de la interpretació]. A: Kouyi de Lilun yu Shijian (口译的理论与

实践)  [Teoria  i  pràctica  de  la  interpretació].  Xianggang:  Shangwu  Yishuguan.  
p. 8-12. ISBN 978-9-5705-1170-3.

Exemples de referències bibliogràfiques d’un article de revista:
•  Hsu Chu-ching (徐菊清) (2013). «Zanzhu dui Taiwan wenxue Ying yi de fazhan yu 

chuanjie de yingxiang (贊助對臺灣文學英譯的發展與傳介之影響)» [La influèn-
cia del patrocini en el desenvolupament i difusió de la literatura taiwanesa traduïda 
a l’anglès]. Bianyi Luncong (編譯論叢) = Compilation and Translation Review, 
vol. 6, núm. 1, p. 1-32. També  disponible en línia a: <http://ej.naer.edu.tw/CTR/
v06.1/ctr060111.pdf> [Consulta: 10 febrer 2015].

•  Lan Chun (蓝纯) (1999). «Cong renzhi jiaodu kan Hanyu de kongjian biyu (从认

知角度看汉语的空间隐喻)» [Una aproximació cognitiva a les metàfores espacials 
del xinès]. Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu (外语教学与研究) [Ensenyament i recerca de 
llengües estrangeres], núm. 4, p. 7-15. ISNN 1000-0429.

•  Li Jinlan (李金兰) (2011). «CNKI, Wanfang, Weipu ziyuan bijiao yu fenxi (CNKI、
万方、维普资源比较与分析)»  [Comparació  i anàlisi dels  recursos CNKI, Wan-
fang i Weipu]. Qingbao Tansuo (情报探索) =  Information Research,  núm.  4,  p. 
59-61. doi:10.3969/j.issn.1005-8095.2011.04.021.

Exemple de referència a una pàgina web:
•  Liang’an Hezuo BianzHuan zHongHua yuwen gongjusHu DaLu Bianxie weiyuanHui  

(两岸合作编纂中华语文工具书大陆编写委员会) (2014). Zhonghua yuwen zhi- 
shiku (中华语文知识库) [Dipòsit de coneixements sobre la llengua xinesa] [en  
línia]. <http://www.zhonghuayuwen.org/index.aspx> [Consulta: 23 octubre 2014].

Recomanacions

•   Quan un text en català té una paraula o un fragment en xinès, sigui en pinyin o caràc-
ters, cal separar-los tipogràficament per facilitar-ne la lectura.

•   Les paraules en pinyin en un text en català cal que vagin en cursiva, llevat dels casos 
en què ja estiguin incorporades.

•   En un text en català el pinyin se sol escriure sense tons, tret de certs contextos en què 
sigui necessari o recomanable mantenir-los.

•   En cas d’incloure caràcters xinesos en un text en català, caldrà usar com a mínim un 
cos de lletra 12 i evitar l’ús de la cursiva i la negreta.
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•   Cal transcriure en pinyin els títols de les publicacions i de les editorials, llevat dels 
casos en què ja disposin d’una forma traduïda. Si el context requereix una traducció 
del títol de la publicació, la hi afegirem a continuació entre parèntesis.

•   En els treballs que incloguin referències d’autors de diferents procedències farem 
una sola llista bibliogràfica ordenada alfabèticament.

•   Quan dins del text fem referència a autors xinesos, és millor citar-ne el nom i cog-
nom complets i afegir els caràcters corresponents a la bibliografia.
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