
PROGRAMA 

 

 

Codi assignatura: 22510                                                               

Nom assignatura: Traducció italià C3           

Grup: 1 italià-català 

Tipus d'assignatura: Troncal 

 

Curs: Quart 

Semestre: Primer          

Crèdits: 8             

Hores setmanals: 3               

Horari docent: dimarts i dijous, 12.30-14.00 

                     

 

 

Any acadèmic: 2006-2007                 

Professor: Miquel Edo Julià 

 

Despatx: K/1006      

Telèfon: 3364 

E-mail: Miquel.Edo@uab.cat 

Horari de visita: dimecres 10.30-11.30 i 

divendres 11.30-12.30 

OBJECTIUS: 

 

- Adquisició de tècniques per a resoldre els problemes d’estil, registre i nivell de llengua que 

plantegen originals de complexitat alta. 

- Adquisició de tècniques de revisió i perfeccionament del text traduït en la seva redacció 

global i definitiva.  

- Aprenentatge de tècniques per a resoldre problemes concrets de traducció: noms propis, 

títols, realia, parèmies i ortonímia, entre d’altres.  

 

 

TEXTOS: 

- Literaris. 

- Metalingüístics. 

- Especialitzats dels següents sectors: arqueològic, artístic, alimentari, automobilístic, 

musical, entre d’altres. 



BIBLIOGRAFIA: 

 

- Folena, Gianfranco: La traduzione, saggi e studi, Trieste, Edizione Lint, 1973. 

- Giulia Grassi i Roberto Tartaglione, Lingue italiane, Florència, Ci.elle.i, 1985. 

- Augusto Monterroso, Sobre la traducción de algunos títulos, dins La palabra mágica, 

Barcelona, Muchnik Editores, 1985, pp. 89-96. 

- Joaquim Mallafrè, Llengua de tribu i llengua de polis: Bases d’una traducció literària, 

Barcelona, Quaderns Crema, 1991. 

- El català a TV3. Llibre d’estil, Edicions 62, Barcelona, 1998
2
 [1995]. 

- Veronica Albin, What’s in a Name: Juliet’s Question Revisited, “Translation Journal”, 

2003, www.accurapid.com/journal/ . 

- Jordi Arbonès, Reflexions sobre aspectes pràctics de la traducció, “Revista de Catalunya”, 

94 (març 1995), pp. 73-86; 103 (gener 1996), pp. 85-100; 104 (febrer 1996), pp. 112-120. 

- Els principals diccionaris monolingües, bilingües i de sinònims. 

 

AVALUACIÓ: 

 

Avaluació contínua: 20%. Els estudiants poden lliurar cada setmana les traduccions que es 

treballaran a classe la setmana següent perquè el professor en faci una correcció individual i 

per escrit. Les han de deixar al caseller del professor, al costat de la porta del despatx K/1006, 

abans del divendres a les dues del migdia. També es tindran en compte les intervencions dels 

alumnes a classe. 

 

Prova de traducció: 30%. Tindrà lloc en horari de classe. El professor en fixarà el dia i 

n’avisarà anticipadament els alumnes, que hauran de traduir un text o una sèrie de textos.  

 

Examen final: 50%. Tindrà lloc el dia i l’hora prescrits per la Facultat. S’hauran de traduir 

dos textos: l’un amb l’ajut de diccionaris i de qualsevol material de paper en format de llibre; 

l’altre, molt semblant a algun dels textos que s’hagin treballat a classe, sense l’ajut de cap 

material.  
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