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1. Introducció i objectius 
Aquest treball de final de grau explica com fer la localització i traducció d’un lloc 

web enfocat com si fos un encàrrec de traducció. Hem imaginat que un client ens donava 
la URL, que jo he escollit, i he fet tot el procés de localització: descarregar els arxius, fer el 
recompte de paraules, elaborar un pressupost, fer una factura i entregar els arxius 
traduïts, que es troben en una carpeta en un enllaç i es poden consultar aquí1. L’única part 
del procés que no faré, ja que no és habitual dins aquest procés que ha de fer un 
traductor, és pujar els arxius a la xarxa, ja que d’això se n’encarrega un informàtic. 

  
L’objectiu principal que vull aconseguir amb aquest treball de fi de grau és poder 

ser capaç de fer-lo amb professionalitat i aprendre com és la feina d’un localitzador dia a 
dia i a quins problemes fa front, ja que a banda dels problemes lingüístics, hi ha sovint 
problemes sobre quin tipus de programari escollir, o el format que s’han d’entregar els 
arxius, com explicaré en els apartats de metodologia i anàlisi de les dificultats. A banda, 
un objectiu secundari que m’he fixat és poder fer el treball amb eines aptes per a tot tipus 
de sistemes operatius (Windows, Machintosh, Linux) i que sigui gratuït, ja que la majoria 
d’eines dedicades a la localització o traducció són per a Windows i moltes d’aquestes 
eines són de pagament. 

 
La motivació per fer aquest treball va lligat amb l’objectiu. És a dir, poder saber si 

després de quatre anys d’estudi sóc capaç de fer una feina totalment pràctica i 
professional. He pogut veure que la disciplina de la traducció és un món en què la teoria 
dista bastant de la pràctica, i que a més a més és totalment interdisciplinar, atès que 
s’ajunten moltes destreses i coneixements que no es poden ensenyar, sinó que 
s’adquireixen a còpia d’anar practicant. 

  
Primer de tot presentaré el web que he triat. Es diu hotelswelove.com2, i és un 

web de viatges arreu del món creat d’una manera diferent de les guies de viatge a les 
quals estem habituats. És molt més proper, visual i ofereix un gran ventall d’opcions que 
es poden ajustar al gust de cada lector i que aconsella tot tipus d’activitats diferents que 
no acostumen a tenir les guies de viatges normals. El web està dividit en tres apartats 
fonamentals: think, play, love que encaminen el lector a quin tipus d’activitats ofereixen de 
cada ciutat. Per fer-la més propera han optat per escriure-la amb un llenguatge molt 
informal, ple de metàfores i jugant molt amb el llenguatge, cosa que ha estat un dels punts 
pels quals m’he decantat per aquesta web i no per altres. Treballar amb un llenguatge 
diferent i haver de crear un equivalent en català també ha estat un repte que volia provar. 
Un altre punt positiu que m’ha fet escollir aquest web i no un altre ha estat que té una 
estètica molt particular i visual. Amb un cop d’ull has vist tot el que ofereix i pots clicar 
damunt del material que t’interessa ràpidament. Aquesta senzillesa visual i acolorida que 
separa perfectament cada un dels apartats més el llenguatge d’una guia de viatges una 
mica més enrevessat del que és normal em van fer decidir que aquest web era el que 
volia traduir. 

  
Per poder estructurar el treball d’una manera entenedora, al primer apartat he 

volgut fer una introducció sobre què és la localització, ja que no és una simple traducció, 
sinó que és un procés que va un pas més enllà i implica l’adaptació del text a la cultura de 
la llengua de destí i així cobrir les necessitats locals. Seguidament, he fet un resum del 
que diuen els professionals del sector sobre diferents programes de localització. Aquest 

                                                        
1 Vegeu el web: https://www.dropbox.com/sh/tiovagdgz08nniv/AABPkXmIgiHIjKHA0yYhngMTa?dl=0  
2 Vegeu el web: <http://www.hotelswelove.com> 
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apartat està dividit en subapartats segons les eines que calen en cada part del procés de 
la localització. Primer he volgut parlar dels programes per descarregar llocs web. Després, 
dels programes més utilitzats a l’hora de fer el recompte de paraules. A continuació, parlo 
dels programes que tradueixen llocs web i per últim de les eines de traducció assistida 
que ajuden els localitzadors a traduir, utilitzant memòries de traducció i altres eines que 
els faciliten la feina. Al següent apartat he fet una descripció del material original: de què 
tracta, quina part he traduït i com funciona el web en general. Després, explico 
detalladament la metodologia que he seguit per fer el treball, des de la tria del web fins a 
la tria dels programes que he utilitzat i per què n’he descartat d’altres. Per últim, he fet una 
factura de les paraules totals del web, encara que només n’he hagut de localitzar un 
apartat (11.500 paraules), a causa de la gran quantitat de paraules que hi ha al web. En 
aquest apartat també explico com he fet la factura i quines són les retencions i l’IVA 
pertinents. Per acabar, hi ha les conclusions i la bibliografia dividida en quatre apartats: la 
bibliografia acadèmica, que he tret de blogs o webs oficials, i la bibliografia de 
professionals, que ha estat de gran ajuda durant tot el procés del treball. Després afegeixo 
també tutorials que he mirat per entendre millor com funcionen alguns programes i per 
acabar, els enllaços de tots els programes que menciono durant el treball. Aquest treball, 
però, no té apèndix ja que al tractar-se de la localització d’un lloc web no té molt sentit 
imprimir el material original i les traduccions. Per això, tot aquest material el podeu trobar 
a l’enllaç de més amunt. 

  
Amb tot aquest treball espero poder assolir els objectius fixats i també seguir-me 

motivant per continuar traduint i millorar cada vegada més. Crec que, a banda dels 
objectius, també serà molt positiu poder començar a utilitzar eines de traducció i 
localització i saber quina és la funció específica de cadascuna. Poder treballar amb eines 
de traducció assistida per ordinador és un complement que al mercat es valora molt i 
només s’aconsegueix amb pràctica. Per això és una gran oportunitat per aprendre’n el 
màxim possible per poder sortir més preparada en aquest aspecte. Fent aquest treball, 
també podré aplicar conceptes apresos durant la carrera que després necessitaré en el 
món laboral, com ara ser molt metòdica, perfeccionista i consistent per tal d’evitar errors 
bàsics i seguir sempre un mateix estil.  
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2. Què és la localització? 

2.1. Localització  
 

El sector de la localització és un sector relativament jove, ja que fins fa uns quinze 
anys, aproximadament, els desenvolupadors de programari, als Estats Units, no van ser 
conscients de la necessitat d’internacionalitzar i localitzar els seus productes. Des 
d’aleshores s'ha produït un gran canvi, motivat principalment pel creixement i el 
desenvolupament d'internet.  

De fet, ni el mateix Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans no recull una 
accepció satisfactòria per a la paraula localització en aquest context. Per això, ens hem 
adreçat a la Localization Industry Standards Association (Associació per a la Normalització 
del Sector de la Localització, en anglès), més coneguda per les sigles LISA. Aquesta 
associació diu el següent a la seva Guia d'introducció en el sector de la localització: 

«Però, què és la localització? Per a massa persones encara continua essent 
“simplement un altre procés lingüístic”. Res més lluny de la realitat! La 
localització és el procés d'adaptació i fabricació d'un producte perquè tingui 
l'aspecte i el funcionament d'un article fabricat en un país en concret. Així 
doncs, la localització és la peça d'un trencaclosques comercial mundial que 
permet que les empreses facin negocis en mercats diferents al seu original».3 
  

A més, LISA especifica més encara la definició: 
«[La localització és] el procés consistent en l'adaptació d'un producte, sovint, 
encara que no sempre, una aplicació informàtica o un component d'un equip 
per satisfer els requisits idiomàtics, culturals i d'un altre tipus aplicables a un 
entorn o un mercat de destinació específica (denominat en anglès locale). 
Generalment, aquest procés comporta l'ús d'eines informatitzades especials. 
Igualment, sol anomenar-se L10N, la seva abreviatura típica en anglès».4  
  

Tanmateix, la localització no és un procés que funcioni tot sol; s’ha de valer 
de dos altres processos: la internalització i la globalització. Si reprenem la guia de 
LISA, hi trobem també la definició d’aquests dos termes: 

«Si la globalització es pot definir com la presa de totes les decisions 
tècniques, financeres, administratives, de màrqueting, de personal i de 
qualsevol altra índole que siguin necessàries per facilitar la localització, la 
internacionalització permet específicament que un producte es pugui 
sotmetre a la localització pel que fa als aspectes tècnics. En altres paraules, 
un producte internacionalitzat no requereix una enginyeria ni un redisseny 
traumàtics a l’hora d’adaptar-lo a un idioma o a una plataforma locals».5 
  
«El procés d’internacionalització es tracta, doncs, de preparar els arxius per 
traduir-los i localitzar-los, destriant quines parts són traduïbles i quines no. 
L’objectiu és que el traductor pugui rebre només els fitxers amb text traduïble. 

                                                        
3 Arevalillo, J.J., 2004. 
4 García-Saavedra Valle, M. T., 2002. 
5 Arevalillo, J.J., 2004. 
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Serà molt important en aquest sentit conèixer els diferents formats en què es 
presenta la informació per poder-los organitzar i preparar».6 

A primer cop d’ull, és inevitable pensar que la localització no és més que un altre 
tipus de traducció, una traducció especialitzada en el camp de la informàtica, i així es va 
pensar durant molt temps. De fet, els inicis de la localització van ser totalment 
inconscients. Les traduccions de finals dels anys 80 es dividien en dues classes: literàries 
o científiques. Els traductors d’aquesta última classe eren els encarregats de traduir 
manuals i, en conseqüència, van ser els primers a rebre encàrrecs de traducció de 
programari. Els traductors interessats en aquest camp van haver d'aprendre a fer servir 
les tecnologies, rebent fins i tot formació especialitzada. Va quedar palès que el simple 
coneixement de l'idioma no era suficient per aconseguir una bona traducció. Es feia 
evident que calia traduir el manual, els textos d'ajuda, els missatges d'error, o fins i tot 
modificar els noms del producte o dels seus personatges per evitar malentesos en l'idioma 
de destí, però també calien altres coneixements que no eren purament lingüístics.7 

Això va portar molts informàtics amb coneixement d'idiomes a localitzar, cosa que 
va crear un debat que és encara viu avui dia: determinar si el localitzador hauria de ser un 
traductor amb nocions informàtiques o un informàtic amb nocions d'idiomes.8 Des del meu 
punt de vista, la traducció és una part fonamental de la localització. Quan fa servir per 
primera vegada el programa, l'usuari ha de ser capaç de comprendre’l íntegrament en la 
seva llengua i en cap moment s’ha d’adonar que és una traducció o una adaptació.  

Encara que sigui fonamental, molta gent considera la tasca de la traducció en el 
món de la localització com una cosa simple i senzilla, ja que els manuals no contenen 
estructures complexes o frases llargues, però és justament aquí on es troba el problema. 
Sintetitzar en poques paraules, ja que s'ha de respectar l'espai, el contingut, i deixar clar 
com s’activa el producte no és tan fàcil com sembla. Idiomes com l'anglès (llengua des de 
la qual generalment es localitza) són molt sintètics i poden expressar en poques paraules 
una idea que en català o castellà ocuparia una línia sencera.  

Les llengües, a vegades, imposen certes barreres que causen problemes difícils 
de resoldre. Tot i la gran ajuda que ens ofereixen les eines de traducció, moltes vegades 
cal l’enginy d’un bon traductor per poder-les superar. Malgrat aquestes barreres, la 
localització és un camp que cada dia adquireix més importància en el món de la traducció 
i que inclou la traducció de manuals, fullets, llocs web, aplicacions, processos interns, 
informacions relacionades amb l’atenció al client, termes i condicions dels contractes de 
productes, etc. En definitiva, es tracta d’un camp de traducció molt més ampli del que es 
podria pensar a primera vista.  

Si ens centrem en la traducció de llocs web, aquesta traducció encara té un 
problema afegit al de l’idioma. Fins ara, molts localitzadors havien de saber el llenguatge 
HTML i també una mica de programació per poder traduir i adaptar el disseny web que hi 
ha en la llengua original a la llengua meta. Avui en dia no és fonamental saber llenguatge 
HTML, ja que ja hi ha molts programes que ajuden els traductors a separar el codi de les 
paraules que s’han de traduir i després les tornen a ajuntar i redissenyen el lloc web tal 
com estava, però amb un nou idioma. Amb tot, saber el llenguatge HTML pot servir-nos 
d’ajuda a l’hora de resoldre problemes i, així, evitar demanar un informàtic.  

                                                        
6 Pagans, M., 2002. 
7 Pagans, M., 2002. 
8 Garcia-Saavedra Valle, M.T., 2002. 
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També depenent del tipus de web que haguem de traduir necessitarem un tipus 
de programes o uns altres, com veurem més endavant a l’apartat 3. Normalment, l’ajuda 
de les eines de traducció assistida per ordinador (TAO) és molt útil, no només en la 
localització, sinó que cada dia estan tenint més adeptes, ja que evita haver de traduir la 
mateixa secció o les mateixes paraules dues vegades, i concentra molt recursos en una 
única eina. Els programes TAO més coneguts són SDL Trados9, Wordfast10, MemoQ11, 
Memsource12 encara que també hi ha programes que faciliten la traducció de llocs web al 
núvol, com ara Easyling13 o Webbudget14. Al següent apartat 3 parlaré més 
específicament de cada un d’aquests programes i d’altres.  

2.2. Tipologia de llocs web 

Abans de començar a parlar del tipus de traducció que podem fer dins un web 
(traducció automàtica o traducció feta per un traductor) parlaré dels diferents tipus de web 
i en faré un breu resum explicant les característiques principals de cadascun d’ells. 

El primer tipus de web és el web 1.0.: és unidireccional i està fet sobre continguts 
estàtics. Això el fa més difícil d’actualitzar, ja que només el creador o algú amb 
coneixements de programació pot fer-ho. La finalitat d’aquest tipus de web és la divulgació 
de la informació.15 Seguidament hi ha el web 1.X., que és unidireccional però dinàmic, ja 
que l’administrador té les eines suficients per manipular el contingut sense tenir 
coneixements de programació. El tercer tipus és el web 2.0.. Aquí, el web ja no és 
unidireccional, sinó que hi ha interacció dels usuaris i així faciliten la col·laboració i  
l’ intercanvi d’informació, que crea una intel·ligència col·lectiva. És a dir, es complementa 
l’esperit divulgatiu del web amb l’experiència o informació que hi aporten els usuaris, i 
aquest s’equipara al que ja estava generat.16 Un exemple de web col·laborador són: els 
blogs, les wikis, els fòrums, les xarxes socials, la venda electrònica de productes o 
serveis.17 

I si mirem el futur, tot i que alguns ja ho veuen present, hi ha el web 3.0, que 
aprofita el núvol per fer servir tot el que ens envolta. És el web multidispositiu, al qual es 
pot accedir amb tauletes, telèfons intel·ligents i fins i tot té mapes interactius. Aquesta 
nova faceta vol aprofitar el núvol per poder eliminar els sistemes operatius i complexos i 
grans discos durs d’emmagatzematge d’informació.18 

A partir d’aquí, depenent del tipus de web amb què hàgim de treballar, podrem fer 
servir diferents estratègies i eines de traducció per traduir un lloc web, com veurem més 
endavant. Avui dia la majoria de vegades estarem parlant de webs 1.0. (estàtics), 2.0. o 
1.X. (dinàmics).  

En el present treball em centraré en els webs dinàmics, tot i que faré un breu 
apunt sobre els webs estàtics (1.0.). El més comú és que els darrers estiguin en format 
HTML o HTML5, encara en proves. Com ja he explicat, no és estrictament necessari que 
el traductor aprengui o entengui aquest llenguatge, ja que avui dia hi ha molts programes 
de traducció assistida per ordinador (TAO) que faciliten la feina. Això sí, el traductor ha de 

                                                        
9  Vegeu el web: <http://www.translationzone.com>  
10  Vegeu el web: <http://www.wordfast.com> 
11 Vegeu el web: <https://www.memoq.com> 
12 Vegeu el web:<http://www.memsource.com> 
13 Vegeu el web: <https://www.easyling.com> 
14 Vegeu el web: <http://webbudget.com> 
15 Vegeu el web: <http://www.estudioseijo.com/noticias/web-10-web-20-y-web-30.htm> 
16 Domingo, I., 2014. 
17 Álvarez, D.,2014.  
18 Álvarez, D.,2014.  



 
 

 
 
 

8 

tenir els programes necessaris per descarregar els arxius i així ja poder començar a 
traduir. 

Quant a webs dinàmics (2.0., 1.X.), el desenvolupament és molt més difícil, ja que 
el llenguatge de programació PHP és més avançat que l’HTML. Aquests llocs requereixen 
crear i gestionar una base de dades que està en actualització contínua. Tot i això, 
darrerament s’han creat els gestors de continguts, que ajuden que qualsevol persona 
sense saber programació pugui dissenyar un web dinàmic.19 A continuació, parlaré de tres 
gestors de continguts (Content Management Service - CMS): WordPress, Joomla, Drupal, 
i les seves característiques. Per identificar amb quin tipus de gestor de continguts està 
feta una pàgina web, hi ha diferents programes o extensions que ens ajuden a saber de 
quin es tracta. A l’apartat 3.1. Programes de descàrrega de llocs web, en què parlo del 
programari i de les eines de traducció, mencionaré aquests programes. 

Els sistemes de gestió de continguts s’utilitzen principalment per facilitar la gestió 
de webs. Els CMS generen pàgines web dinàmiques, ja que interactuen amb el servidor 
web per crear una pàgina a demanda de l’usuari i extreuen el contingut de la base de 
dades del servidor.20 La majoria de gestors de continguts s’utilitzen per crear blogs, llocs 
webs personals, portafolis, pàgines corporatives i botigues en línia.  

WordPress és el líder del mercat de webs CMS, gràcies a la senzillesa i intuïció 
de la interfície i el gran suport que ofereixen des de la comunitat de desenvolupadors. 
Però quan s’han de crear llocs web complexos o molt grans, com per exemple de grans 
empreses, es necessita un elevat desenvolupament tecnològic que WordPress encara no 
ofereix.21 Per això la majoria d’aquests llocs webs es creen amb Drupal, perquè suporta 
llocs webs amb estructures més complexes i grans amb un alt nivell de personalització. 
Per contra, a causa d’aquests dos últims factors, els creadors del lloc web necessiten 
coneixements més avançats que en els altres gestors de continguts.22 Per acabar parlaré 
de Joomla. Està pensat per crear portals, comunitats i fòrums, i és de fàcil accés i eficient. 
Com WordPress, té molts mòduls ja preparats per les comunitats que són molt pràctics, 
però té bastants inconvenients si ho comparem amb els anteriors gestors de continguts, ja 
que és bastant més limitat pel que fa a l’estructuració del contingut, la classificació i la 
transversalitat de la informació, els canals de validació i la multiubicació del contingut.23 

Pel que fa al lloc web que he localitzat, hotelswelove.com, està creat amb el 
gestor de continguts WordPress i amb llenguatge PHP i algunes etiquetes específiques 
amb HTML5. Quant a l’ús dels mapes dins el web, utilitza els de Google Maps i també fa 
servir les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram, a la vegada que també hi 
incorpora un blog perquè tothom qui pugui donar més consells sobre què fer a cada ciutat, 
o parlar d’una ciutat nova ho pugui fer amb llibertat.  

   

                                                        
19 Domingo, I., 2014. 
20 Cuerda, X., 2014.  
21 Álvarez, D., 2014.  
22 Álvarez, D., 2014.  
23 Álvarez, D., 2014.  
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3. Quin programari o eines de traducció 
s’utilitzen en la traducció web? 

 
Per traduir un lloc web es necessiten molts programes o eines informàtiques 

diferents. Des del més bàsic, per poder veure en quin format està el web, fins a una eina 
de traducció assistida (TAO), passant per fulls de càlcul o un processador de textos. En 
aquest procés, els arxius que cal traduir poden tenir formats diversos, diferents als més 
coneguts de processador de textos, que haurem de respectar si volem que la traducció del 
lloc web funcioni, per això la localització és més que un procés de traducció. Poder 
acomplir tot aquest procés, des de la descàrrega dels arxius fins acabar la traducció, és 
un dels meus objectius a assolir.  

En aquest apartat parlaré dels diferents programes que hi ha en cada pas del 
procés de localització. El primer pas és descarregar els arxius del lloc web per tenir-los 
accessibles a l’ordinador i poder-los pujar o obrir amb l’eina de traducció assistida o al 
programa que ens ajudarà a traduir-los. En segon lloc, explicaré els programes de 
recompte de paraules, per saber el volum de feina que hi ha a cada web, que també ens 
ajudarà a fer la factura posteriorment. El tercer apartat serà explicar la utilització d’eines 
TAO i per acabar, els programes que s’utilitzen per fer la factura o un pressupost. 

3.1. Programes de descàrrega de llocs web  

Primer de tot, abans de poder descarregar el lloc web, s’ha saber amb el 
llenguatge de programació que està fet. Per aquesta part del procés hi ha diferents eines. 
Les més conegudes, són Builtwith24 o Wappalyzer.25 La primera, Buildwith, és un lloc web 
en què s’enganxa la direcció URL del web que necessites saber com està fet i aquest et 
dóna la informació detallada de totes les eines que han estat utilitzades per poder crear el 
web. D’altra banda, hi ha Wappalyzer. S’instal·la com un complement del navegador 
Google Chrome i sempre apareix a la barra d’eines del navegador, al costat de l’adreça 
URL. D’aquesta manera, amb un cop d’ull pots veure com estan fets tots els webs on 
entres sense haver d’anar expressament a un lloc web per saber-ho, encara que la 
informació que dóna Builtwith és mes completa. Saber la plataforma amb la qual està fet 
el web és important, perquè saps si pots fer la traducció des de la mateixa plataforma, 
com en el cas de WordPress, cosa que estalvia feina al client, ja que no ha de tornar a 
construir el web. 

Quan ja se sap quin és el format i el llenguatge que fa servir el web, s’ha de 
començar a buscar un programa que descarregui tots els arxius del web per poder-los 
editar i traduir. Un punt important a tenir en compte és que després es puguin utilitzar 
aquests arxius descarregats en una eina de traducció assistida. La primera eina 
d’extracció de la qual parlaré és una extensió de Firefox, Scrapbook26, que ajuda a 
guardar els webs, ordenar-los en col·leccions i editar-los en format HTML, però aquesta 
eina no els descarrega a l’escriptori com fan les altres eines. Una altra eina de traducció 
que estarà present a gairebé tots els passos d’aquest procés, i que per aquesta raó anirà 
apareixent en els altres apartats, és Easyling27. Aquesta eina és un programa al núvol 
pensada per traduir i analitzar llocs web. Quan analitza, compta les repeticions que hi ha 

                                                        
24 Vegeu el web: <http://builtwith.com> 
25 Vegeu el web: 
<https://chrome.google.com/webstore/detail/wappalyzer/gppongmhjkpfnbhagpmjfkannfbllamg?hl=es> 
26 Vegeu el web: <https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/scrapbook/> 
27 Vegeu el web: <https://www.easyling.com> 
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de cada paraula i també exporta els arxius en format XLIFF (que és el format d’intercanvi 
bilingüe que fan servir les eines TAO).28 Després, hi ha altres programes, com qual és 
HTTrack Website Copier29. És un programa fet pels sistemes operatius Linux i Windows 
amb programari lliure i, per tant, és totalment configurable. Permet descarregar els arxius 
d’un web al directori: copia el text en format HTML, les imatges i tot tipus d’arxius. El 
següent programa és Webbudget apte per a Windows i de pagament, tot i que al web 
ofereixen una versió de prova durant 15 dies. És un programa molt complet, ja que a més 
a més de descarregar els arxius també fa el recompte de paraules i des de la seva 
interfície es poden fer traduccions.  

3.2. Programes de recompte de paraules 

Hi ha diferents programes i eines per fer el recompte de paraules d’un lloc web. 
Una de les eines més usades pels traductors, segons els fòrums i comentaris en blogs, 
com ara Pro-z30 o Rediris31, és TransAbacus32. Aquest programa està dissenyat 
únicament per a Windows, i és de pagament, tot i que hi ha una versió de prova encara 
que només permet comptar 5 URL dins d’un domini. També permet fer el recompte de 
paraules sense descarregar el lloc web i a més té en compte tots els textos, en què inclou 
les metaetiquetes i els arxius pdf33 i les separa en diferents categories: body: el text que 
llegeixen els usuaris; title: l’etiqueta del títol que es pot llegir a la part de dalt del 
navegador; description: el text resumit que descriu les pàgines; keywords: les paraules 
que defineixen la temàtica del web; alt text (text alternatiu): que l’usuari pot veure quan 
passa el punter per damunt d’una imatge, i el text que busquen els buscadors d’imatges.34 
Un altre programa és Translator’s Abacus35. És un programa gratuït i fàcil de fer servir. 
Compta les paraules de formats html, pdf, doc, rtf i txt.36 El següent programa és 
PractiCount & Invoice37. És un programa molt pràctic, ja que ajunta el recompte de 
paraules i la facturació. Compta les paraules en una gran extensió de formats: rtf, xlsx, 
ppts, pdf, html, xml, php entre altres.38 Quant a eines en línia, Count on it39 és gratuïta i 
compta les paraules de documents pdf, html, xml i csv.40 Per acabar, tornem a les eines 
de les quals ja hem parlat anteriorment. Easyling fa un procés automàtic i desglossa i 
recompta totes les paraules i repeticions del web només posant-hi la URL i l’idioma del 
web41. Semblant a Easyling, hi ha Webbudget, que compta les paraules que hi ha al web a 
la vegada que descarrega els arxius.  

Una eina de recompte de paraules és molt important per a qualsevol traductor, ja 
que permet estalviar temps a l’hora de comptar les paraules que hi ha en el text que ha de 
traduir. També facilita molt la feina a l’hora de fer pressupostos i factures i a diferenciar 
entre paraules coincidents i paraules úniques, i així aplicar una tarifa o un altra depenent 
del nombre de repeticions. El temps és un element molt important per a un traductor, i 
aquest tipus d’eines ajuden el traductor a poder fer un pressupost en minuts, i enviar-lo al 
client al moment. D’aquesta manera el client ja sap si fer l’encàrrec de traducció o no. 

                                                        
28 Morais, J.L., 2014. 
29 Vegeu el web: <http://www.httrack.com> 
30 Vegeu el web: Pro-z <http://www.proz.com/> 
31 Vegeu el web: <http://www.rediris.es> 
32 Vegeu el web: <http://www.transabacus.com> 
33 Domingo, I., 2014.  
34 Domingo, I., 2014.  
35 Vegeu el web: <http://www.globalrendering.com/download.html> 
36 Vegeu el web <http://www.tradonline.es/blog/como-contar-palabras-y-morir-en-el-intento/> 
37 Vegeu el web: <http://www.practiline.com> 
38 Vegeu el web: <http://www.tradonline.es/blog/como-contar-palabras-y-morir-en-el-intento/> 
39 Vegeu el web: <http://felix-cat.com/tools/wordcount/> 
40 Vegeu el web <http://www.tradonline.es/blog/como-contar-palabras-y-morir-en-el-intento/> 
41 Morais, J.L.. 2014. 
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3.3. Eines que tradueixen llocs web 

Avui dia hi ha moltes eines tecnològiques dedicades a la traducció. A causa de la 
gran quantitat de llocs web que hi ha i que cal traduir, s’han generat eines específiques 
per aquest tipus de traducció per les especificitats del text i la tipologia dels llocs web. El 
text que apareix en el lloc web presenta particularitats ben definides si ho comparem amb 
textos d’altres tipus, com ara les metaetiquetes, o el mateix format. A causa de la 
coincidència de moltes paraules, ja que hi ha menús o pestanyes que han de ser tots 
iguals dins el mateix lloc web, necessitem una eina que ens ajudi a ser coherents dins del 
mateix programa de traducció per evitar anomenar els mateixos termes de manera 
diferent. En aquest sentit, és essencial que l’eina que s’utilitzi durant el procés de 
localització permeti fer servir glossaris extrets de traduccions anteriors, ja que el traductor 
s’estalviarà feina i estalviarà diners al client, gràcies a que s’estableixen diferents preus 
per cada tipus de paraula, les repeticions o les paraules úniques.  
 

Per començar parlaré de les aplicacions que tenen els diferents tipus de web, 
algunes de les quals ja he mencionat en l’apartat 2.2. Tipologia de llocs web. Per poder 
traduir un lloc web creat amb WordPress, hi ha diferents extensions: les gratuïtes i les de 
pagament. Les gratuïtes poden oferir traduccions automàtiques, com és el cas de Google 
Language Translator42, Com totes les traduccions automàtiques, el cost és el principal 
avantatge, encara que la majoria de vegades les traduccions no tenen sentit. Una extensió 
de traduccions semiautomàtiques és Transposh43, que també permet fer traduccions 
automàtiques, però igual que les del Google Language Translator no són gaire acurades. 
Per últim queden les traduccions humanes, que fan servir extensions gratuïtes com ara 
qTranslate44, Polylang45 i WPML46. Aquesta última és de pagament.47 Tot i que el web que 
havia de traduir està fet amb WordPress, he decidit no tenir en compte aquesta opció, ja 
que creia mes convenient aprendre a utilitzar eines de traducció assistida i així acomplir 
amb un dels objectius del treball. Aquest objectiu el vaig plantejar tenint en compte que 
per saber fer funcionar una eina de traducció assistida calen hores de pràctica per poder-
la dominar amb precisió, i d’aquesta manera ja tindria una mica d’idea de com funcionen. 
Per contra, les extensions acostumen a estar creades per persones que no han de saber 
com funciona una eina de traducció assistida per ordinador, així que són més intuïtives a 
l’hora de saber com fer-les servir.  
 

En el cas de voler utilitzar una eina de traducció externa en el lloc web, però que 
permeti una fàcil traducció d’aquests llocs, hi ha una extensió del programa al núvol: 
Easyling. Aquesta eina permet traduir amb el mateix disseny original i el context de la 
pàgina web. També ajuda a traduir per segments amb una eina de TAO que té el propi 
programa i que pot importar i exportar arxius bilingües o en format XLIFF. Les traduccions, 
un cop acabades, es poden veure en una direcció web temporal.48 D’aquesta manera 
anem veient com queda la nostra traducció dins el web. Una vegada acabada la traducció 
la podem pujar al servidor utilitzant Google App Engine49, Easyling for WordPress50 o 
simplement exportant els arxiu XLIFF al nostre web.51 
 
                                                        
42 Vegeu el web: <https://wordpress.org/plugins/google-language-translator/> 
43 Vegeu el web: <http://transposh.org/es/> 
44 Vegeu el web: <https://wordpress.org/plugins/qtranslate/> 
45 Vegeu el web: <https://wordpress.org/plugins/polylang/> 
46 Vegeu el web: <https://wpml.org/> 
47 Domingo, I., 2014.  
48 Morais, J.L.. 2014. 
49 Vegeu el web: <https://cloud.google.com/appengine/docs?hl=es> 
50 Vegeu el web: <https://wordpress.org/plugins/easyling-for-wp/> 
51 Domingo, I., 2014.  
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Per poder traduir un web de manera externa, hem d’ajudar-nos d’altres eines de 
traducció especialitzada. Una d’aquestes eines en la traducció de llocs web és 
Webbudget. Aquest programa té suport especial per alfabets double byte i pot traduir en 
format HTML, Applets i Javascript. A més, com a característiques especials, recopila les 
adreces de correu electrònic, té eines de control de qualitat i d’anàlisis estadístiques, entre 
d’altres.52 Si tenim en compte les eines gratuïtes, no ens podem deixar CatsCradle, que és 
una eina per Windows que té característiques especials que no tenen els altres programes 
anteriors, com ara vista prèvia i gestió de projectes o Serverpack.53 

3.4. Eines de traducció assistida 

Hi ha moltes eines de traducció assistida (TAO) que faciliten la feina als 
traductors, per això només faré una introducció de les funcions generals que fan les eines 
TAO i després parlaré de Memsource54, el programa que he utilitzat.  

Primer de tot, cal dir que la majoria de localitzadors utilitzen eines TAO, ja que és 
molt útil a l’hora de traduir etiquetes i el text repetit, que en molts casos acostuma a ser un 
nombre important de paraules. Tot i que la majoria del programes tenen unes 
característiques similars, triar un o l’altre depèn, en molts casos, del pressupost 
disponible. Un dels punts forts de les eines TAO és que segmenten el text 
automàticament, encara que es pot ajustar a les preferències de cada usuari. Per moure’s 
entre aquests segments, hi ha una gran varietat de dreceres de teclat que ajuden a anar 
amb molta més rapidesa d’un segment a l’altre i així estalviar temps, un element clau per 
als traductors. Un altre avantatge és que el mateix programa troba els elements repetits i 
els tradueix, sense necessitat d’haver-los d’introduir dues vegades, depenent del número 
de coincidència entre segments, i també la cerca a la resta del document, fet que amb 
només un instant tinguis tot el document a la teva disposició per a qualsevol dubte. 

Aquestes eines permeten la gestió de memòries de traducció i de glossaris 
terminològics i n’hi ha que, fins i tot, poden activar una cerca passiva dels segments 
d’origen a altres memòries de traducció d’accés lliure.55 La majoria també tenen un 
alineador de textos o un convertidor per exportar o importar a diferents formats estàndard. 
També conserven les nostres dades terminològiques (TBX), les memòries de traducció 
(TMX), les regles de segmentació (SRX) i fins tot importen els arxius XLIFF, cosa que és 
important si els volem reutilitzar.56 A la vegada, ajuden a corregir errors de gramàtica, 
puntuació i terminologia, entre d’altres, que fa que el text no necessiti revisió o edició 
externa quan el projecte està acabat. Per últim, cal afegir que la majoria de programes són 
bastant complexos d’aprendre a fer funcionar i alguns són poc intuïtius, cosa que pot 
intimidar els que comencen a utilitzar-lo.57 

Pel que fa a Memsource, és un programa al núvol que, contràriament a les eines 
TAO habituals, és molt més fàcil d’utilitzar. Té una interfície molt semblant a qualsevol 
programa informàtic. Per això, qualsevol traductor amb una mica de coneixement 
d’informàtica el trobarà fàcil d’utilitzar, cosa que ha beneficiat que des de la seva creació 
cada vegada estigui guanyant més adeptes. En ser un programa al núvol afavoreix que es 
pugui treballar de manera simultània per accelerar el procés de traducció o fer la correcció 

                                                        
52 Sokoli, R., 2002. 
53 Sokoli, R., 2002. 
54 Vegeu el web: <https://www.memsource.com/en> 
55 Vegeu el web: <https://pmdtrad.wordpress.com/2011/10/16/103/> 
56 Ramírez Polo, L.. 2010. 
57 Vegeu el web: <http://www.jw-group.org/1/post/2013/12/top-3-cat-tools-for-translators-trados-vs-wordfast-vs-
memoq.html> 
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de forma paral·lela a la vegada que es tradueix.58 Un altre fet que fa que el seu ús sigui 
cada vegada més estès és la gran compatibilitat de formats que accepta, tant d’arxius, 
com de glossaris i de memòries. A més, s’hi suma la facilitat amb la qual es creen 
aquestes memòries.  

El programa es presenta en dues columnes, en què tal com podem veure a la 
imatge 1, on hi ha el text original i el text traduït. Amb moltes dreceres de teclat es pot 
accedir ràpidament a la majoria d’utilitats, i amb un clic es poden crear etiquetes de 
revisió, que també es tindran en compte en el glossari que després es guarda 
automàticament i, com ja he mencionat abans, és molt fàcil importar-les. Per acabar, 
m’agradaria apuntar que té un corrector que marca inconsistències potencials, errors 
d’escriptura i omissions que es poden modificar. 59 

 

  

                                                        
58 Vegeu el web: <http://translation-blog.trustedtranslations.com/keys-to-using-memsource-editor-more-
effectively-2013-06-26.htm> 
59 Vegeu el web: <http://translation-blog.trustedtranslations.com/keys-to-using-memsource-editor-more-
effectively-2013-06-26.htm> 

Imatge 1: Captura de pantalla del programa Memsource. 
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4. Material original 
El web que he localitzat és www.hotelswelove.com. Em va resultar un web molt 

entretingut i xocant a primera vista, molt visual i que ofereix un gran ventall d’opcions que 
es poden adaptar al gust de cada lector, ja que aconsella tot tipus d’activitats diferents que 
no acostumen a tenir les guies de viatges normals. A més a més, està organitzat amb 
molta claredat i és fàcil de cercar quina de les destinacions pots seleccionar i el tipus 
d’activitats que hi vols fer. El web vol ser molt proper al lector i per això fa servir un 
llenguatge molt informal, ple d’expressions i frases fetes, que afegeix un punt extra de 
dificultat a l’hora de localitzar-lo i això em va ajudar a decantar-me per aquesta opció. 

 
 Està fet amb el gestor de continguts WordPress i llenguatge PHP, que com ja he 

explicat anteriorment, és un dels tipus més habituals de gestor de continguts i de 
llenguatge a l’hora de fer un web. El web està creat per dos especialistes en guies de 
viatge que han treballat en diferents revistes especialitzades en viatges o en els apartats 
dedicats als viatges de revistes. També han fet programes de viatges amb diferents 
productores i altres webs dedicats a viatges, fins i tot pel·lícules. Segons diuen a l’apartat 
Sobre Nosaltres del web, la idea per crear aquest web era fer un anti TripAdvisor, i així 
evitar donar tota la informació sobre un lloc i donar-ne menys perquè cadascú pugui fer el 
seu viatge a mida.60 

 
El web està organitzat en dues categories principals. Primer de tot, en el menú de 

l’esquerra hi ha totes les ciutats que es poden escollir per veure de quina destinació vols 
informació. Sota d’aquestes ciutats hi ha accés al blog, en què tothom pot compartir 
informació sobre cada ciutat. 
 

Com es pot veure a la imatge 2, hi ha Palm Springs seleccionat, ja que és la part 
del web que he localitzat. L’altre menú que hi ha és el que es veu al centre: tres cercles de 
colors, dividit en tres categories: think (pensar), play (jugar), sleep (dormir). 
                                                        
60 Vegeu el web: <http://www.hotelswelove.com/about-us/> 

Imatge 2: Pàgina principal de Palm Springs del web www.hotelswelove.com. 
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A banda de les categories, també hi ha els apartats que actualment ja formen part 
del web 2.0., que són per compartir contingut a les xarxes socials (a la part de dalt de la 
foto a la dreta) com ara Twitter, Facebook, Instagram i veure el web en format RSS. 
L’RSS (Really Simple Syndication) és un fitxer en format XML allotjat al servidor en què 
els editors del web col·loquen els titulars i una descripció dels darrers continguts que s’hi 
han publicat perquè l’usuari tingui disponible l’última informació afegida recentment.61 Al 
costat d’aquestes icones hi ha els apartats: Crèdits, en què expliquen qui ha fet el web i 
qui hi ha col·laborat; Contacteu amb Nosaltres, que és un formulari en què tothom es pot 
posar en contacte amb els creadors del web per afegir-hi informació, per demanar més 
informació o ajudar-los a crear guies de ciutats que encara no hi ha; i per últim hi ha 
l’apartat Sobre Nosaltres en què expliquen qui són i com han acabat escrivint en aquest 
web. 
  

A cada una de les tres subcategories de les que parlava anteriorment (Think, 
Play, Sleep) t’ensenyen diferents tipus d’informació de la ciutat. Per exemple, si cliquem a 
damunt de la rodoneta blava, Think (pensar), tal com veiem a la imatge 3, et condueix a 
una altra pàgina més extensa sobre què fer per inspirar-te sobre Palm Springs. 
Normalment, en aquest apartat sempre hi ha llibres inspirats en la ciutat, pel·lícules, art, i 
idees per poder-te fer una imatge de com és la ciutat sense viatjar-hi. En el cas de Palm 
Springs donen informació sobre la Setmana Modernista de Palm Springs, el llibre de 
Julius Schulman, un dia al Parc Nacional de Joshua Tree, el festival de música Coachella, 
l’arquitectura de Richard Neutra, una part de la pel·lícula de James Bond Diamants per a 
l’eternitat, un altre llibre, en aquest cas una novel·la de Seth Greenland, què fer en un cap 
de setmana esbojarrat a Palm Springs, el curtmetratge The Windmill Farmer, i per acabar 
un petit documental sobre Julius Shulman, el gran fotògraf de la ciutat. Tot això és per què 
el lector es vagi fent una idea de com és la ciutat i què hi podrà trobar.  
  

                                                        
61 Fraganillo, J., Catalán M.A., 2005. 
 

Imatge 3: Pàgina principal de Palm Springs del web www.hotelswelove.com. 
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En el cas que es vulgui entrar en una altra categoria, sempre hi ha les altres dues 
subcategories a l’abast, tant a la part superior com a la inferior del web. També el menú 
de les ciutats hi és present en tot moment, tot i que es minimitza al cantó esquerre del 
web, sempre s’hi pot accedir. Quant a les activitats per fer, hi ha un tast d’informació a la 
pàgina, en què es veu la captura de pantalla, però en clicar a Read more... (Llegiu-ne 
més) et condueix a una altra pàgina amb més informació sobre el tema. 
  

  
  En el següent apartat, com es veu a la imatge 4, el primer que es veu és un mapa 
que després el pots fer més gran o imprimir. Crec que és un detall petit però molt útil per 
quan visites una ciutat que no coneixes, ja que sí que avui dia tenim navegadors GPS i 
telèfons mòbils, però a un mapa mai se li acabarà la bateria. 
  

A Play (jugar) proposen nou activitats diferents per fer durant el dia. A més a més, 
aquestes activitats les organitzen dins un horari i encadenades per veure el millor de la 
ciutat sense perdre ni un minut. Per exemple, a Palm Springs, la primera activitat comença 
a les 9 del matí i és esmorzar al que ells consideren el millor restaurant on serveixen 
esmorzars. Després recomanen una visita a l’arquitectura modernista i anar a la piscina 
d’un dels hotels més famosos de la ciutat a l’hora de dinar. Posteriorment, visitar el museu 
d’art, fer una parada per prendre un cafè, visitar els afores, fer un aperitiu abans de sopar 
a un altre restaurant molt glamurós. Per últim, pujar al telefèric que ofereix unes vistes 
magnífiques de la ciutat i sopar a un restaurant de moda. Tot això des de les 9 del matí 
fins a les 8 del vespre. 
 

Quan s’ha acabat l’itinerari que proposen, es pot triar entre diferents hotels i llocs 
per dormir a l’apartat Sleep (dormir), tal com veiem a la imatge 5. Hi ha des de famoses 
cases modernistes fins a hotels on la festa és més important que dormir. Per poder tenir 

Imatge 3: Apartat Play de Palm Springs a www.hotelswelove.com. 
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una idea de com és, hi ha una foto amb preu, que s’explica amb símbols a la part de dalt i 
a la dreta de la fotografia. Sota, hi ha el nom del barri on es troba i com és l’allotjament, si 
és un habitatge de lloguer, un hotel o fins i tot amb l’estil arquitectònic que està fet.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

Imatge 4: Apartat Sleep de Palm Springs a www.hotelswelove.com. 
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5. Metodologia 
Abans de triar aquest lloc web, vaig estar mirant diferents tipus de web sobre els 

quals fer la traducció. Primer vaig estar mirant blogs d’aprenentatge o relacionats amb 
l’ensenyament de l’anglès com a segona llengua, ja que és al que em dedico. A la majoria, 
però, hi havia massa arxius o eren massa complexos de localitzar. A més, s’hi sumava 
que no tenia experiència en localització i la tasca hauria estat molt més complicada. 
  

Com que m’agrada viatjar i tenir més informació sobre altres països i cultures, 
vaig decidir mirar alguna cosa dedicada al turisme. Vaig veure en el diari anglès The 
Guardian, ja que la traducció havia ser de l’anglès al català, un article sobre els millors 
webs de viatge de l’any 2014. Vaig entrar a diversos dels enllaços que donaven i vaig 
trobar www.hotelswelove.com. 
 

Primer de tot, una de les característiques que havia de tenir el web era una 
estructura clara per poder separar els apartats, i això m’ajudaria a traduir només una part 
del web, ja que em va resultar complicat trobar un web amb un nombre reduït de paraules. 
Un dels requisits a l’hora de fer aquest treball va ser només usar eines de programari lliure 
o gratuït. Per això, seguidament, vaig utilitzar diferents programes per veure com estava 
construït, com ara Builtwith o Wappalyzer62, dels quals ja he parlat anteriorment. Primer de 
tot, vaig haver de descarregar els arxius. Val a dir, que no va ser una feina fàcil, ja que 
vaig provar molts programes diferents, però cap va resultar útil. Primer vaig fer servir 
HTTrack63, eina gratuïta, però mai va acabar de descarregar els arxius en la seva totalitat. 
Després ho vaig provar amb Scrapbook, extensió de Firefox, però també em va resultar 
impossible ja que podia obrir els arxius descarregats, però no podia modificar-los. A 
continuació vaig intentar-ho amb Easyling, però també vaig tenir problemes a causa del 
funcionament del programa. Així que vaig decidir utilitzar un programa de pagament, però 
amb una versió d’avaluació gratuïta de 15 dies: Webbudget. És un programa molt 
complet, ja que a més a més de descarregar els arxius, també fa el recompte de paraules 
i des de la seva interfície es poden fer traduccions. Amb aquesta eina no vaig tenir cap 
problema a l’hora de descarregar-me els arxius del lloc web i així poder començar a 
treballar.  
 

Abans de decidir-me per l’eina a l’hora de traduir el web, vaig estar mirant 
diferents maneres de traduir webs en Wordpress. Com ja he explicat anteriorment, en el 
punt 3.3. Eines que tradueixen llocs web, hi ha diferents tipus d’eines de traducció, des 
d’extensions de traducció semiautomàtica fins a programes TAO, o programes 
especialitzats en la localització de llocs web. Vaig estar pensant en quina seria la millor 
opció a l’hora de traduir, i a la vegada fer un aprenentatge amb una eina TAO, ja que n’hi 
ha moltes que necessiten moltes hores abans de fer-les servir correctament.  

 
Primer de tot vaig descartar tot el que estava relacionat amb la traducció 

semiautomàtica ja que em volia centrar a aprendre com realment funcionava una eina de 
traducció assistida i fer el procés per mi mateixa. D’aquesta manera, les eines qTranslate, 
Polylang i Transposh van quedar eliminades de la llista. D’altra banda, també vaig 
plantejar-me treballar amb eines de traducció assistida convencionals, com ara 
Webbudget, amb la qual ja havia fet l’extracció dels arxius, o la versió al núvol Wordfast 

                                                        
62 Vegeu el web: 
<https://chrome.google.com/webstore/detail/wappalyzer/gppongmhjkpfnbhagpmjfkannfbllamg?hl=es> 
63 Vegeu el web: <https://www.httrack.com/> 
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Anywhere, gratuïta fins a un cert nombre de segments de traducció, OmegaT64, amb 
programari lliure i gratuït, però al final em vaig decantar per Memsource, eina TAO al 
núvol que ajuda amb localització de pàgines web, per què facilita la feina amb les 
metaetiquetes, ja que s’insereixen automàticament i no s’han de teclejar. D’aquesta 
manera s’eviten errors.  

 
Quan ja tenia el programa decidit i els arxius descarregats, havia de seleccionar 

només una part dels arxius per fer el recompte de paraules amb programes com ara 
Easyling, o el mateix Webbudget. Val a dir, que va sorgir un problema amb aquests dos 
programes, ja que cap dels dos programes recomptava el mateix nombre de paraules total 
del web. Tot i aquest problema, vaig decidir tirar endavant i traduir només un dels 
apartats. La majoria d’aquests apartats tenen entre unes 10.000 i 15.000 paraules. Dins 
d’aquests apartats hi ha ciutats de tot el món com ara Londres, Nova York, Xangai, Berlín 
o Marsella. Vaig descartar Londres, encara que potser hauria estat una bona opció, ja que 
hi he viscut durant un any. Potser aquest fet n’hauria facilitat la traducció, ja que potser ja 
sabria del que es parlava en alguns contextos. D’altra banda, triar una destinació europea 
hauria ajudat a evitar problemes de traducció, ja que la cultura és molt semblant i també la 
manera de veure les coses i les mesures. En canvi, vaig decidir traduir l’apartat de Palm 
Springs, ja que és un lloc que m’agradaria visitar i aprendre més sobre la seva gran 
cultura arquitectònica.  
 
 Mentre anava fent la traducció amb el programa Memsource, vaig consultar 
diverses fonts per poder fer una traducció acurada, des de textos paral·lels d’hotels 
reconeguts, fins a glossaris d’arquitectura o simplement diccionaris bilingües i 
monolingües i bases terminològiques com el Termcat65 o tant d’edició bilingüe com la 
monolingüe del Collins66, o el Merriam Webster67. Alguns problemes de traducció, els 
quals explicaré a continuació a l’apartat 6. Anàlisis de les dificultats que he trobat en el 
text han comportat errors de traducció a causa de no trobar un equivalent a la meva 
llengua o de no comprendre el text al cent per cent. 
  

                                                        
64 Vegeu el web: <http://www.omegat.org> 
65 Vegeu el web: <http://www.termcat.cat> 
66 Vegeu el web: <http://www.collinsdictionary.com>  
67 Vegeu el web: <http://www.merriam-webster.com> 
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6. Anàlisi de les dificultats 
 

En aquest apartat explicaré les dificultats que he tingut a l’hora de traduir el web 
www.hotelswelove.com. Els problemes de traducció afecten els processos cognitius i la 
competència traductora i es donen en diferents fases del procés traductor. Estan vinculats 
a les estratègies i als processos de presa de decisions. La resolució dels problemes, que 
no necessàriament ha de ser una resolució automàtica està vinculada a la competència 
traductora i les habilitats i experiència del traductor. D’aquesta experiència sorgiran uns 
problemes o altres. Christiane Nord: afirma que «Els problemes de traducció són de 
caràcter objectiu, però les dificultats són de caràcter subjectiu, ja que depenen de la 
competència del traductor i les condicions tècniques de la feina. [...] Aquests problemes 
són indicacions del procés cognitiu del traductor68».  

 
Com he explicat anteriorment en l’apartat 4. Material Original, el text d’aquest lloc 

web és una guia de viatges una mica especial. Aquest fet repercuteix, tant en el text com 
en l’estructura. Traduir una guia de viatges ja és de per si un procés complicat, però si a 
més a més s’hi afegeixen altres elements, com voler fer una guia moderna, amb molta 
ironia i més propera al lector utilitzant llenguatge col·loquial, encara complica més la feina. 
Tal com diu Kristiane Nord: 

«En realitat el llenguatge del turisme reinventa la realitat en termes positius 
gràcies a un complex sistema d’adjectivació que vol presentar la localitat de la 
millor manera possible per donar al turista la impressió d’exclusivitat, gaudi i 
relaxació. Aquesta perspectiva de la diversitat es manifesta gràcies a l’ús de 
metàfores i metonímies, que redueixen al mínim tot el que es manifesta com aliè 
al lloc que s’està descrivint. [...][A més a més], s’ha de tenir un gran coneixement 
de la llengua així com del món extralingüístic de les dues cultures (la del text 
original i la cultura meta) i un anàlisi competent del text en qüestió69». 
  
Teresa Martín fa una explicació dels problemes específics a l’hora de traduir 

textos turístics: 
«[...]la principal dificultat d’un professional consisteix a “naturalitzar productes 
d’una llengua i una cultura que han estat descrits en una altra llengua i una altra 
cultura regida per diferents convencions”, amb això queda clar que la feina del 
traductor és realment complexa. Així, podem dir que els textos turístics presenten 
unes característiques molt marcades pel que fa a termes culturals, de manera que 
el traductor ha de ser capaç d’aplicar una sèrie d’estratègies que li permetin 
apropar aquests continguts al possible lector70». 
 
«Un aspecte que no hem d’infravalorar sobre tot el que respecta a la traducció [...] 
són els termes culturals idiosincràtics de cada cultura que no sempre troben un 
paral·lel a la cultura d’arribada. Els podem trobar a la descripció de costums [...], i 
sobretot en la gastronomia. La solució de traducció sol recórrer al manlleu amb 
paràfrasi o a equivalències culturals. [...][També] l’ús de superlatiu és una pràctica 
habitual per presentar la destinació turística com una cosa nova i desitjable per al 
possible turista, així com per apropar-lo, mitjançant el llenguatge, a la destinació i 
convertir-la en quelcom conegut71». 
  

                                                        
68 Nord, C.,1997. 
69 Martín, T., 2010. 
70 Martín, T., 2010. 
71 Martín, T., 2010. 
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Depenent del tipus de dificultats les he agrupat en quatre categories diferents, a 
banda dels problemes de caire més general que els agrupat en el primer apartat més 
introductori. A la primera categoria parlaré de problemes d’adequació, és a dir, problemes 
a l’hora de traduir topònims, conversió de mesures i noms concrets. En la segona, de 
problemes lingüístics, que són els que m’han portat més feina a l’hora de localitzar el web. 
Dins aquest apartat, parlaré dels problemes de registre col·loquial, de bromes o ironies, i 
d’estil. En el tercer punt d’aquesta classificació parlaré de la reexpressió de paraules que 
no he pogut traduir i per acabar, a l’última secció faré referència als problemes de 
localització.  
 

6.1 Problemes generals 
El primer problema que se’m va plantejar va ser la redacció en català i l’adequació 

a l’estil que demanava el text original. Aquest procés em va costar, ja que mai havia 
traduït a un registre col·loquial o poc formal. A banda d’això, també he dubtat en molts 
moments d’expressions catalanes. A tall d’exemple, no sabia si quan en anglès es refereix 
a Read more la forma correcta en català ha de ser llegeixi’n més, llegeix-ne més o llegiu-
ne més. La primera indica més formalitat, però en aquest text no l’exigeix, així, aquesta 
opció no era la més adequada. Per tant, el dubte era si parlar de tu o de vosaltres al 
lector. La majoria de textos turístics, tal com diu Teresa Martin, «utilitzen la tècnica de 
l’ego targetting: gràcies a l’ús alternat de tu/vosaltres i nosaltres en lloc de vostè/vostès, el 
turista percep el missatge com personalitzat i dirigit exclusivament a ell72». En aquest cas 
he mantingut la forma vosaltres combinada amb l’ús de llenguatge més informal. 

  
Durant la redacció en català se m’han presentat problemes que he hagut de 

resoldre amb textos paral·lels, com per exemple quan parlava del període de temporada 
alta no tenia clar si havia de ser durant la temporada alta, per temporada, quan és 
temporada alta. Al final, m’he decantat per l’opció quan és temporada alta, ja que les dues 
opcions anteriors apareixien a textos paral·lels, com ara en els llocs web de Hotel Vela73 o 
el Majestic74 de Barcelona, i era la que més encaixava amb la traducció del text. 

 
Per acabar, parlaré del nom del web: www.hotelswelove.com. En aquest cas és 

molt més que el nom del web, ja que descriu el web segons el punt de vista dels seus 
autors. A més a més, apareix en molts més llocs que a la URL i per això vaig estar pensat 
si l’havia de traduir o no. Algunes de les possibles traduccions serien: hotels que estimem, 
hotels que ens encanten, hotels que adorem. Però totes sonaven estranyes posades en 
context. Al final, vaig decidir no traduir-lo per diverses raons. La primera és per mantenir el 
text original; la segona, que no he trobat una traducció que em convencés totalment; i 
l’última perquè són senzillament tres paraules en anglès una de les quals ja és hotels, que 
en català és la mateixa, i love és una paraula molt coneguda globalment que poques 
vegades cal traduir-la. Hi hem de sumar que el públic al qual va dirigit el web és un públic 
jove que ja té nocions d’anglès.  
 

6.2. Problemes d’adequació 
Dins aquest apartat, parlaré dels problemes que deriven de l’encàrrec de 

traducció: les característiques, el destinatari i el context. Aquests problemes en molts 

                                                        
72 Martín, T., 2010. 
73 Vegeu el web: <http://www.w-barcelona.com> 
74 Vegeu el web: <http://www.hotelmajestic.es/es> 
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casos necessiten reformulació per solucionar-los.75 Aquest apartat està dividit en tres 
subgrups: topònims, conversió de mesures i antropònims. 

  

6.2.1. Topònims 
Han aparegut molts topònims al llarg del text, però he tingut dubtes amb dos. El 

primer és Joshua Tree National Park. Amb aquest topònim vaig tenir problemes degut que 
no sabia si era el nom de l’arbre (arbre de Josué) el que donava nom al parc nacional o si 
era el nom en si. Vaig estar dubtant entre traduir-lo per Parc Nacional de l’arbre de Josué 
o no traduir el nom, però si prenia com a exemple un dels parcs nacionals més coneguts, 
el Parc Nacional del Grand Canyon, el nom no es tradueix. D’aquesta manera l’opció que 
vaig escollir va ser Parc Nacional de Joshua Tree. Un altre problema semblant ha passat 
amb Chino Canyon, que ha mantingut el seu nom original. 

 

6.2.2. Conversió de mesures 
Un altre problema d’adequació ha estat la conversió de mesures a causa de la 

diferència de sistemes mètrics utilitzats a Europa i als Estats Units. Tot i que hi hauria 
pogut haver moltes mesures per traduir, per sort, només he topat amb el graus 
Fahrenheit. En el text, es parla d’una gran diferència de temperatura entre Palm Springs i 
el cim d’una muntanya propera. Per solucionar aquest problema el que he hagut de fer ha 
estat convertir els 126ºF, a graus Celsius, que és la mesura habitual a Europa, -1ºC. 
 

6.2.3 Antropònims 
L’últim bloc d’aquest tipus de problemes han estat els antropònims. Els primers, 

apareixen a la secció Play quan parlen d’una pel·lícula de James Bond Diamonds Are 
Forever. He hagut de buscar la traducció al català d’aquesta pel·lícula que ha resultat ser 
Diamants per a l’eternitat. Dins d’aquest apartat parlava de dos personatges Bambi i 
Thumper que coincideixen amb els personatges del conte infantil Bambi, i el conillet 
Tambor (Thumper). Com que l’equivalent que hi ha d’aquests noms no té res a veure l’un 
amb l’altre hi he deixat els noms originals afegint-hi l’article la Bambi i la Thumper. Un altre 
problema amb noms propis que també podria ser a l’apartat 3.2 Humor, del qual parlaré 
més endavant, és quan es parla del nom del grup musical California duo Poolside. El text 
original diu: Tune into the aplty-named California duo Poolside as you doze off on a sun 
deck chair [...] En català, no he traduït el nom del grup, però en aquest cas es perd una 
pinzellada d’ironia quan es fa el comentari. Per això hi he hagut d’afegir el nom del grup 
traduït entre parèntesis i una especificació alhora per poder tenir la mateixa sensació que 
reflecteix el text original: Escolteu la cançó del duo californià Poolside (a la vora de la 
piscina), amb un nom molt encertat, mentre feu una migdiada a la gandula […].  
 

En el següent cas he hagut de fer una adaptació del text original quan parla a 
l’apartat Think de Windmill Farmer. En aquesta secció fa referència a un curtmetratge —
conte que explica la història d’un Windmill Farmer. Aquesta expressió és un neologisme 
inventat per l’autor de la història i no hi ha equivalent a la nostra llengua. Per això he hagut 
de ser creativa i buscar un neologisme o una expressió que s’adeqüés al significat original 
i a la llengua d’arribada. Les opcions entre les quals he hagut de triar han estat: les 
granges de vent, que se n’anava de les paraules originals però mantenia el significat; el 
granger de molins, que s’acosta més a les paraules originals però queda estrany en 

                                                        
75 Hurtado, A., 2001. 
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català; i per últim, l’agricultor de molins. Aquesta opció és per la qual m’he decidit 
finalment, ja que s’adequa a la llengua catalana, i manté l’estructura i el significat de 
l’original. 

  
Per acabar, he agrupat tres problemes que tenen en comú que tots dos són estils 

artístics. A l’apartat Sleep parla de l’estil arquitectònic Boutique, estil de les cases que 
s’ofereixen per dormir. En aquest cas, l’estil en català es diu de la mateixa manera, però 
queda una mica estrany. Per això la meva intenció era escriure un afegitó parlant de l’estil 
arquitectònic boutique. Però com que en la localització d’un lloc web, l’espai compta, i en 
aquest cas en el text original hi diu només: Genre: Boutique, no he pogut afegir cap tipus 
de comentari. Per tant, en català ha quedat igual que en anglès: Gènere: Boutique. Val a 
dir, també, que no és una paraula molt rellevant en el conjunt del web i no afecta 
globalment el text, per això he optat per solucionar el problema d’aquesta manera. 
Seguidament, i també parlant d’art, el text menciona l’estil Outsider Art. En català té un 
equivalent diferent tot i que sembla que parli d’art marginal, en català es denomina aquest 
moviment com a Art Brut, segons el Termcat. Per acabar, un altre estil arquitectònic és el 
Mid Century, que moltes vegades en parla en cases com ara la Mid Century Butterfly o la 
Mid Century Modern. Aquest estil es podria traduir com estil de mitjan de segle, però com 
que aquests noms només surten als títols dels apartats per fer referència als noms de les 
cases, ha estat més fàcil prendre una decisió per solucionar aquest problema. Així, he 
deixat el nom igual que en anglès, ja que és el nom que se li dóna a la casa, i he 
especificat una mica més sobre el per què d’aquest nom quan ha calgut.  

 

6.3. Problemes lingüístics 
En aquest apartat definiré tots els problemes lingüístics que he trobat dins el text, 

que han estat la majoria. Com ja he explicat en la introducció d’aquest apartat, la funció 
principal de la traducció dels textos turístics és la naturalització del text original a un text 
meta. Al mateix temps, també hem d’atreure al lector per què es decideixi pel producte 
que estem venent i no per un altre. Apropar-se al lector amb un llenguatge informal, i fins i 
tot, amb un registre col·loquial. De fet, aquest és el primer apartat dels problemes 
lingüístics. El segon, són els problemes causats per les ironies i el sentit de l’humor una 
mica peculiar dels autors del web; i per últim l’estil informal i, a vegades, una mica 
enrevessat caracteritzat per utilitzar frases llargues.  

6.3.1. Registre col·loquial 
Un dels problemes que s’ha repetit mes vegades ha estat la traducció de les 

paraules cool i cute. Al principi, com que no sabia ben bé com traduir-les, vaig optar 
moltes vegades per ometre-les o canviar-les per equivalents més formals com ara: divertit 
o bonic. Després de donar-hi moltes voltes, vaig arribar a la conclusió que si els que ho 
havien escrit havien triat aquestes paraules d’estil col·loquial era per crear un efecte en 
particular al lector. Per tant, m’havia de cenyir a l’estil que volien transmetre els autors, i 
plasmar-ho de la mateixa manera en català. Així, vaig decidir fer servir les paraules guai i 
mono, sempre en cursiva. Altres paraules que també han causat problemes són dreamy, 
que he traduït per de somni, nifty, xulo, també en cursiva, hipster, que segons el llibre 
d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals equival a la mateixa paraula, 
igual que ha passat amb vintage. Amb aquesta mateixa paraula he trobat una expressió 
que és: Vintage rules. Si tenim en compte la reflexió que he fet al principi d’aquest 
paràgraf, he traduït l’expressió per: el vintage mola també en cursiva. Altres paraules que 
han portat problemes han estat: kitsch, es podria traduir per ridícul però no té exactament 
el mateix matís que cutre, que és més despectiu. Per últim, parlar de la paraula sceney, 
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que no la recull cap diccionari, només Urban Dictionary76 i que vol dir: que volen semblar 
guais. D’aquesta manera, l’expressió the atmosphere is often more relaxed than more 
‘sceney’ PS hotels, l’he traduït per: L’atmosfera és sovint més relaxada que als altres 
hotels més guais i moderns de Palm Springs. 

 
La resta de problemes de registre han sorgit d’expressions o de conjunts de més 

d’una paraula. Per exemple: crazy youngsters. Després de pensar molt en aquesta 
expressió, la millor traducció va ser: joves esbojarrats. En el mateix text també diu: things 
can get a little crazy during the high season when staff (...). A little crazy, va acabar 
derivant a: durant la temporada alta, el personal es descontrola quan (…). Una expressió 
semblant en una altra part del text és: it gets a bit rowdy in the high season – there seems 
to be some tension between hosting a good time and ensuring a good night’s sleep. La 
seva traducció després de molts intents ha acabat sent: Durant temporada alta està una 
mica esvalotat, i sembla que sigui difícil poder passar-hi una bona estona i dormir-hi bé. 
Una altra expressió que em va fer-hi pensar molt va ser: it ticks all the boxes. A causa de 
l’espai reduït d’aquest apartat no podia ser gaire més llarg que la frase original, i així, va 
acabar sent: té un deu en tot. Una altra característica del registre col·loquial en anglès són 
les famoses expressions o abreviacions en anglès com ara: LOL (lot of laughs), FYI (for 
your information), BTW (by the way), TBH (to be honest. En la frase següent: the owners 
are very much part of the local creative scene, so no need to worry about FOMO either. 
FOMO equival a fear of missing out. D’aquesta manera, la frase traduïda seria: els 
propietaris formen part de l’escena creativa de la zona. Per tant, no patiu si voleu formar-
ne part. Per acabar, voldria parlar de la frase: Lingering is encouraged so you can feel free 
to hang out bumming the Wi-Fi (...). Aquesta frase l’he traduït per: Preneu-vos-ho amb 
molta calma, podeu gorrejar Wi-Fi... 

6.3.2. Humor 
Com ja he explicat anteriorment, aquest web té un sentit de l’humor molt 

particular. A causa d’això, han sorgit molts problemes de traducció en aquest sentit. Un 
dels més problemàtics i que, de fet, no he pogut solucionar, ha estat una broma en què 
feia un joc de paraules parlant de l’arquitectura. És la següent: Along on the menu: star-
studded lectures, film screenings, bus and bike tours, social shenanigans and a chance to 
shoot the breeze (block) with your fellow architectural nerds. En aquesta frase, a part de 
tenir problemes de llenguatge amb el significat de shenanigans (tripijocs), el problema 
sense resoldre és a chance to shoot the breeze (blocks). He valorat diferents opcions que 
fessin broma amb una peça arquitectònica, com breeze (block) (blocs de formigó), i 
prendre l’aire. La que m’agradava més era fer un joc de paraules amb brisa i cornisa 
(corn-brisa), però en aquest context no tenia gran cosa a veure amb el significat original. 
Així, he hagut de traduir-ho sense fer el joc de paraules en la llengua original. La traducció 
final és la següent: i l’oportunitat de compartir la brisa amb els friquis de l’arquitectura.  

 
El següent problema ha sorgit de la paraula grown-ups feta servir amb molta 

ironia a la frase If you are worried Modernist Architecture is for grown-ups (...). El problema 
aquí ha estat reflectir aquesta expressió amb el mateix significat sense utilitzar un mot 
despectiu. En aquest cas, he fet servir la paraula madurets, ja que expressa exactament el 
significat de la paraula original: si creieu que l’arquitectura modernista és per a madurets 
(...). Per acabar, el darrer problema de traducció que té a veure amb el sentit de l’humor i 
està relacionat amb l’últim problema que he descrit. La frase del text original és: the place 
feels like a open-air backpackers catering for spring-breakers and an older, hipster crowd. 
El problema era el mateix que en l’últim cas, en què he utilitzat la paraula madurets, però 
                                                        
76 Vegeu el web: <http://www.urbandictionary.com> 
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ara no l’he pogut tornar a utilitzar, ja que el context no ho permetia. Per traduir an older 
hipster crowd he fet servir: pila de moderns ja no tan joves, que hi encaixa a la perfecció. 

6.3.3. Estil 
L’estil és una de les característiques principals del web, que ajuda a fer-lo 

especial i més proper al públic jove i viatger al qual va dirigit. Per aquesta raó, he tingut 
dificultats a l’hora de traduir aquest estil tan peculiar i característic que fa aquest lloc web 
únic.  

 
Pel que fa a problemes de lèxic, hi he trobat moltes frase enrevessades que 

m’han fet reflexionar sobre el llenguatge que havia d’utilitzar en la traducció al català. Un 
dels problemes que m’ha costat més de resoldre ha estat aquesta frase: The interior, a 
somewhat over the top European-inspired number, seems a little out of context in the 
desert environs of Palm Springs, but then again, there's only so much modernism a person 
can take. En aquest fragment hi ha conceptes molt diferents que s’entrellacen i formen 
una frase que costa de desxifrar. Buscar equivalents en la llengua d’arribada que quadrin 
amb l’estructura i l’estil informal ha estat complicat. El fet d’utilitzar tants d’adjectius 
dificulta la tasca de traduir-la al català, ja que en anglès van davant del nom i no s’han de 
crear nous sintagmes. Per exemple, a somewhat over the top European-inspired number 
(interior), que he traduït per: l’interior sembla una mica fora de context a causa d’una gran 
inspiració europea. La segona part de la frase també ha portat problemes pel llenguatge i 
l’estructura: but then again, there's only so much modernism a person can take. L’he 
traduït per: Però, tot i això, és extremadament modernista. D’aquesta manera, he 
substituït so much modernism a person can take per una frase amb un significat 
equivalent però més curta, ja que l’espai també era important. 

 
La segona frase complicada relacionada amb l’estil que he trobat ha estat: The 

perfect winter hangout is going through some sort of revival, with loads of creative LA-
siders buying their mid-Century modern and manically renovating it. He fet moltes proves 
diferents de la primera part de la frase per l’estructura i la paraula revival. He decidit deixar 
revival en cursiva ja que no està acceptada, però sí que la recull la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. D’entre les diferents opcions com ara: el millor pla per a l’hivern 
es repeteix en molts casos; el millor pla per a l’hivern és passar per una mena de revival; 
el pla per a l’hivern s’ha convertit en una mena de revival que es repeteix en molts casos. 
Aquesta darrera opció ha estat per la qual m’he decidit, ja que reflectia més el sentit 
original de la frase que les dues anteriors. En la segona part d’aquest fragment, també he 
hagut de decidir entre dues opcions quina era la que més s’adequava al context. La 
primera opció i per la qual no m’he decantat és: molts de creatius de Los Angeles 
compren la seva casa modernista de meitat de segle i la renoven sense parar, i la segona, 
la que he escollit és: molts creatius de Los Angeles compren una casa modernista de 
meitat de segle i la renoven meticulosament. Entre l’una i l’altra, en aquesta segona es 
veia més clar que l’adjectiu manically feia referència a contínuament, i per aquesta raó l’he 
escollit.  
 

Per últim, he trobat una citació d’un text religiós. Primer, vaig pensar que era una 
part de la Bíblia, i la vaig buscar en anglès per si ja havia estat traduïda al català. Però, 
era un text de Leonard Knight, el creador de Salvation Mountain. Salvation Mountain és 
una escultura d’art Brut que hi ha en una muntanya propera a Palm Springs, feta per 
difondre la paraula de Déu i la religió cristiana. De la mateixa manera que vaig fer amb la 
Bíblia, vaig buscar si el text ja havia estat prèviament traduït, però va resultar no ser així. 
El text original és: Jesus I am a sinner, please come upon my body and into my heart. La 
primera opció entre la qual vaig haver de triar va ser Jesús sóc un pecador, si us plau, 
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retrobeu-vos amb el meu cor i el meu cos. En aquesta frase vaig utilitzar el vós per referir-
se a Déu, ja que autors com Ausiàs Marc o Jacint Verdaguer ho feien servir d’aquesta 
manera. Per contra, quan Frederic Clascar va fer la traducció per la Fundació Bíblica 
Catalana va usar, la majoria de vegades, tu mentre ho alterna amb vós.77 Per aquesta raó 
vaig fer una altra traducció: Jesús sóc un pecador, si et plau, retroba’t amb el meu cor i el 
meu cos. També vaig intentar substituir el si et plau pel per favor, però no acabava de 
quedar bé en aquest context: Jesús sóc un pecador, per favor, retroba’t amb el meu cor i 
el meu cos. Per acabar, vaig posar-ho sense utilitzar si et plau, i va ser la opció per la qual 
em vaig decidir, atès que feia més clara la resta de la frase: Jesús sóc un pecador, 
retroba’t amb el meu cor i el meu cos. 

6.4. Reexpressió de paraules que no s’han pogut traduir 
 
En el text he trobat expressions o paraules que no he pogut traduir, ja que no hi 

ha un equivalent en la nostra llengua. Hi ha diferents tipus d’equivalències traductores 
segons el grau d’equivalència obtingut: equivalència completa; diversificació, en què un 
significat equival a més d’un concepte; neutralització, en què més d’un concepte només té 
un significat; equivalència zero, en què no hi ha equivalent, i equivalència parcial.78 En 
alguns d’aquests casos s’ha d’adaptar o ampliar el text en la llengua d’arribada fent una 
petita explicació ja sigui parafrasejant el significat de la paraula o simplement definint-la. Si 
no es fa, el text d’arribada perdrà sentit. El problema és que no sempre hi ha prou espai 
per fer aquestes anotacions i s’han de fer transposicions, per així poder aprofitar l’espai al 
màxim. Com explicaré a continuació, en la majoria de casos he utilitzat un tipus 
d’equivalent. No he afegit informació, ja que en la localització, molt sovint, s’ha de 
respectar l’espai del text original. 

 
He trobat dos casos semblants amb les paraules tilt shift i crashpad, però he 

solucionat cada problema d’una manera diferent. Com he explicat anteriorment, depenent 
del context en què es troba cada paraula, el problema es pot resoldre de maneres 
diferents. En el cas de la paraula tilt shift, tècnica d’edició de vídeo no recollida en català, 
apareix en el mateix text en dues ocasions diferents. Una per indexar la categoria del web, 
i l’altra per definir el tipus de vídeo que van demanar a un autor en concret per fer una 
pel·lícula. En el primer cas, vaig optar per traduir-la directament per edició de vídeo. En 
canvi, la segona vegada que hi apareix, s’utilitza l’expressió com a adjectiu per descriure 
la pel·lícula. En aquest segon cas, he fet servir el mateix nom tilt shift. He contrastat 
aquest nom amb experts del sector audiovisual, i, encara que en català aquesta paraula 
no estigui recollida, sí que es fa servir en el camp de l’edició d’imatges.  

 
En el cas de crashpad, aquesta paraula s’utilitza generalment en contextos 

informals, i significa un lloc on anar a dormir. Crashpad, sortia, igual que l’exemple 
anterior, en dos ocasions diferents. La primera, per indexar la informació del lloc web, i la 
segona per descriure el tipus d’allotjament que oferia un hotel. Tant quan apareix en un 
context com en l’altre l’he traduït per allotjament. És un hiperònim que té exactament el 
mateix significat, però guanya en formalitat, ja que en català no existeix aquesta paraula 
en registre informal o col·loquial. La segona vegada que hi apareix, a causa de l’espai 
reduït que he hagut de fer servir la mateixa tècnica, tot i que si hi hagués hagut més espai, 
hauria intentat traduir-ho d’una altra manera, com ara: on dormir. 

 

                                                        
77 Casanellas, P., 2006.  
78 Kenny, D., 1998. 
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Per últim, parlar del mot off-set. Aquesta paraula es pot trobar en contextos molt 
diversos: en botànica, en enginyeria o fins i tot en el món del cinema. En aquesta frase, no 
he trobat un equivalent exacte. El context que envolta la paraula m’ha ajudat a deduir-ne 
el significat.. Amb la paraula off-set es fa referència a les plantes que envolten l’entrada 
d’una casa. Per aquesta raó he optat per la paraula emmarcar, un mot gràfic que ajuda a 
visualitzar la imatge que es vol descriure. 
 

6.5. Problemes de localització 
Els problemes de localització que he trobat han estat pocs si ho comparem amb la 

resta d’apartats, i bàsicament estan relacionats amb l’espai del text. Com ja he mencionat 
en l’apartat anterior 6.4 Reexpressió de paraules que no s’han pogut traduir, l’espai en la 
localització és un problema molt recurrent. A banda, també s’ha de revisar que funcionen 
tots els enllaços, que les fotos i els elements visuals apareixen en el mateix lloc que en el 
text original, i que el format del text segueix sent el mateix que en el text original. Si 
s’utilitzen eines TAO, aquestes ajuden que no es desquadri ni el text ni les imatges. Però 
en cas de fer la traducció directament amb llenguatge HTML, s’ha d’anar més amb 
compte. Amb tot, normalment hi ha un informàtic que ajuda el traductor a revisar tot el 
conjunt del web.  
 

En el cas d’hotelswelove.com, he hagut d’anar amb compte en la traducció en 
algunes parts del text. Per exemple en les rodones de diferents colors que redirigeixen a 
altres parts del web. 

 
 Com es pot veure en la imatge 6, hi ha dos problemes que afecten l’espai de 
diferent manera. El que potser es veu més a causa del color verd del cercle, és on diu 
Reserva ara. Per coherència amb tot el lloc web, en aquest cercle hi hauria d’haver escrit 
Reserveu ara, però això hauria provocat que no es veiessin la totalitat de les lletres. Com 
es veu, Reserva ara queda enquadrat a la perfecció, o fins i tot una mica just. Reserveu 
ara, al tenir més lletres hauria estat més difícil posar ja que o s’havia de reduir la mida de 
la lletra o fer el cercle més gran. A part d’aquest problema, també n’hi ha un altre que 
passa més desapercebut. A la banda esquerra a dalt de tot, hi ha una pestanya sota el 
menú en què només es pot llegir trieu una. Aquestes paraules fan referència a trieu una 
ciutat. El problema és el mateix que abans, però en aquest cas ha estat més difícil de 
solucionar ja que des de l’eina TAO no es pot modificar el web. Aquesta tasca, doncs, ha 
de ser feina d’un informàtic que modifiqui aquesta part del web per poder-hi llegir trieu una 
ciutat. De totes maneres, si la persona que visita el web no sap a què es refereix aquesta 
frase, sempre pot posar el cursor damunt i hi apareix un cartellet groc en què apareix la 
totalitat del contingut. També ha passat el mateix a la barra grisa superior en què apareix 

Imatge 5: capçalera on es mostren alguns problemes de localització de www.hotelswelove.com. 
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Sobre nosaltres, Contacteu amb nosaltres i Crèdits. En català aquests apartats són més 
llargs que en anglès. En canvi, però, com que l’espai aquí no està limitat, no hi ha hagut 
cap problema.  

 
Per últim, altres vegades, tot i fer servir una eina TAO, apareixen etiquetes que no 

les processa el programa, com ara: <meta name="description" content="" que va 
aparèixer a Salvation Mountain. L’única solució a aquest problema ha estat mirar si 
apareixia en el text final, i eliminar-ho del programa de traducció sense que creés cap 
problema de format a la resta de web. 
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7. Factura 
 

Per fer el pressupost i la factura de tota la pàgina web que he de localitzar, primer 
de tot he calculat el total de paraules que hi ha al web. Per fer aquesta funció hi ha 
diferents programes, com ja hem vist, que són el Webbudget i el FreeBudget79. Aquests 
dos programes fan el recompte total de paraules i fins i tot calculen el pressupost, si 
introdueixes el preu que has de cobrar per paraula o línia. Per saber el nombre exacte de 
paraules, he utilitzat el web Easyling, que divideix les paraules repetides i les úniques, i 
així he pogut aplicar dos tipus de preu diferents, ja que no és el mateix traduir una paraula 
per primera vegada que fer-ho amb una paraula que ja ha estat utilitzada abans. 
   
 Per escollir el preu per paraula en la combinació anglès-català, he fet una mica de 
recerca en aquest camp. Els preus amb què m’he basat per obtenir la meva tarifa han estat 
diferents webs d’associacions de traductors (APTIC80, ASETRAD81), serveis lingüístics, 
també he preguntat a traductors professionals per la seva tarifa en grup de Facebook 
(Traductores e Intérpretes) i he consultat portals de traducció com ara Rediris, 
Translatorscafé82, Pro-z, que són webs molt consultats per traductors professionals a l’hora 
de trobar-se amb problemes de traducció. Finalment he pres la decisió de cobrar 0,07 
cèntims per paraula única i 0,03 per repetició, com si apliqués una tarifa de revisió. 

   
 Com a curiositat, m’agradaria dir que aquest tema és una mica tabú entre els 
traductors, ja que molts traductors autònoms són reticents a dir les tarifes obertament, i 
només a l’hora de fer un pressupost diuen el que cobren per paraula. També en algunes 
pàgines webs hi ha els preus com ara APTIC, però estan una mica amagats perquè la 
gent no els vegi a simple vista, a no ser que siguin organismes públics, com universitats 
Servei de llengües de la Universitat Rovira i Virgili83, el Servei de Traducció i Revisió de la 
Universitat Autònoma de Barcelona84, o empreses importants del sector com ara 
Linguatrans85 o Ibidem Group86.  

   
 El nombre de paraules que he obtingut amb una cerca amb un màxim de 100 
pàgines a Easyling, el total de paraules ha estat de: 43.053. En aquest cas he fet servir 
Easyling, ja que era molt més fàcil veure les paraules repetides, com ja he explicat 
anteriorment. D’aquest total hi ha 22.255 paraules úniques i 18.538 repeticions, gairebé la 
meitat. Per aquesta raó és important tenir en compte les repeticions als web, ja que no és 
el mateix cobrar el total de paraules a preu de paraula única, que d’aquí descomptar-ne la 
meitat i aplicar-hi la tarifa de revisió, que en el meu cas és menys de la meitat. Tota 
aquesta informació es pot contrastar a la imatge 7. 
 

  
  

 
  
  
  
  

                                                        
79 Vegeu el web: <http://www.webbudget.com/fb4dload.htm> 
80 Vegeu el web: <http://www.aptic.cat> 
81 Vegeu el web: < http://www.asetrad.org> 
82 Vegeu el web: <http://www.translatorscafe.com/cafe/default.asp>  
83 Vegeu el web: <http://www.llengues.urv.cat/correccions-i-traduccions/tarifes/>  
84 Vegeu el web: < http://www.uab.cat/Document/116/514/TARIFES_TRAD,0.pdf> 
85 Vegeu el web: <http://www.linguatrans.com/TarifasDeTraduccion.aspx>  
86 Vegeu el web: <http://www.ibidemgroup.com/traduccion/precios.html> 
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 Com es pot observar a la imatge 8, per fer la factura, he triat un model bastant 
clar posant les meves dades i el logotip a la part superior. A continuació he creat una taula 
per posar les dades de contacte del client, el número de referència de la factura, molt 
important per poder-les indexar, i la data en la qual s’entrega el projecte. A continuació, 
per poder fer els comptes sense necessitat de fer servir altres webs o programes, he 
introduït una taula d’Excel per poder-me facilitar la feina i només haver d’introduir les 
tarifes i el nombre de paraules per poder tenir les tarifes calculades al moment. Aquest 
model es pot tenir guardat com a plantilla i a partir d’aquí, cada vegada que hagi de fer 
una factura només cal que canviï la data, les dades del client, el número de factura i el 
nombre de paraules per poder-ne crear una de nova.  

 
En aquest cas, com que l’empresa per la qual faig la traducció té seu a Gran 

Bretanya, la factura ha de ser sense IVA87. Si fes el projecte per a una empresa estatal 
s’aplicaria un 21% d’IVA i una retenció del 21%88, a no ser que faci menys de 3 anys que 
estiguis donat d’alta com a treballador autònom. Seguidament, hi he posat un requadre 
per saber el nom de qui rep i signa la factura, i per acabar, hi he afegit el número de 
compte al qual s’ha de pagar i el termini en el qual venç el pagament, que normalment és 
de tres mesos. 

                                                        
87 Vegeu el web: <http://www.aptic.cat/pmf#PMF13>  
88 Vegeu el web: <http://www.aptic.cat/pmf#PMF13> 

Imatge 7: Total del recompte de paraules amb el programa Easyling. 
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Imatge 8: Factura de la localització del web www.hotelswelove.com. 
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8. Conclusions 
 

En el present treball tenia uns objectius molt marcats que eren poder fer una 
traducció professional d’un lloc web enfocat com si fos un encàrrec de traducció. Per això 
calia fer tot el procés de localització: descarregar els arxius, fer el recompte de paraules 
elaborar un pressupost, fer una factura i entregar els arxius traduïts; i tot això fer-ho amb 
programari gratuït. A hores d’ara puc dir que tots aquests objectius s’han assolit, amb més 
o menys dificultats, i la localització de la secció Palm Springs del web 
www.hotelswelove.com ja està completa. Ha estat una feina difícil, ja que per localitzar no 
només s’han de saber idiomes, sinó que s’han de tenir coneixements interdisciplinars i 
alhora molta pràctica. Ara ja puc dir que en localització, igual que en traducció, com més 
errors es cometen més se n’aprèn i a força de repeticions és quan més bé surten les 
coses.  

 
Tot i que el text escollit era molt particular i tenia unes característiques molt 

marcades, com ja he anat explicant, ha estat un gran repte poder-lo traduir acuradament. 
A l’hora de traduir un text turístic hi ha molts factors que s’han de tenir en compte, però 
encara més quan ha de ser un text molt proper al lector. Traduir algunes parts més 
informals o iròniques ha estat una tasca difícil. En alguns casos m’he hagut d’esforçar més 
que en d’altres, però, amb una mica de temps he anat trobant les solucions a gairebé tots 
els problemes. En aquest aspecte, aquest treball m’ha ajudat a no deixar les coses de 
banda per ser difícils i aprendre a ser constant i pacient, ja que potser les solucions no són 
immediates, però al final sempre es troba una solució si s’hi reflexiona el temps adequat. 

 
A banda del tema lingüístic, he après molt quant a les eines de traducció. Abans 

de començar el treball, mai hauria dit que hi havia tants tipus diferents d’eines de 
traducció, de recompte de paraules i de descàrrega d’arxius. En aquest sentit, el treball 
m’ha ajudat a adonar-me de que cada una d’aquestes eines té una funció específica i s’ha 
de saber quina utilitzar en cada cas. He fet una recerca que, crec, que serà molt positiva 
per al meu futur com a traductora, ja que avui en dia saber fer funcionar eines de 
traducció, a banda de ser útil per al traductor, està ben valorat per les empreses. També 
aprendre a fer una factura i saber quines tarifes de traducció s’han d’aplicar a l’hora de 
traduir serà molt útil pel meu futur. La majoria de traductors treballen com a autònoms, i 
això implica portar la comptabilitat i fer les factures. D’aquesta manera, quan entri al 
mercat laboral, ja tindré molta feina feta, tant en l’àmbit de facturació com de saber quines 
eines he de fer servir en cada moment.  

 
  En aquest treball he après que la traducció sempre va més enllà dels textos, tant 
pel que fa a les eines com al contingut. Sempre s’ha d’estar alerta i tenir cura dels petits 
detalls, que també compten. He après a ser més curosa tant pel que fa a la traducció com 
pel que fa a la redacció de textos en català, un problema que he intentat anar solucionant 
a poc a poc, i no sempre me n’he sortit. Ha estat un treball més difícil pel que fa a la 
redacció que no pas pel que fa a la traducció. Però això m’ha fet adonar que de mica en 
mica sempre es pot millorar i amb constància i paciència gairebé tot es soluciona.  
 
 Crec que tot i que d’entrada aquest no era el projecte que volia fer, ha estat molt 
gratificant poder aprendre a localitzar un lloc web. Ha estat una experiència molt positiva i 
no descarto poder-m’hi dedicar en un futur. Ha enriquit els meus coneixements i, tot i que 
els continguts dels llocs web poden ser molts temes diferents, la localització gairebé 
sempre té els mateixos passos. A part, poques vegades havia pogut traduir un text turístic 
tan llarg amb unes característiques tan especials. Per a mi, ha estat un gran repte i estic 
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contenta del resultat que n’he obtingut, sense oblidar els problemes que he tingut, que 
m’han fet aprendre els errors que no he de tornar a cometre.  
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