
TRADUCCIÓ 
 

 es tradueixen no es tradueixen  
 noms propis  

nom estrangers 
sense equivalent 
català 
noms d’altres alfabets 

Karlos Arguiñano 
Haakon de Noruega 
Wen Jiabao 

reis, família reial, 
prínceps, dinasties 

cònjuges de la família 
reial que no provenen 
de família reial  

Elisabet II d’Anglaterra 
els Borbons 
Iñaki Urdangarin 

sants, papes, 
personatges bíblics 

 Sant Joan, Sant Josep 
Noè, Judes 

personatges 
històrics i literaris 

 Aristòtil, Juli Cèsar 
Carlemany, Napoleó 
Guillem Tell, la Blancaneu 

PERSONES 

càrrecs lehendakari cancellera Angela Merkel 
empreses que facin 
servir traducció 

empreses que elles 
mateixes no fan 
servir traducció 

Viatges Marsans 
Pàgines Grogues 
British Airways 

bancs, caixes Bundesbank 
 

Banc d’Espanya 
BBVA 

entitats públiques i 
òrgans de gestió 

 Universitat Complutense de 
Madrid, Ministeri de l’Interior 

entitats sense 
finalitat de lucre, 
institucions 
religioses 

Save the Children 
Basta Ya! 
Greenpeace 
 

Creu Roja 
Metges sense Fronteres 
Companyia de Jesús 
Reial Acadèmia Espanyola 

genèric de marques, 
establiments 

nom propi magatzems Harrods 
aigua Bezoya 

partits polítics, 
sindicats 

Partido Colorado, 
Chunta Aragonesista, 
Sinn Féin 

Comissions Obreres 
Partit Socialista Obrer 
Espanyol 

 esdeveniments 
històrics, culturals 
vocabulari propi 

Sanfermines, Oktoberfest 
festes del Rocío, Halloween 
‘ruedo’, ‘traje de luces’ 

documentació oficial  declaració de la renda 
Constitució Espanyola 

 títols de publicacions 
periòdiques 

‘La Vanguardia’ 
‘The Times’ 

obres plàstiques, musicals, monuments i 
quadres es tradueixen o no segons l’ús 
generalitzat 

‘Las Meninas’ 
Empire State, ‘Hey, Jude’  
la Gran Muralla, la Giralda 

obres literàries 
traduïdes al català 

obres literàries sense 
traducció catalana, 
preferible la versió en 
castellà abans que 
l’original 

‘El senyor dels anells’, de J. 
R. R. Tolkien 
‘Blancanieves debe morir’ 
(‘Schneewittchen muss 
sterben’), de Nele Neuhaus 

doblades al català segons les estrenes, 
si s’estrena en 
castellà i no s’ha 
traduït, no ho traduïm 

Els ocells 
Brave (Indomable) 
Love actually 

COSES 
empreses  

 
entitats:  

bancàries  
 

públiques  
 
 

sense lucre  
 

botigues  
marques  

 
partits  

 
 

celebracions 
no catalanes  

 
documents  

 
publicacions  

 
 

obres  
 
 
 

llibres  
 
 
 

pel·lícules  
sèries  

 
premis  

genèric Concha d’Or, Amigo, Premi Príncep d’Astúries 



nom propi amb 
traducció 

Ondas Premi Nobel  
 

transport  nom original 
il·legible d’un altre 
alfabet 

noms i models de 
vehicles 

‘Titanic’ 
Seat León 

poblacions, estats, 
nacions, regions 
amb forma catalana 

aquells que no tinguin 
forma catalana 

Saragossa, Pequín 
Badajoz, Jaén, Las Vegas 

part genèrica (mar, 
serralada, riu, llac...) 
nom propi si té 
traducció 

nom propi si no té 
traducció 
excepcions sense 
traducció de la part 
genèrica i nom propi 

mar Cantàbric, riu Mississipí, 
cascades del Niàgara 
Picos de Europa, Sierra 
Nevada 

part genèrica de 
(carrer, avinguda, 
plaça) 

nom propi 
excepcions sense 
traducció de la part 
genèrica i nom propi 

la Cinquena Avinguda 
barri de Santa Cruz 
Times Square 
Alexanderplatz 

LLOCS 
 

topònims  
 
 

accidents 
geogràfics  

 
 

vies urbanes  
 
 
 
 

edificis  

genèric (hospital, 
teatre, clínica, camp, 
plaça de toros, 
cinema...) 

nom propi Teatre Zorrilla 
Hospital San José 
plaça de toros de Las 
Ventas 

OPERACIONS 
POLICIALS 

operació (minúscula) 
i tot entre cometes 

Gürtel (per relació 
amb el nom de 
l’implicat) 

‘operació Mercuri’, ‘operació 
Llebrer’ 

ESPORTS equips amb topònim 
o gentilici en català 
estadis 

equips sense 
topònims 
patrocinadors 

Atlètic de Madrid, Bruges  
Rayo Vallecano,  
ICG Software Lleida 
Parc dels Prínceps 

FENÒMENS 
NATURALS 

genèric nom de persona huracà ‘Sandy’ 

EMISSORES 
/CANALS 
PRIVATS 

 nom Cuatro 
Telecinco 
Onda Cero 

SIGLES I 
ACRÒNIMS 

denominació 
completa; 
excepcions: BBC, ETA 
sigla i denominació 
d’organitzacions 
internacionals 
sigles d’altres 
alfabets 

sigla original 
 

IRA (Exèrcit Republicà 
Irlandès) 
OTAN (Organització del 
Tractat de l’Atlàntic Nord; 
original: NATO) 
OAP (Organització per a 
l’Alliberament de Palestina, 
original: ا��������� ��� (����� ا��

UNITATS DE 
MESURA 

pesos, monedes, 
longituds, 
temperatures 

 80ºF=26ºC 

 
 
Corregeix, si cal, les frases següents: 
 
1. La segona generació del Seat Ibiza i el Còrdova van ser els primers vehicles que 

es van fabricar. 
 
2. El jutge imposa a Iñaki Urdangarín i Diego Torres una fiança de responsabilitat civil 

de 8,1 milions d'euros. 
 



3. Les figures del web caganer.com es podran trobar a les parades de la Fira de 
Santa Lucía de Zaragoza.  

 
4. La Santa Seu ha anunciat que els turistes que visitin la Cappella Sistina hauran de 

netejar les soles de les sabates en catifes especials i treure la pols de la roba. 
 
5. Els Mossos d’Esquadra han escorcollat diverses entitats bancàries, entre elles, 

Deutsche Bank i Espírito Santo. 
 
6. A l’examen de filosofia es podia triar entre un text de Platón i un de Sócrates. 
 
7. Gollum, Gandalf, Frodo i Bilbo Baggings són els personatges més esperats d’‘El 

hòbbit’. 
 
8. El lehendakari rebutja qualsevol negociació amb ETA. 
 
9. El foc ha cremat 49 acres. 
 
10. Vuit anys després d'escollir Joseph Ratzinger, com a Benedicto XVI, successor de 

Ioannes Paulus II, el col·legi cardenalici, que aplega 208 cardinales, es tornarà a 
reunir al Vaticà.  

 
11. Coincidint amb l'estrena d'‘Ángeles y demonios’, basada en el llibre de l'escriptor 

Dan Brown, TV3 emet la versió cinematogràfica del primer èxit, ‘El codi Da Vinci’. 
 

12. 莫言, Premi Nobel de Literatura 2012. 
 
13. La recreació del submarí de Julio Verne, ‘Nautilus’, del carrer de Valladolid, s'ha 

endut el primer premi del concurs de guarniments de la Festa Major de Sants. 
 
14. Els Rolling Stones celebren 50 anys amb una gira que els portarà des de New York 

fins a London, passant per Los Àngeles. 
 
15. Una investigació de la Universidad del País Vasco ha constatat que l’aigua del mar 

Cantàbric ha augmentat un grau centígrad a l’època d’estiu en els últims 30 anys. 
 
16. El Palacio de Deportes de Madrid ha reunit 14.000 persones en el macroconcert 

per celebrar Halloween. 
 
17. L'absorció de La Sexta per part d'Antena 3 ha provocat l’acomiadament de 18 

treballadors de les delegacions territorials d'informatius de Barcelona. 
 
18. ‘Marnie, la lladre’, d’Alfred Hitchcock, aquest dissabte a la vostra televisió local. 
 
19. La UE i la NATO han considerat que l’última prova nuclear nord-coreana vulnera 

les resolucions del Consell de Seguretat de la UN. 
 
20. L’iPad mini té un cost de facturació estimat de 188 dòlars.  
 
21. Aquest cap de setmana les temperatures arribaran als 104 graus Fahrenheit. 
 
22. ‘Katrina’, ‘Sandy’, ‘Ike’ ‘Wilma’ i ‘Andrew’ són els cinc huracans que han causat 

més morts al llarg de la història a la zona de l’Atlàntic. 
 


