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1. Competències 

a) Reflexionar sobre les aportacions teòriques contemporànies que 

tracten la traducció literària des d’una perspectiva de gènere. 

b) Adquirir una visió panoràmica i diacrònica de la traducció literària 

des d’una perspectiva de gènere. 

c) Conèixer el perfil intel·lectual de les traductores literàries 

catalanes amb més activitat o de trajectòria més significativa 

d) Relacionar els conceptes teòrics fonamentals dels estudis de 

gènere amb les diferents possibilitats de traducció que presenten. 

e) Analitzar com s’han traduït alguns dels textos fundacionals dels 

estudis de gènere al castellà i al català. 

f) Reflexionar sobre la importància de la subjectivitat en el procés de 

traducció de textos d’assaig. 

 

MÒDUL 7: OPTATIVES  

 

ASSIGNATURA:  TRADUCCIÓ LITERÀRIA, GÈNERE I 
MULTICULTURALITAT  

 

CODI ON LINE: 

 

566694 

 566308 

 

CRÈDITS: 5 crèdits ECTS 

 



g) Conèixer el perfil intel·lectual d’escriptores i d’escriptors que 

s’autotradueixen. 

h)  Reconèixer les diverses poètiques i els pressupòsits teòrics de 

l’autotraducció. 

i)  Reconèixer les estratègies i els procediments traductològics més 

importants. 

j)  Saber avaluar críticament una autotraducció. 

 

2. Objectius 

2.1 Coneixements 

- Estudi de les teories feministes de la traducció i de la seva 

importància en els estudis teòrics traductològics contemporanis. 

- Consciència de les principals línies de recerca sobre gènere i 

traducció. 

- Recuperació de traductores catalanes i les seves traduccions. 

- Importància de la traducció en la importació i l’exportació del 

pensament teòric contemporani, específicament pel que fa als 

estudis de gènere.  

- Eines per valorar la traducció dels conceptes clau dels estudis de 

gènere, sorgits en el món acadèmic angloamericà, en contextos 

hispànics. 

- Consciència de la importància de la traducció en la importació i 

exportació de pensament teòric contemporani, específicament pel 

que fa als estudis de gènere. 

- Apropament a la pràctica de la traducció literària centrant-nos en 

les autotraduccions, de manera especial en les versions al castellà 

de Carme Riera; 

- Indagació en els pressupostos teòrics en què es basen les 

autotraduccions analitzades; 



- Visibilització de les estratègies i dels procediments més utilitzats. 

 

2.2 Habilitats, destreses 

- Capacitat d’analitzar un text d’assaig traduït sobre els estudis de 

gènere. 

- Capacitat d’oferir diferents alternatives de traducció d’un text 

d’assaig traduït sobre els estudis de gènere, i de valorar-ne els 

efectes. 

- Capacitat per avaluar i reflexionar sobre diferents possibilitats de 

traducció. 

- Capacitat per contextualitzar socialment, culturalment i 

històricament un text teòric sobre traducció. 

- Capacitat per manejar fonts documentals de tota mena. 

- Capacitat per saber aplicar críticament i reflexivament els 

coneixements adquirits als mòduls i lectures complementàries. 

 

2.3 Actituds, valors i normes 

- Prendre consciència de la importància de la traducció en la 

divulgació del coneixement teòric. 

- Respectar la diferència i l’alteritat. 

- Alertar sobre la responsabilitat dels traductors i traductores de 

literatura i d’assaig. 

- Conèixer la deontologia i l’ètica dels traductors i de les 

traductores.  

- Treballar en un ambient intercultural i interlingüístic.  

- Visibilitzar traduccions, traductores i traductors fins avui 

invisibilitzats. 

 



3. Temari 

3.1. Blocs 

 

Bloc 1: Principals línies d’estudi sobre gènere i traducció (Dra. Pilar 

Godayol) 

Bloc 2: La traducció dels estudis de gènere en contextos hispànics (Dra. 

Francesca Bartrina) 

Bloc 3. La pràctica de la traducció literària (Dra. Lluisa Cotoner) 

  

3.2 Temes 

 

Bloc 1: Principals línies d’estudi sobre gènere i traducció (Dra. Pilar 

Godayol) 

2.1 Introducció  

 

2.2 La metaforització del gènere en traducció  

2.2.1 Teoria  

2.2.2 Bibliografia  

2.2.3 1a lectura recomanada  

 

2.3 La traducció feminista canadenca  

2.3.1 Teoria  

2.3.2 Bibliografia  

2.3.3 2a lectura recomanada  

 

2.4 Breus apunts sobre la història de la traducció en femení. 

Traductores catalanes més destacades  

2.4.1 Teoria I  

2.4.2 Teoria II  

2.4.3 Bibliografia  

2.4.4 3a lectura recomanada 



 

Bloc 2: La traducció dels estudis de gènere en contextos hispànics 

(Dra. Francesca Bartrina) 

1. Introducció 

2. Estat de la qüestió sobre la traducció dels estudis de gènere en 

contextos hispànics 

3. Un estudi de cas: traduir l’obra de Donna J. Haraway 

4. Estratègies traductològiques feministes per a la reescriptura de 

conceptes teòrics 

5. Conclusions 

 

Bloc 3. La pràctica de la traducció literària (Dra. Lluisa Cotoner) 

3.1 Introducció. Traducció versus autotraducció 

3.2 L’autotraducció en el seu context: posicionaments i resultats 

3.2.1 L’autotraducció en Josep Pla: context, pressupostos teòrics i 

posició moral 

3.2.2 L’autotraducció en Joan Perucho: context i resultat 

3.2.3 L’autotraducció en Carme Riera 

3.2.3.1 Context i posicionament 

3.2.3.2 Resultats: evolució de les autotraduccions de Riera 

3.3 La pràctica de l’autotraducció en Carme Riera: estratègies i 

procediments 

 

4. Dedicació 

 

- Activitat  presencial: 48 hores 

o Teoria: 28 hores 

o Pràctiques, Seminaris de Recerca i Conferències: 20hores 



- Treball tutelat/ dirigit: 32 hores (s'inclou tutories 

individuals/col·lectives i treball de l'estudiant sota la supervisió del 

professorat) 

- Treball/Aprenentatge autònom: 45 hores 

 

Hores totals de dedicació a l'assignatura ( 5 crèdits): 125 hores 

 

5. Metodologia 

 

Modalitat presencial 

 

Docència impartida pel professorat. És obligatòria l’assistència a un 80% 

de les classes teòriques. Conjuntament amb l’explicació teòrica es 

plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la 

professora que es debatran en les classes teòriques.  

  

Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per 

l’alumnat.  

  

Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les 

guies de lectura i el treball de l’alumne.  

  

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la 

professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus 

virtual de l’assignatura.  

  

Modalitat on line 

  

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del 

campus virtual.   Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines 

disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, 

eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris 

per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat 



i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat 

activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament 

en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. 

  

Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de 

l’assignatura i realitzades pels alumnes.  

  

Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les 

guies de lectura i el treball de l’alumne.  

  

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats 

estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.  

 

6. Tutories 

Les tutories s’establiran en el programa de l’assignatura. 

 

7. Avaluació 

La impartició i el seguiment d’aquesta assignatura es totalment a 

distància. L’alumnat trobarà tota la informació metodològica al campus 

virtual. 

 

7.1 Avaluació continuada 

Participació en el fòrum o fòrums de cada bloc  (20%) i realització d’un 

treball a escollir de les propostes presentades de cada bloc (80%). 

Només cal realitzar un treball per a l’assignatura “Traducció literària, 

gènere i multiculturalitat”. 

 

Propostes de treball 

1) Principals línies de recerca sobre el gènere i la traducció (Dra. 

Pilar Godayol) 



Treball sobre traductores: es tracta d’escriure un assaig panoràmic 

sobre una traductora rellevant de tots els temps que hagi traduït al 

català o al castellà. 

Normes per a la redacció del treball sobre traductores: 

1. El treball ha de ser d’entre 10 i 12 pàgines, comptant les pàgines de 

2100 espais, amb lletra Times New Roman i cos 12 per a l’article, a 

doble espai, i 10 per a la bibliografia, a un espai i mig. Cal redactar el 

text amb un estil clar, ordenat i precís, posant èmfasi en les dades 

objectives (però, al mateix temps, no defugint el punt de vista de qui 

signa l’escrit).  

2. Estructura del text: 

a) cognoms (units per la conjunció “i”), nom (en negreta): Carner i Puig-

Oriol, Josep. 

b) lloc i data de naixement i mort (entre parèntesi): (Barcelona, 1884 - 

Brusel•les, 1970). 

c) indicació del(s) pseudònim(s) més coneguts (en cursiva): Bellafila, 

Caribau, Olaguer Recó, Two... 

d) menció de les activitats en què ha sobresortit. 

e) informació biogràfica breu: les dades que ajuden a explicar l’obra i a 

situar-la dins el context. 

f) presentació de les traduccions al català o al castellà, assenyalant les 

dates de publicació; les llengües de què tradueix i els anys d’activitat 

del traductor; el tipus dobres i d’autors; si hi ha mòbils més o menys 

evidents; si són traduccions indirectes, abreujades, adaptacions...; si van 

acompanyades de textos teòrics. 

g) recepció crítica de les traduccions (sempre que sigui possible).  

h) indicació de si ha traduït a d’altres llengües; també de si existeixen 

traduccions inèdites, anotant on es troben. 



i) bibliografia, dividida en tres blocs (si s’escauen, el segon i el tercer): 

traduccions al català, textos sobre traducció (tant si fan referència a les 

pròpies com a les d’altri) i crítica de les traduccions. Cal utilitzar les 

Normes generals per a la presentació i redacció d’originals d’Eumo 

Editorial.  

 

2) La traducció dels estudis de gènere en contextos hispànics 

(Dra. Francesca Bartrina) 

Treball sobre la traducció d’assaig especialitzat sobre estudis de 

génere.  

Has d’escollir un original i la traducció d’un text d’assaig sobre temes 

de gènere, a partir de la bibliografia donada en la matèria. Només cal 

que treballis unes 10 pàgines del text, no el llibre o l’article sencer. 

Segueix els passos següents: 

a. Fes un buidatge dels conceptes que et semblen fonamentals i 

cerca’n definicions, tant en la llengua de sortida com en la d’arribada. 

b. Reflexiona sobre si es tracta d’una traducció molt acostada al 

context teòric anglès o si qui ha traduït ha volgut anostrar i fer familiars 

els continguts teòrics. 

c. Comenta i discuteix les notes a peu de pàgina, el prefaci o 

qualsevol altre tipus d’intervenció que faci visible el traductor o la 

traductora. 

d. Valora la traducció a partir dels instruments desenvolupats en els 

continguts teòrics. 

 

3) La pràctica de la traducció literària (Dra. Lluïsa Cotoner) 

a) Temes per debatre i comentar al fòrum: 



• Confrontació d’opinions: lectura i comparació dels articles: 

«El bilingüisme» de Josep Pla y «Lugares del traductor» de Lluís 

Maria Todó.  

• Llegir l'article de Carme Riera: «La autotraducción como 

ejercicio de recreación» comentar les opinions de l'escriptora, i 

valorar fins a quin punt una obra literària continua sent-hi 

propietat exclusiva de la seva autora o autor. 

b) Treball personal sobre l'autotraducció: acarament, anàlisi 

traductològic, comentaris i conclusions d'un d'aquests fragments 

seleccionats:  

• Del capítol 1 de Cap al cel obert / Por el cielo y más allá.  

• Del capítol V de L’estiu de l’anglès / El verano del inglés. 

 [Per a l'elaboració d'aquest exercici vegeu a més de l’article de Riera 

(1997) els articles de Cotoner (2001 i 2006)] 

 

7.2 Avaluació única 

L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única seguint les dates de 

sol·licitud previstes pel Màster. 

L’avaluació única consisteix en la realització d’un treball per a 

l’assignatura que s’ha de lliurar durant el termini establert pel calendari 

acadèmic. 
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