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PRESENTACIÓN
No ano 1999 saía do prelo o volume Terminologie de la traduction / Translation
Terminology / Terminología de la traducción / Terminologie der Übersetzung1, baixo a
dirección de Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke e Monique Cormier, e co patrocinio da
FIT e da CIUTI. Cando a súa presentación no XV Congreso Mundial da Federación
Internacional dos Traductores en Mons lanzouse unha invitación para que fose adaptada
esta Terminoloxía ó maior número posible de linguas do mundo.
Elaborar unha versión na nosa lingua converteuse axiña nunha obriga respecto do
compromiso co desenvolvemento da profesión que mantemos dende o Departamento de
Traducción e Lingüística da Facultade de Filoloxía e Traducción. O lector ou a lectora
ten entre as mans a resposta en galego ó chamamento á difusión multilingüe desta útil
ferramenta, que aquí edita o Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.
Coa finalidade de establece-lo que podería ser un vocabulario básico da didáctica da
traducción, formouse un grupo de traballo internacional duns vinte docentes e
terminólogos universitarios, do que naceu a matriz desta Terminoloxía. O documento
que serviu de base para a terminoloxía francesa foi o glosario contido en La traduction
raisonnnée2, manual de iniciación á traducción publicado por Jean Delisle en 1993. A
metodoloxía empregada na elaboración deste vocabulario foi a proposta polo Office de
la langue française, mentres que o traballo de análise terminolóxico se efectuou dende
os termos para chegar ás nocións. Para o estudio das nocións elaborouse unha estructura
arborescente e os termos foron procesados por subcampos, identificando os trazos
nocionais de cada unidade terminolóxica a partir de contextos ou fontes lexicográficas
ou terminolóxicas3. Dese xeito definíronse as nocións co maior rigor posible.
Establecéronse logo as relacións entre as distintas unidades terminolóxicas e
vinculáronse con sinónimos, variantes e abreviaturas. Ademais, por razóns didácticas,
inclúense abondas observacións e exemplos co fin de facilita-la comprensión das
nocións. Finalmente, para a presentación formal dos artigos, seguíronse as
recomendacións da guía de presentación de traballos terminolóxicos Typographie et
terminologie, publicada polo Office de la langue française do Quebec.
A terminoloxía que presentamos, ademais de ofrece-las 200 nocións que segundo os
coordinadores da obra matriz son as máis eficaces para o ensino da traducción, tenta
responder a unha definición dos obxectivos da didáctica da traducción. O proxecto
cristaliza en galego logo de medio século de propostas moi diversas, aparecidas en foros
e publicacións internacionais, cabo dunha etapa que comezou nos anos posteriores ó
remate da Segunda Guerra Mundial, ó naceren as primeiras grandes escolas de
traducción.
Para decatarnos do esforzo de clarificación operado nesta terminoloxía, diremos que
quince dos manuais consultados para a elaboración da matriz ofrecen non menos de
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1.419 termos correspondentes a 838 nocións4. ¿Un profesor ou unha profesora precisan
realmente deses 1.419 termos para ensinar a traducir? A resposta é evidente: dende un
punto de vista didáctico, a proliferación dos termos ―mesmo diriamos esta particular
confusión babélica― é tan prexudicial como a ausencia dunha metalinguaxe. Así, o
exceso de entradas e un calidoscopio complexo de sinónimos poría en perigo a eficacia
da comunicación. Esta profusión de termos demostra que a terminoloxía da didáctica da
traducción aínda está nos seus comezos.
Cómpre logo que propoñamos unha metalinguaxe rica pero precisa e concisa, unha
terminoloxía contrastada entre varias linguas, e que deite pontes de entendemento entre
distintas tradicións. Respecto disto, o traballo non trata de abrangue-la totalidade das
nocións empregadas no vasto campo dos estudios de traducción, senón presentar de
maneira didáctica aquelas que, na opinión dos que concibiron este manual, resultan
máis útiles para a didáctica da traducción. Así, por outra banda, desbotáronse as nocións
máis correntes da gramática, da lingüística ou da retórica, que comprometerían a
autonomía da nosa disciplina.
Tendo en conta a imposibilidade de manter un paralelismo perfecto entre as redes
nocionais de cada unha das linguas, adaptouse a terminoloxía galega ás particularidades
denominativas e ás necesidades propias da nosa lingua, respectando as prácticas
didácticas e o carácter especial da nosa comunidade de falantes, ó tempo que se recollen
as referencias alemana, inglesa, española e francesa, vinculadas á Terminologie
cuadrilingüe orixinal. Como prolongación da súa matriz, este manual non trata de
prescribir determinados usos terminolóxicos, senón que consiste nunha proposta
harmonizadora e clarificadora que tenta incidir na normalización dos recursos didácticos
da traducción dende e para a nosa lingua. Mediante ela os profesores e as profesoras que
se preocupen pola precisión terminolóxica poderán asociar unha metalinguaxe rigorosa
á súa práctica pedagóxica, mentres que os estudiantes aprenderán con maior facilidade
os termos da súa futura profesión.
En definitiva, foron consideracións de tipo práctico as que guiaron a confección da
presente contribución. Esperamos, canda os coordinadores deste proxecto e os
colaboradores5 que achegaron a súa experiencia na súa elaboración, que esta
Terminoloxía da traducción sexa un instrumento eficaz na didáctica da traducción.

ANXO FERNÁNDEZ OCAMPO
ALBERTO ÁLVAREZ LUGRÍS
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Notas
1. DELISLE, Jean; LEE-JAHNKE, Hannelore e CORMIER, Monique (coords.) (1999) Terminologie de la
traduction / Translation Terminology / Terminología de la traducción / Terminologie der Übersetzung.
Amsterdam e Filadelfia: John Benjamins Publishing Company.
2. DELISLE, Jean (1993) La traduction raisonnée. Manuel d’initiation à la traduction professionnelle
anglais-français. Utaua: Les Presses de l’Université d’Ottawa, col. "Pédagogie de la traduction", 484 p.,
"Glossaire", pp. 19-49. Dúas das obras máis recentes que se refiren ó vocabulario xeral dos estudios de
traducción son: SHUTTLEWORTH, Mark e COWIE, Moira (1997) Dictionary of Translation Studies.
Manchester: St. Jerome Publishing, 233 p., e BAKER, Mona (dir.) (1998) Routledge Encyclopedia of
Translation Studies. Londres: Routledge, 654 p.
3. Véxase na Terminologie de la traduction as páxinas 3-5 da "Présentation".
4. DELISLE, Jean (1998) "Le métalangage de l’enseignement de la traduction d’après les manuels", en Jean
Delisle e Hannelore Lee-Jahnke (dirs.) Enseignement de la traduction et traduction dans l’enseignement.
Utaua: Les Presses de l’Université d’Ottawa, col. "Regards sur la traduction", pp. 185-242.
5. Véxase a lista dos colaboradores nas páxinas 4-5 da Terminologie de la traduction.
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ABREVIATURAS E SÍMBOLOS
Abr.
adx.
Ant.
de
en
es
ex.
fem.
fr
masc.
Obs.
Sin.
subs.
V.
Var.
negriña
cursiva
subliñado
||
*
⇒
‹›
☞
(1), (2), (3)

abreviatura
adxectivo
antónimo
alemán
inglés
español
exemplo
feminino
francés
masculino
observación
sinónimo
substantivo
véxase
variante
lema de entrada principal ou secundaria (ex.: estilística comparada,
falso amigo)
outra lingua ou énfase nun termo
nun exemplo, segmento comentado
separador de acepcions ou de exemplos
forma incorrecta
forma correcta, traducción
nunha definición ou observación, indica a primeira aparición dun
termo obxecto de entrada
remite a un artigo con información adicional
nunha remisión, indica a acepción pertinente dun termo
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GLOSARIO
A
acepción
Cada un dos ‹significados› das palabras definidas nun diccionario.
Obs. 1. — acepción é un ‹termo› da lexicografía, mentres que significado é un
termo da ‹lingüística›. Os diccionarios recollen as diversas acepcións das
palabras.
Ex. — A palabra gusto ten, entre outras, cinco acepcións: a) un dos sentidos
corporais; b) sabor das cousas; c) preferencia dunha persoa; d) sensación de
pracer que produce unha cousa; e) antollo, capricho.
Obs. 2. — As palabras que teñen dúas ou máis acepcións chámanse polisémicas.
Obs. 3. — É frecuente falar tamén do ‹senso› dunha palabra: adóitase dicir que
unha palabra ten varios sensos ou que ten un senso figurado.
☞
significado pertinente
de:
aktuelle Bedeutung
en:
current meaning
es:
acepción
fr:
acception

aceptabilidade
Un dos polos ou forzas entre os que se move o traductor e que determinan a súa
elección da ‹norma› inicial. Optar pola aceptabilidade supón un desexo de face-la
traducción o máis achegada posible á lingua e cultura receptoras e ás súas normas
textuais.
Obs. 1. — ‹Adecuación› e aceptabilidade non se deben entender como puntos
absolutos senón máis ben como un continuum polo que se move o traductor.
Obs. 2. — A aceptabilidade tamén é un dos sete estándares da textualidade e
reflicte o grao de aceptación dun ‹texto termo› (ou de calquera texto) por parte
do público receptor.
☞
adecuación, naturalizador, norma
adaptación
1. ‹Estratexia de traducción› que consiste en darlle prioridade ós temas tratados no
‹texto orixe› independentemente da súa forma.
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Sin.
de:
en:
es:
fr:

Ex. 1. —
Here’s example from
A Butterfly;
That on a rough, hard rock
Happy can lie;
Friendless and all alone
On this unsweetened stone.
The Example
William Henry Davies

Vede o exemplo aquí
Da Volvoreta
Que en aspro e duro cón
Repousa leda;
Senlleira, sen ninguén,
N-esta pedra sen mel.
O Exemplo
Versión de Plácido R. Castro

Ex. 2. —
Souvent, pour s'amuser, les hommes
d'équipage
Prennent des albatros, vastes
oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons
de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres
amers. [...]
L’albatros
Baudelaire

A xente mariñeira, con salvaxe
croeldade,
dáse a cazar albatros, grandes aves
mariñas
que siguen ós vapores do mar na
inmensidade
como xiróns de néboas brancas e
vagariñas. [...]
O albatros
Ramón Cabanillas

Compárese a ‹adaptación› e ‹traducción libre› de Ramón Cabanillas con estoutra
máis literal: “A miúdo para se divertir, os mariñeiros / collen albatros, grandes
aves dos mares, / indolentes compañeiros de viaxe que seguen / o navío que
esvara sobre os abismos amargos [...]”.
Ex. 3. — Soapy took a cobblestone and dashed it through the glass ⇒ Soapy
apañou un lastro e guindouno contra o cristal.
Obs. 1. — A adaptación lévase a cabo sobre todo na ‹traducción› de ‹textos›
poéticos, teatrais e publicitarios.
Obs. 2. — O termo tradaptación, formado a partir de ‹traducción› e adaptación,
é un ‹neoloxismo› que ás veces se emprega para designar esta estratexia de
traducción.
traducción libre
Adaptation (1)
free translation (1)
adaptación (1)
adaptation (1)

2. Resultado da aplicación da estratexia descrita en (1).
Sin: traducción libre
de:
Adaptation (2)
en:
free translation (2)
es:
adaptación (2)
fr:
adaptation (2)
3. ‹Procedemento de traducción› que consiste en substituír unha realidade sociocultural
da ‹lingua orixe› por outra propia da sociocultura da ‹lingua termo› e pertinente para o
público receptor do ‹texto termo›.
10
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de:
en:
es:
fr:

Obs. — As transformacións xeradas mediante o proceso de adaptación poden ser
globais (por exemplo, o cambio da situación de ‹enunciación› no caso dunha
obra de teatro) ou concretas.
Ex. — 1. (cambio global) Na banda deseñada Asterix o galo, o peixeiro da aldea
Ordralfabetix da versión orixinal francesa convértese en Ordealfabétix en galego
e en Unhygienix en inglés, o que implica unha adaptación global e constante para
o público receptor. 2. (cambio concreto) Na versión galega da novela de Lewis
Carroll The hunting of the snark (A caza do carbairán) a traductora transforma
snark en carbairán, Jubjub en Xabouco, etc.
Adaptation (3)
adaptation (3)
adaptación (3)
adaptation (3)

4. Resultado da aplicación do procedemento descrito en (3).
de:
Adaptation (4)
en:
free translation (4)
es:
adaptación (4)
fr:
adaptation (4)
☞
equivalencia, traducción literal, transferencia

adecuación
Un dos polos ou forzas entre os que se move o traductor e que determinan a súa
eleccion da ‹norma› inicial. Optar pola adecuación supón un intento deliberado de
producir un ‹texto termo› que mantén características da lingua orixe ou do seu sistema
textual, cultural, etc.
Obs. — Adecuación e ‹aceptabilidade› non se deben entender como puntos
absolutos senón máis ben como un continuum polo que se move o traductor.
☞
aceptabilidade, exotizador, norma

adición
‹Erro de traducción› que consiste na introducción inxustificada no ‹texto termo› de
elementos que conteñen información superflua ou efectos estilísticos inexistentes no
‹texto orixe›.
Ex. — In all poetry there is an admixture of sense and musicality. *Toda poesía
posúe unha mestura equilibrada de senso e musicalidade. ⇒ Toda poesía posúe
unha mestura de senso e musicalidade.
Obs. — Non se debe confundi-la adición coa ‹explicitación›, que ten unha
xustificación, nin coa ‹compensación›.
Ant. omisión
☞
amplificación, perífrase, sobretraducción
de:
ungerechtfertigte Hinzufügung
en:
addition
es:
adición
fr:
ajout
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adxectivo de relación
Adxectivo que modifica ou determina un substantivo expresando que non é inherente ó
ser ou obxecto designado polo substantivo ‹determinado› e que, con respecto a ese
mesmo substantivo, está en relación de dependencia, de pertenza ou de exclusión.
Obs. — 1. Nas linguas románicas como o galego, o castelán ou o francés, os
adxectivos de relación de creación recente van sempre pospostos con relación ó
substantivo determinado. Por outra banda, os adxectivos de relación adoitan
poder expresarse tamén mediante unha frase preposicional na que unha
preposición vincula un substantivo ‹determinante› ó substantivo determinado. Ás
veces esta forma substantiva pode ser o único xeito de traduci-los adxectivos de
relación a determinadas linguas. A secuencia adxectivo/substantivo determinante
+ substantivo determinado propia das linguas xermánicas traducirase ás linguas
románicas, segundo sexa o caso, polo substantivo determinado seguido dun
adxectivo ou dun substantivo determinante precedido de preposición.
Obs. — 2. Non existe un acordo sobre a denominación exacta desta ‹noción›. Na
bibliografía escrita en inglés fálase tanto de relational adjective como de
attributive adjective.
Ex. — 1. a Bible translator *un traductor bíblico ⇒ un traductor da Biblia. || 2.
the English ambassador *o embaixador inglés ⇒ o embaixador do Reino Unido
|| 3. a postal employee *unha empregada postal ⇒ unha empregada de correos.
☞
predeterminantes
de:
Relationsadjektiv
en:
relational adjective
es:
adjetivo de relación
fr:
adjectif de relation

alternativa condicionada
Proposición que contén unha elección entre dúas opcións en función dunha condición.
Ex. — (nun formulario) Enter $180 or travel expenses, whichever is less. ⇒ Das
seguintes cantidades, consigne a menor: 180 dólares ou os custos da viaxe.
Obs. — Distínguese entre alternativas de anterioridade (whichever is the earliest,
whichever comes first ⇒ o anterior, o que apareza primeiro), de posterioridade
(whichever is the later ⇒ o posterior, o que apareza despois), de inferioridade
(whichever is the smaller, whichever is less ⇒ o menor, o máis pequeno) ou de
superioridade (whichever is the higher ⇒ o maior, o máis alto).
☞
reestructuración
de:
exklusive Disjunktion
es:
alternativa condicionada
fr:
disjonction exclusive

ambigüidade
Característica dun ‹enunciado› ou de parte del que supón que poida prestarse a varias
‹interpretacións› distintas.
Obs. 1. — A ambigüidade pode ser, principalmente, léxica, sintáctica ou
estilística.
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de:
en:
es:
fr:

Ex. — 1. (ambigüidade léxica) pasei toda a mañá no banco; hug your kids at
home and belt them in the car || 2. (ambigüidade sintáctica) (titular) MacArthur
Flies Back to Front; en canto a capitana nos deu a orde de disparar, nós
executámola || 3. (ambigüidade estilística) (titular) Pétrole: tous les coûts sont
permis; un portal para xente enredante (lema do portal culturagalega.org)
Obs. 2. —A ambigüidade pode ser deliberada. Nos xogos de palabras (como o
exemplo 3) ten, ademais, un valor estilístico. Pola contra, se a ambigüidade non é
intencionada e o ‹contexto› non a permite resolver, pode prexudica-la correcta
interpretación do ‹texto›.
Ambiguität
ambiguity
ambigüedad
ambiguïté

amplificación
1. ‹Procedemento de traducción› que consiste en empregar no ‹texto termo› máis
palabras ca no ‹texto orixe› para reformular unha idea ou reforza-lo ‹senso› dunha
palabra do texto orixe que non ten na ‹lingua termo› unha ‹correspondencia› co mesmo
grao de autonomía.
2. Resultado da aplicación do procedemento descrito en (1).
Ant. economía
☞
adición, dilución, expansión, explicitación, perífrase
de:
Erweiterung
en:
amplification
es:
amplificación
fr:
étoffement

anáfora
1. Procedemento retórico que consiste en repetir unha ou máis palabras ó comezo de
‹enunciados› sucesivos coa finalidade de facer énfase nas palabras así repetidas.
Obs. 1. — Unha anáfora no ‹texto orixe› non ten que se traducir necesariamente
por outra anáfora no ‹texto termo›.
Obs. 2. — Dado que a anáfora é un procedemento retórico moi común na lingua
inglesa, non é infrecuente atopar casos nos que esta repetición non é natural en
linguas romances como o galego e polo tanto non a podemos manter na
traducción se queremos preserva-lo estilo propio da ‹lingua termo›.
Ex. — 1. (texto literario) And then, after a few preliminary tries, the whole farm
burst out into 'Beasts of England' in tremendous unison. The cows lowed it, the
dogs whined it, the sheep bleated it, the horses whinnied it, the ducks quacked it.
(George Orwell, Animal Farm) ⇒ Daquela, logo duns ensaios, a granxa enteira
estourou nun canto unitario do “Animais da nosa terra”. Muárono as vacas,
ouveárono os cans, beárono as ovellas, rinchárono os cabalos, gaceárono os
parrulos. (A revolta dos animais, traducción de Antón Dobao) || 2. (texto
pragmático) ⇒ Xeralmente, nas disciplinas empíricas, os modelos son
representacións simplificadas do obxecto de investigación que permiten
aprehender mellor unha parte ou os elementos principais, interaccións internas e
13
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comportamentos que o caracterizan. Esta representación simplificada é necesaria
dada a complexidade do obxecto ‘en vivo’, que non permite o estudio ou a
manipulación directa. O modelo permite verifica-la coherencia interna entre as
relacións postuladas, facer certas previsións e verifica-la conformidade coa
‘realidade’ e despois corrixi-la arquitectura do concepto mediante supresións e
adicións e achegarse ós poucos dende a ‘realidade’ ata o nivel de precisión
desexado. O modelo é logo ó mesmo tempo unha representación, unha
ferramenta de investigación e unha hipótese ou unha teoría. O modelo pode
tomar diversas formas (Gile 1998).
2. Procedemento sintáctico que consiste en retomar un segmento do ‹discurso› mediante
outro segmento.
Ex. — 1. Critics, audiences, colleagues, all praised her performance; profesores,
estudiantes e PAS, todos eles asistiron á concentración. || 2. Kein Trockeneis
oder kohlensäurehaltige Getränke in das isoliegefäβ einfüllen. Hierduch könnte
Überdruck den Glaskolben beschädigen; ten unha segunda vivenda, pero tanto
esta como a outra están en pésimas condicions.
☞
cohesión, repetición
de:
Anapher
en:
anaphora, anaphor
es:
anáfora
fr:
anaphore

anglicismo
1. Expresión propia da lingua inglesa que non ten ‹equivalencia› literal noutra lingua.
Ex. — 1. to engage in wishful thinking ⇒ facerse ilusións || 2. to catch [var. to
have] forty winks ⇒ botar unha soneca || 3. in a flash ⇒ nun intre, rapidamente
2. ‹Empréstimo›, palabra, ‹acepción› particular, unidade morfolóxica, construcción
sintáctica ou forma gráfica que unha lingua toma emprestada do inglés.
Ex. — 1. (empréstimo) a) dumping; b) marketing; c) leasing; d) broker. || 2.
(anglicismo semántico) a) evidence *evidencia ⇒ proba; b) agenda *axenda ⇒
orde do día; c) versatile *versátil ⇒ polifacético; d) ignore *ignorar ⇒ non facer
caso de; e) (informática) to save (a document) *salvar ⇒ gardar; f) topic (of a
conversation) *tópico ⇒ tema || 3. (anglicismo morfolóxico) a) to influence
*influenciar ⇒ influír; b) ineffective *inefectivo ⇒ ineficaz; c) biologist
*bioloxista ⇒ biólogo || 4. (anglicismo sintáctico) a) to pay for (the book) *pagar
polo libro ⇒ paga-lo libro; b) to apply for (the job) *aplicar para o traballo ⇒
solicita-lo traballo; c) to inform someone that *informar a alguén que ⇒
informar a alguén de que; d) the second most important *o segundo máis
importante ⇒ o segundo en importancia; e) X may refer to, or be relatable to,
the same feature as Z *X pódese referir a, ou estar relacionado con, a mesma
característica que Z ⇒ X pódese referir á mesma característica que X ou estar
relacionada con ela || 5. (anglicismo gráfico) a) July 22nd, 1969 * 22 de xullo,
1969 ⇒ 22 de xullo de 1969; b) 134 Florida Street *134 rúa Florida ⇒ rúa
Florida, 134; c) $25 *25 $ ⇒ 25 dólares
14
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☞
de:
en:
es:
fr:

Obs. 1. — Con frecuencia os anglicismos pasan á ‹lingua termo› cun significado
diferente, polo que non tódolos anglicismos se poden volver a traducir ó inglés
literalmente: footing, smoking, fútbol.
Obs. 2. — O anglicismo pódese empregar con fins retóricos ou estilísticos.
Obs. 3. — Dende o punto de vista normativo condénase o uso de anglicismos
cando entran en competencia con palabras ou formas xa existentes na ‹lingua
termo›.
Obs. 4. — Os ‹calcos›, os ‹empréstimos› e os ‹falsos amigos› poden ser
diferentes tipos de anglicismo.
Ex. — The major succeeded in selling his project to the councillors. *O alcalde
conseguiu vendérlle-lo seu proxecto ós concelleiros. ⇒ O alcalde conseguiu que
os concelleiros aprobasen o seu proxecto.
expresión idiomática, interferencia
Anglizismus
Anglicism
anglicismo
anglicisme

animismo
V. personificación

artellamento
Procedemento de redacción que consiste en expresar mediante ‹conectores› as relacións
que ligan os elementos dun ‹texto› co fin de destaca-la súa interdependencia lóxica ou
argumentativa.
Obs. — Os textos redactados en linguas romances adoitan privilexia-lo uso da
subordinación e dos conectores explícitos, mentres que os textos ingleses
prefiren ben o recurso a cadeas de elementos xustapostos ben a implicitación de
certas relacións que nas linguas romances é obrigatorio explicitar. Estas
diferentes tendencias, de tódolos xeitos, non se poden considerar características
tipolóxicas das linguas.
Ex. — 1. Pleasant jobs find many applicants and remuneration is bid down. ⇒
Para os traballos máis agradables sempre hai moitos aspirantes, o que fai que as
remuneracións diminúan. || 2. Write in for our brochure. ⇒ Escríbanos e
enviarémoslle o noso folleto. || 3. Come and see us. ⇒ Veña a vernos. || 4. Ann
went shopping a few weeks ago and ran into some old high school classmates. ⇒
Hai unhas semanas, facendo as compras, Ann atopou unhas antigas compañeiras
do instituto.
☞
coherencia, cohesión, palabra gramatical, reestructuración
de:
Gliederung
en:
articulation
es:
articulación
fr:
articulation

aspecto
Xeito no que unha acción expresada por un verbo se sitúa no tempo ou no espacio.
15
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de:
en:
es:
fr:

Obs. 1. — O aspecto indica a perspectiva dende a cal se considera o
desenvolvemento dunha acción ou a fase do desenvolvemento na que se atopa.
Ex. — 1. (aspecto durativo) reflexionar, adiar, busca, lectura || 2. (aspecto
instantáneo ou puntual) rebentar, explotar, abrocho || 3. (aspecto incoativo)
comezo, iniciar || 4. (aspecto iterativo ou repetitivo) repasar, relectura || 5.
(aspecto perfectivo ou terminativo) clausurar, solución, resultado || 6. (aspecto
imperfectivo ou inacabado) esforzarse, desenvolvemento || 7. (aspecto progresivo
ou de continuidade) ir medrando, deceleración
Obs. 2. — Unha mesma palabra, como desenvolvemento, pode te-los aspectos
imperfectivo e progresivo a un tempo.
Obs. 3. — Definimos aquí o aspecto como un fenómeno léxico e non como o
fenómeno gramatical que pertence ó sistema de tempos verbais (ex.: o aspecto
dos tempos progresivos artellados mediante o auxiliar estar e mailo xerundio do
verbo: “agora mesmo está chovendo como nunca choveu”).
Aspekt
aspect
aspecto
aspect

atomístico, atomística, adx.
Relacionado con calquera procedemento de análise textual que se refira a elementos
illados do ‹texto orixe›.
Obs. 1. — Os procedementos atomísticos aplícanse a entidades menores có
‹texto›, como palabras, sintagmas ou ‹oracións›, e diferéncianse dos
procedementos ‹holísticos›, de natureza menos lingüística.
Obs. 2. — A decisión concreta de preservar unha palabra estranxeira no ‹texto
termo› é o resultado dun procedemento atomístico. Esta é unha ‹noción› que
empregan principalmente os pedagogos alemáns.
Obs. 3. — Malia ser a análise atomística un procedemento importante, traducir
un texto como se estivese constituído por oracións illadas, ignorando o texto
como unidade e a súa relación coa ‹situación›, ou non ter en conta as súas ‹redes
léxicas› son ‹erros metodolóxicos› que adoitan dar como resultado a creación de
textos faltos de ‹cohesión› e de ‹coherencia›.
☞
macrocontexto
Ant. holístico
de:
atomistisch
en:
atomistic
es:
atomístico, atomística
fr:
atomistique

aumento
V. expansión

autor
V. enunciador
16
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B
bagaxe cognitiva
Conxunto de coñecementos adquiridos que constitúen o saber permanente dunha persoa.
☞
complementos cognitivos, contexto cognitivo, universo do discurso
de:
Weltwissen
en:
world knowledge
es:
bagaje cognitivo
fr:
bagage cognitif

baleiro
Falta de ‹equivalencia› na ‹lingua termo› dunha palabra, unha expresión ou un xiro
sintáctico existente na ‹lingua orixe›.
Ex. — 1. ombudsman ⇒ valedor do pobo || 2. jeune fille au pair ⇒ aupair,
estudiante estranxeira que desenvolve labores domésticos nunha familia a
cambio de aloxamento e mantenza || 3. Halloween ⇒ halloween || 4. Can you
give me a lift to the university? ⇒ ¿Lévasme á universidade? || 5. Bundesfeier ⇒
festa nacional suíza.
Obs. 1. — O baleiro pódese deber a un fenómeno sociocultural alleo ó público
do ‹texto termo›.
Obs. 2. — Ante un baleiro, o ‹traductor› pode recorrer a diversos
‹procedementos de traducción› como o ‹empréstimo›, o ‹calco›, a ‹adaptación›, a
‹perífrase›, a ‹compensación›, unha ‹nota do traductor›, etc.
☞
intraducibilidade, perda
de:
Lücke
en:
lacuna
es:
vacío
fr:
lacune

barbarismo
1. ‹Erro de lingua› que consiste en empregar unha palabra inventada ou deformada
involuntariamente.
Ex. — 1. (palabra inventada) *priorizar ⇒ darlle prioridade a; *ofertar ⇒
ofrecer; *recepcionar ⇒ recibir || 2. (palabra deformada) *plantexar ⇒ presentar,
propor; *controvertido ⇒ controvertible; *parafernalia ⇒ trebellos, cacharros
2. ‹Erro de traducción› que consiste en empregar un ‹calco› inapropiado, un
‹empréstimo› ou unha ‹traducción literal› que se perciben como elementos alleos á
sensibilidade lingüística da ‹lingua termo›.
Ex. —O termo basket é un barbarismo importado polo inglés que se debe
substituír pola forma galega baloncesto.
Obs. — O barbarismo é un erro de natureza morfolóxica, mentres que o ‹uso
impropio› e o ‹solecismo› son de índole semántica e sintáctica respectivamente.
☞
neoloxismo, palabra creada
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de:
en:
es:
fr:

Barbarismus
barbarsm (1)
barbarismo
barbarisme

C
calco
1. ‹Procedemento de traducción› que consiste en verter literalmente no ‹texto termo›
unha palabra ou unha expresión do ‹texto orixe›.
Ex. — 1. skyscraper ⇒ rañaceos || 2. out of order *fóra de servicio ⇒ non
funciona || 3. mes felicitations *as miñas felicitacións ⇒ os meus parabéns,
felicidades
de:
Lehnprägung
en:
calque (1)
es:
calco (1)
fr:
calque (1)
2. Resultado da aplicación do procedemento descrito en (1).
Obs. — Os calcos que están lexicalizados na ‹lingua termo› figuran nos
diccionarios como unha parte máis do léxico desa lingua.
Ex. formatar, fútbol, esmoquin, túnel.
en:
calque (2)
es:
calco (2)
fr:
calque (2)

castelanismo
V. interferencia

ceugma
Asociación sintáctica de palabras ou de proposicións coordinadas ou xustapostas que
pertencen a construccións diferentes, o que adoita producir unha estructura agramatical.
Ex. — 1. absence of steps to and from the platform *ausencia de escaleiras para
subir e baixar da plataforma ⇒ ausencia de escaleiras para subir á plataforma ou
baixar dela || 2. *a neneira vixía e coida dos nenos ⇒ a neneira vixía os nenos e
coida deles
☞
cohesión, solecismo
de:
Zeugma
en:
zeugma
es:
zeugma
fr:
zeugme

clixé
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Expresión tópica, falta de orixinalidade e trivializada por mor dun uso moi frecuente.
Ex. — 1. o branco manto do inverno || 2. un marco incomparable || 3. o xogador
número doce
☞
expresión idiomática, locución
de:
Klischee
en:
cliché
es:
cliché
fr:
cliché

coeficiente de expansión
Valor numérico que determina a diferencia de extensión do ‹texto termo› con respecto ó
‹texto orixe› e que se basea na análise estatística de numerosas ‹traduccións›.
☞
expansión
de:
Zieltextausweitungskoeffizient
en:
expansion factor
es:
coeficiente de expansión
fr:
coefficient de foisonnement

coherencia
Característica dun ‹texto› ou ‹enunciado› que ten a súa orixe nas interdependencias
lóxicas, semánticas e sintácticas dos seus elementos constituíntes. Continuidade lóxica
que lle dá unidade ó ‹texto›.
Ex. — (os seguintes enunciados carecen de coherencia) 1. *Estiven unha hora en
completa soidade facendo cola para poder coller as entradas. || 2. *Agradézolle
cordialmente a atención dedicada por parte da súa persoa a esta carta na que lle
solicito axuda.
Obs. 1. — A coherencia depende de varios elementos: ‹redes léxicas›, claridade
das relacións lóxicas, presencia de conectores oracionais, exposición ordenada de
ideas, escolla do ‹vocabulario›, ‹artellamento› dos enunciados.
Obs. 2. — A diferencia da ‹cohesión›, que é de natureza lingüística, a coherencia
sitúase no plano lóxico, conceptual.
☞
conector
de:
Kohärenz
en:
coherence
es:
coherencia
fr:
cohérence

cohesión
Característica lingüística dun ‹texto› ou ‹enunciado› determinada polas relacións
gramaticais e léxicas que lles dan unidade ás palabras que constitúen as ‹oracións› e ás
oracións entre si.
Ex. — (o seguinte enunciado carece de cohesión sintáctica xa que non respecta a
regra de unicidade do suxeito nas dúas oracións) *agardando unha pronta
resposta pola súa parte, por favor, acepte as miñas desculpas ⇒ agardando unha
pronta resposta pola súa parte, prégolle que acepte as miñas desculpas
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☞
de:
en:
es:
fr:

Obs. — A diferencia da ‹coherencia›, que é de natureza lóxica, a cohesión
sitúase no plano do estrictamente lingüístico.
anáfora, artellamento, conector, ceugma
Kohäsion
cohesion
cohesión
cohésion

colocación
Conxunto de dúas ou máis palabras que se combinan naturalmente para formar unha
asociación sintagmática e idiomática nun ‹enunciado›.
Ex. — 1. gravemente enfermo; montar un escándalo; encher un baleiro; calma-la
sede || 2. Mais le temps des hélices est compté. ⇒ Mais os avións de hélices
teñen os seus días contados. 3. The representative made a speech yesterday. ⇒ O
delegado pronunciou onte un discurso.
Obs. 1. — Non tódolos autores definen os termos ‹combinación› e colocación do
mesmo xeito e mesmo hai varios que os consideran sinónimos. O risco distintivo
da colocación é o seu carácter fixo, previsible e ás veces sintagmático.
Obs. 2. — O uso deliberado de colocacións “incorrectas” pode ás veces adquirir
un certo valor estilístico ou retórico.
Ex. — (titular) peace broke out in Ireland ⇒ estoupou a paz en Irlanda
☞
expresión idiomática
de:
Kollocation
en:
collocation
es:
colocación
fr:
collocation

combinación
Asociación máis ou menos frecuente de dúas ou máis palabras, consecutivas ou non,
consagradas polo ‹uso› e que constitúen unha ‹unidade de senso›.
Ex. — O deputado dirixiulles unhas palabras ós asistentes. Palabras adoita
combinarse cos verbos dirixir, dicir, emitir, ler, pronunciar, dedicar, pero non
con facer.
Obs. 1. — Non tódolos autores definen do mesmo xeito os termos combinación e
‹colocación›. O trazo distintivo da combinación é o seu carácter menos
previsible.
Obs. 2. — A combinación pode reflectir tamén a formación de ‹redes léxicas›
nos textos especializados.
Ex. — America’s economy is entering its eighth year of uninterrupted growth.
The 1945 upturn has lasted for four years, so how much longer can the party
last? ⇒ A economía dos Estados Unidos está comezando o seu oitavo ano de
crecemento ininterrompido. A expansión do ano 1945 prolongouse durante catro
anos. ¿Canto máis vai dura-la festa?
Obs. 3. — O estudio das combinacións en corpus de textos é unha das principais
ferramentas da análise do discurso e da extracción terminolóxica.
☞
expresión idiomática
de:
Kookurrenz
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en:
es:
fr:

coocurrence
coocurrencia
coocurrence

comparanza elíptica
Comparanza de inferioridade, igualdade ou superioridade formulada nun ‹enunciado›
sen que se exprese explicitamente o segundo elemento da comparanza.
Obs. — Esta estructura idiomática tan frecuente en inglés non sempre resulta
natural en galego nin se axeita ó ‹uso› da nosa lingua, por máis que se adoita
difundir nos ‹textos› publicitarios.
Ex. — 1. for longer engine life ⇒ prolongue a vida do seu motor || 2. greater
safety ⇒ seguridade garantida || 3. we promised you better service and we’re
living up to that commitment ⇒ prometémoslle un servicio de calidade e
cumprimos
de:
elliptischer Komparativ
en:
elliptical comparative
es:
comparación elíptica
fr:
comparatif elliptique

comparanza ordinal
Construcción sintáctica propia do inglés que consiste en combinar un adxectivo ordinal
cun superlativo.
Ex. — Japan is Canada’s second largest trading partner. *Xapón é o segundo
socio comercial máis importante de Canadá. ⇒ Xapón é o segundo socio
comercial de Canadá.
Obs. — Dado que esta estructura ordinal non existe en galego, o ‹traductor› ten
que recorrer a unha ‹reestructuración› da ‹oración›.
es:
comparación ordinal
fr:
structure ordinale

compensación
1. ‹Procedemento de traducción› que consiste en introducir no ‹texto termo› un efecto
estilístico presente noutra parte do ‹texto orixe› co fin de mante-lo ‹ton› xeral do ‹texto›.
Ex. — O atuamento empregado en galego, castelán ou francés para indicar
familiaridade entre dúas persoas podería ter correspondencia en inglés no uso
dun nome propio ou dun alcume ou outras marcas de familiaridade
(contraccións: I’m, you’re, etc.).
2. Resultado da aplicación do procedemento descrito en (1).
☞
baleiro, perda
de:
Kompensation
en:
compensation
es:
compensación
fr:
compensation
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complementos cognitivos
Coñecementos extralingüísticos que o ‹traductor› reactiva cando busca unha
‹equivalencia› e que contribúen á configuración do ‹senso›.
Obs. — Os datos sobre o autor e os ‹destinatarios› do ‹texto›, os coñecementos
do campo temático e o ‹contexto cognitivo› son complementos cognitivos.
☞
bagaxe cognitiva, signo lingüístico, situación, universo do discurso
de:
Ergänzung aus dem Weltwissen
en:
situational knowledge
es:
complementos cognitivos
fr:
compléments cognitifs

concentración
Diminución do número de elementos empregados na ‹lingua termo› para expresa-lo
mesmo contido semántico que o segmento paralelo do ‹texto orixe›.
Ex.: — 1. machine à laver ⇒ lavadora || 2. Ils passent leurs vacances d’été à la
montagne. ⇒ Veranean na montaña. || 3. wall-to-wall carpet ⇒ moqueta || 4.
long distance call ⇒ chamada interurbana
Ant. dilución
☞
concisión, implicitación, palabra exacta
de:
Konzentration
en:
concentration
es:
concentración
fr:
concentration

concepto
V. noción

concisión
Efecto estilístico que resulta da aplicación dunha ‹economía› consistente en reexpresar
unha idea no ‹texto termo› con menos palabras que no ‹texto orixe›.
Ex. — 1. The said land shall be used for agricultural purposes, and shall be
used for no other purpose or purposes whatever. ⇒ As devanditas terras están
estrictamente reservadas ó uso agrícola. || 2. Il a fait la connaissance de deux
habitants du village et les deux habitants l’ont invité à passer la nuit pour
dormir chez eux au village. ⇒ Coñeceu dous habitantes do lugar que o invitaron
a durmir na súa casa.
Obs. — A parte de depender das ‹condicións› inherentes á fraseoloxía e ‹usos›
de cada comunidade lingüística, a concisión consiste de cote en eliminar
‹repeticións› inútiles, pleonasmos ou calquera outra torpeza na redacción do
‹texto orixe›. Non embargante, no nome da concisión non se poden suprimir
elementos informativos.
Ant. perífrase
☞
concentración, implicitación, omisión
de:
Straffung
en:
concision
es:
concisión
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fr:

concision

condición
1. Elemento do proceso de traducción que determina as escollas lingüísticas nunha
‹situación› de ‹enunciación› dada.
Obs. — As regras da gramática, as ‹convencions de redacción›, as ‹colocacións›,
etc. son exemplos de condicións.
2. Factor que inflúe na lectura do texto ‹orixe› e na producción do ‹texto termo› e que o
‹traductor› ten en conta conscientemente ou non.
Obs. 1 — Dende un punto de vista histórico, André Lefevere distingue cinco
grandes condicións: a institución (ex.: igrexa, mecenado, mundo da edición,
grandes organismos), as convencións textuais (ex.: xéneros literarios), o
‹universo do discurso› (ex.: coñecementos compartidos do mundo), as linguas
orixe e termo e, por último, o ‹texto› que hai que traducir, no cal se manifestan
tódalas outras condicións.
Obs. 2 — A obriga de empregar unha ‹terminoloxía› propia dun organismo ou
dunha grande empresa constitúe un exemplo de condición imposta ó traductor.
Sin. norma
☞
traducción
de:
Vorgaben
en:
constraint
es:
restricción
fr:
contrainte

conector
Elemento lingüístico que serve para artellar enunciados e destaca-las relacións lóxicas
que os unen.
Obs. — Son conectores as conxuncións (ex.: mais, pero, e, xa que, non
embargante, así e todo, etc.), as locucións adverbiais (ex.: agora ben, en suma, en
efecto, por iso, en consecuencia, etc.) e certas expresións que cumpren tamén
funcións conxuntivas ou de ‹artellamento› (ex.: dado o caso, noutras palabras,
por unha banda... pola outra, pola contra, etc.).
Sin. enlace, nexo
☞
coherencia, cohesión, palabra gramatical
de:
Verknüpfungselement
en:
linking word
es:
conector
fr:
charnière

connotación
Conxunto de elementos subxectivos, afectivos e variables que se asocian á ‹denotación›
dunha palabra para constituí-lo seu ‹significado›.
Obs. 1. — Adóitase diferenciar entre as connotacións que derivan do uso xeral
dunha lingua, e que polo tanto son colectivas, e as connotacións de carácter
individual, que producen reaccións afectivas distintas segundo as persoas.
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de:
en:
es:
fr:

Ex. — Son ben coñecidas as connotacións de palabras como nai, amor, cámara
de gas, tortura, voitre, lesma, etc. Pola contra, a palabra sindicalismo pode ter
connotacións positivas para un traballador e negativas para un empresario.
Obs. 2. — No ensino da ‹traducción› é importante distinguir claramente a
connotación, que remite ó poder evocador e expresivo dunha palabra, da
denotación, que corresponde ó contido conceptual da palabra.
Konnotation
connotation
connotación
connotation

contexto
Contorno ‹lingüístico› dunha unidade léxica que contribúe a precisa-lo seu ‹significado
pertinente› para aprehende-lo seu ‹senso›.
Obs. — Temos que distinguir entre a noción de contexto, de natureza lingüística,
e a de ‹situación›, de natureza extralingüística, a diferencia de certos autores que
inclúen a noción de “situación” na de “contexto”.
☞
macrocontexto, microcontexto, texto paralelo
de:
Kontext
en:
context
es:
contexto
fr:
contexte

contexto cognitivo
Conxunto de informacións que o ‹traductor› almacena mentres le e analiza o ‹texto
orixe› e que condiciona a súa comprensión do mesmo.
☞
bagaxe cognitiva, complementos cognitivos, macrocontexto, microcontexto,
situación
de:
situativer Kontext
en:
contextual knowledge
es:
contexto cognitivo
fr:
contexte cognitif

contrasenso
‹Erro de traducción› que consiste en atribuírlle a un ‹enunciado› do ‹texto orixe› un
‹senso› distinto ó que o autor quería expresar.
Obs. 1. — O contrasenso ten orixe nunha mala ‹interpretación› ou nunha falta de
cultura xeral e traizoa o pensamento do autor do ‹texto orixe›.
Ex. — 1. (mala interpretación) a) Il ment sûrement! *¡Mente con sensatez! ⇒
¡Seguro que mente! b) Ah! ce Pierre qui lui faisait tourner la tête chaque fois
qu’il apparaissait avec sa chemise à fleurs. *¡Ah! E Pedro, que facía que mirase
para outro lado cada vez que viña coa súa camisa de flores ⇒ ¡Ah! E Pedro, que
a volvía toliña cada vez que... c) To avoid world wars, world starvation and
world epidemics, international bodies have been set up. *Co obxectivo de previlas guerras, a fame negra e as epidemias no mundo, creáronse tropas
internacionais. ⇒ ... creáronse organismos internacionais. || 2. (falta de cultura
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de:
en:
es:
fr:

xeral) a) L’œuvre réalisée par ce théologien sur Saint Thomas d’Aquin est une
véritable somme. *A obra realizada por este teólogo sobre Santo Tomás de
Aquino custa unha verdadeira fortuna. ⇒ ... é unha verdadeira suma. b) Henry
VIII was soon to take the steps which would cause his break with the Pope in
Rome, and with the Holy Roman Emperor, Charles V. *Henrique VIII non
tardaría en romper con Roma e co Santo Emperador Romano Carlos V. ⇒ ... e
co Emperador do Sacrosanto Imperio Romano-xermánico Carlos V. c) Nach der
Turnstunde ging der kleine Baum nach Hause. *Despois da clase de ximnasia a
pequena árbore marchou para a súa casa. ⇒ ... o pequeno Baum marchou para a
súa casa.
Obs. 2. — Dende o punto de vista da transmisión de información, o contrasenso
é un ‹erro de traducción› máis grave que o ‹falso senso› pero menos que o ‹sen
sentido›.
Sinnverkehrung
misinterpretation
contrasentido
contresens

convención de redacción
‹Norma› convencional de escritura que rexe a presentación formal dos ‹textos› e que
está consignada en códigos ortográficos, gramaticais ou tipográficos.
Obs. — Existen convencións de redacción para as abreviaturas, as unidades de
medida e de tempo, as cifras e os símbolos, os nomes propios, o emprego de
maiúsculas, a puntuación, os títulos oficiais, a correspondencia administrativa e
comercial, etc.
☞
condición, traslado, uso
de:
redaktionelle Hinweise
en:
writing convention
es:
convención de redacción
fr:
règle d’écriture

correspondencia
1. Relación de identidade establecida fóra do ‹discurso› entre dúas palabras ou
sintagmas de linguas diferentes.
Ex. — 1. large ⇒ grande, importante, vasto || 2. Anlage ⇒ creación,
investimento, equipamento, disposición, anexo
Obs. — As correspondencias son útiles nos campos da didáctica e da ‹lingüística
diferencial› e fan posible a elaboración de diccionarios bilingües e multilingües.
2. Resultado dunha operación de ‹transcodificación›.
☞
equivalencia
de:
Entsprechung
en:
correspondence
es:
correspondencia
fr:
correspondance
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creación discursiva
1. Operación do ‹proceso de traducción› mediante a cal se establece unha ‹equivalencia›
léxica, sintagmática ou mesmo oracional, imprevisible fóra do ‹discurso›.
Ex. — In the world of literature, ideas become cross-fertilized, the experience of
others can be usefully employed to mutual benefit. ⇒ No mundo da literatura, as
ideas polinízanse mutuamente; a experiencia duns pode ser beneficiosa para os
outros.
Obs. — A creación discursiva dá lugar a unha reformulación ou a unha
‹reestructuración› do ‹enunciado› na ‹lingua termo›. Cando, na busca dunha
equivalencia, un ‹traductor› non dispón de ‹correspondencias› preestablecidas,
como ocorre no caso da ‹reactivación›, terá que analiza-lo ‹senso› para suscitar
asociacións de ideas, analoxías, etc. e tirar proveito de tódolos recursos da lingua
termo.
de:
ad hoc-Wiedergabe (1)
en:
ad hoc formulation
es:
creación discursiva (1)
fr:
création discursive (1)
2. Dise tamén do resultado da operación descrita en (1).
de:
ad hoc-Wiedergabe (2)
es:
creación discursiva (2)
fr:
création discursive (2)
☞
palabra creada, traslado

D
deíctico
Palabra á cal só lle podemos atopar un referente se temos en conta algún elemento da
‹situación› de ‹enunciación›.
Obs. 1. — O termo deíctico provén da voz grega δείξις deixis, que significa “acto
de sinalar”.
Obs. 2. — Os deícticos son palabras como eu, ti, este, esa, aquela, etc.
de:
deiktischer Ausdruck
es:
deíctico
fr:
déictique

denotación
Elemento estable e obxectivo do ‹significado› dunha palabra, independentemente do seu
uso nun ‹contexto›.
Obs. — No ensino da ‹traducción› é importante distinguir claramente a
denotación, que corresponde ó contido conceptual da palabra, da connotación,
que remite ó poder evocador e expresivo da mesma.
de:
Denotation
en:
denotation
es:
denotación
26

TERMINOLOXÍA DA TRADUCCIÓN
fr:

dénotation

dequeísmo
Vicio da fala de influencia castelá que consiste en usa-la preposición de entre un verbo
ou expresión verbal que enuncia un xuízo e a ‹oración› subordinada introducida por
que.
Ex. — 1. *Coido de que non chegarán máis visitantes. ⇒ Coido que non
chegarán máis visitantes. || 2. *Non me gusta de que me mintas. ⇒ Non me gusta
que me mintas. || 3. *Non é doado de que veña. ⇒ Non é doado que veña.
☞
erro de lingua
es:
dequeismo

despersonificación
Substitución, nunha mensaxe, da forma persoal pola forma impersoal.
Obs. — O pronome you, que de cote se utiliza nos ‹textos› ingleses como
referente xeral e indeterminado, corresponde en moitos casos a unha forma
impersoal no ‹texto termo› galego.
Ex. — This is a garden you would be proud of. ⇒ Este é un xardín do que se
pode estar orgulloso.
☞
personificación
de:
Entpersönlichung
es:
despersonificación
fr:
dépersonnalisation

destinatario, destinataria
1. Persoa ou comunidade á que vai dirixido un ‹texto› ou ‹enunciado› e de quen o
‹traductor› fai unha representación abstracta.
Obs. — A ‹traducción› de ‹textos pragmáticos› implica en moitos casos que o
‹traductor› ten que saber a qué público vai destinada a traducción (por ex.: un
organismo internacional concreto, os médicos dun hospital, ou os lectores dunha
revista de bricolaxe), xa que esta información determinará unha boa parte das
decisións que terá que tomar. No caso da traducción literaria, o traductor tamén
ten que ter en conta, ben que en menor medida, o público destinatario da súa
traducción (por ex.: lectores galegos adultos, lectores galegos infantís, etc.).
de:
Adressat (1)
en:
target audience (1)
es:
destinatario
fr:
destinataire
2. Representación abstracta da instancia receptora dun ‹enunciado›.
Obs. — Nesta segunda acepción, o destinatario non é o público obxectivo a quen
vai dirixido o enunciado, senón a imaxe do mesmo construída polo autor no seu
enunciado. O autor proxecta no destinatario calidades, opinións, valores,
coñecementos ou comportamentos que non teñen por qué coincidir
necesariamente coa realidade mais que o guían na configuración do contido e da
forma do que di ou escribe.
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de:
en:
es:
fr:
☞

Adressat (2)
target audience (2)
destinatario (2)
énonciataire (2)
enunciador

desverbalización
Fase do ‹proceso de traducción› que se dá entre a comprensión do ‹texto orixe› e a súa
reformulación noutra lingua e que consiste en desprenderse dos ‹signos lingüísticos›
antes de proceder á síntese do ‹senso›.
Obs. 1. — Malia ser difícil demostrar cientificamente que o establecemento dese
senso non verbal é parte do proceso de traducción, a noción de desverbalización
resulta útil no ensino da ‹traducción›, xa que pode axuda-lo alumno a tomar
consciencia do ‹erro metodolóxico› que representa a ‹transcodificación›.
Obs. 2. — Malia a fase de desverbalización formar parte do proceso de
traducción, o ‹traductor› non pode ignora-la forma do texto orixe ou o xeito no
que nel se formulan as ideas e sentementos, xa que o estilo forma parte integral
do senso dun ‹texto›.
☞
interpretación
de:
Entsprachlichung
en:
deverbalization
es:
desverbalización
fr:
déverbalisation

determinado
Constituínte básico ou nucleo dun sintagma nominal, adxectivo ou adverbial,
cualificado ou modalizado por un ou varios ‹determinantes›.
Ex. — 1. as luvas de María; les gants de Marie; Mary’s gloves || 2. ben longo;
very large || 3. moi comodamente; moins lentement
☞
predeterminantes
de:
Determinatum
en:
modified word
es:
determinado
fr:
déterminé

determinante
Constituínte dun sintagma nominal, adxectivo ou adverbial que cualifica ou modaliza o
‹senso› do ‹determinado› co que se emprega.
Ex. — 1. un programa interesante; un cours intéressant; an interesting journal ||
2. máis pequena; plus large; more relevant || 3. máis doadamente; très
patiemment; very kindly
Obs. — Algúns determinantes son parte esencial da unidade léxica na que
participan (por ex.: gato siamés; moteur thermique; internal combustion engine)
e outros son accidentais (por ex.: gato gris; moteur puissant; porwerful engine).
☞
adxectivo de relación, predeterminantes
de:
Determinans
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en:
es:
fr:

modifier
determinante
déterminant

dialectalismo
Palabra ou expresión, ‹senso› ou trazo fonético pertencentes a unha modalidade
lingüística circunscrita a un determinado territorio da comunidade de falantes.
Ex. — Á variante man na zona dialectal occidental do galego corresponde mao
na central e oriental.
Obs. — O dialectalismo é xeralmente observable nos ‹usos› orais da lingua.
☞
norma
de:
Regionalismus
en:
regionalism
es:
regionalismo
fr:
régionalisme

didáctica da traducción
Conxunto de teorías, métodos e técnicas que se empregan no ensino da ‹traducción›.
Obs. 1. — A palabra didáctica vén do grego διδακτικός, que significa “axeitado
para construír”. Un repertorio terminolóxico como esta Terminoloxía da
traduccion, un manual de traducción ou unha ‹versión modelo› son ferramentas
de formación que pertencen á didáctica da traducción.
Obs. 2. — Cómpre distinguir entre a didáctica da traducción e a ‹pedagoxía da
traducción› por máis que ámbalas dúas expresións se empregan como sinónimos.
Falando en senso estricto, didáctica e pedagoxía gardan entre si a mesma
relación que transmisión e comunicación.
Obs. 3. — A didáctica da traducción transmite saberes e axéitase á materia que
ensina. O seu obxecto é o programa de traducción, o contido dos cursos, os
procesos de aprendizaxe e as modalidades de avaliación. A didáctica explora as
vias de acceso ó saber e tenta contesta-la pregunta “¿Que hai que ensinar para
formar ‹traductores›?”
Obs. 4. — Pódese dicir que existen didácticas específicas (por ex.: didáctica da
traducción, didáctica de linguas, didáctica da historia, etc.), pero só hai unha
única pedagoxía do ensino que recorre máis ou menos ós mesmos principios de
motivación, ós mesmos datos da psicoloxía, etc.
☞
traducción didáctica, traducción profesional
de:
Übersetzungsdidaktik
en:
translation pedagogy (1)
es:
didáctica de la traducción
fr:
didactique de la traduction

dilución
Resultado dunha ‹amplificación› na lingua termo motivada pola existencia dunha
‹correspondencia› caracterizada por un número maior de elementos que na ‹lingua
orixe›.
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Ant.
☞
de:
en:
es:
fr:

Ex. — 1. emprunter ⇒ pedir emprestado || 2. at best ⇒ no mellor dos casos || 3.
passengers to Santiago ⇒ os pasaxeiros con destino a Santiago || 4. übernachten
⇒ pasa-la noite || 5. beglückwunschen ⇒ desexar(lle a alguén) boa sorte
concentración
explicitación, perífrase
Dilution
dilution
dilución
dilution

discurso
1. Expresión verbal do que un ‹enunciador› lle quere comunicar a un ‹destinatario›.
Obs. 1. — A diferencia da lingua, que é a materia verbal da que está composto, o
discurso representa unha interacción entre dous suxeitos (‹enunciador› e
‹destinatario›) que se desenvolve en circunstancias específicas e cun obxectivo
determinado.
Obs. 2. — No discurso oral, o enunciador e o destinatario están en presencia
visual ou auditiva un doutro, é dicir, na mesma ‹situación› de comunicación. No
discurso escrito, producción e recepción realízanse en dúas situacións espaciotemporais diferentes. Por iso enunciador e destinatario son, un para o outro,
representacións mentais e non realidades concretas.
de:
Diskurs (1)
en:
discourse (1)
es:
discurso (1)
fr:
discours (1)
2. Secuencia de ‹enunciados› considerados dende o punto de vista da súa organización
narrativa e argumentativa.
Obs. 1. — A narración (o feito de narrarlle ou relatarlle algo a alguén) e a
argumentación (o acto de persuadir a alguén) constitúen as dúas formas básicas
nas que un enunciador pode artella-lo seu discurso a partir de elementos verbais.
Estas dúas formas estructurais adoitan combinarse.
Obs. 2. — Segundo esta definición, o discurso escrito é o ‹texto› considerado
non como unha estructura lingüística autónoma, inerte e pechada sobre si
mesma, senón máis ben como un dispositivo que representa de xeito dinámico a
interacción entre o enunciador e o destinatario, xunto coa finalidade e as
circunstancias desta interacción.
de:
Diskurs (2)
es:
discurso (2)
fr:
discours (2)
3. Secuencia de enunciados considerados dende o punto de vista das condicións da súa
producción e recepción nun contexto sociocultural determinado.
Obs. 1. — En ‹traducción›, contexto sociocultural significa tanto o lugar e o
momento nos que se leva a cabo a operación de traducir como o lugar e o
momento nos que se avalían os seus resultados (por ex.: o discurso científico do
século XIX baixo a influencia do positivismo).
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de:
en:
es:
fr:
☞

Obs. 2. — Concibido como un continuum espacio-tempo, o contexto sociocultural abrangue dende a empresa ou institución que solicita ou emprega o
‹texto termo› (axencia de traducción, administración pública, organismo
internacional, editorial, etc.) ata a sociedade ou cultura á que pertence o
‹traductor›.
Obs. 3. — Ó introducir unha perspectiva histórica ou social, esta terceira
‹acepción› de discurso pon de relevo as ‹condicións› que, en determinado lugar
ou momento, limitan a liberdade de ‹interpretación› e de enunciación por parte
do traductor.
Diskurs (3)
discourse (2)
discurso (3)
discours (3)
destinatario, oración, senso

discurso referido
‹Discurso› dunha terceira persoa reproducido nun ‹texto› en forma directa ou indirecta.
Ex. — 1. (discurso directo ou cita) Onte o ministro declarou: “Tomarei as
medidas precisas para corrixi-la situación”. || 2. (discurso indirecto ou referido)
Onte o ministro declarou que tomaría as medidas precisas para corrixi-la
situación.
Obs. — Pódese considerar que o ‹texto termo› é unha forma de discurso
indirecto.
☞
enunciación, enunciado, traducción
de:
Redewiedergabe
en:
reported speech
es:
discurso referido
fr:
discours rapporté

documentación
1. Acción de localizar e analizar documentos impresos, sonoros, electrónicos ou fontes
orais co propósito de adquiri-los coñecementos terminolóxicos ou temáticos precisos
para a ‹traducción›.
Obs. 1. — Exemplos de documentos impresos son os estudios monográficos,
‹textos paralelos›, diccionarios e enciclopedias.
Obs. 2. — Os bancos de datos terminolóxicos ou de documentación, as obras de
referencia electrónicas e as páxinas web son exemplos de documentos
electrónicos.
Obs. 3. — As cintas magnetofónicas, as casetes e as videocasetes son exemplos
de documentos sonoros.
Obs. 4. — Os especialistas dun campo e os expertos son fontes orais.
2. Conxunto de fontes e documentos empregados para levar a cabo unha traducción.
☞
ferramenta de traducción
de:
Dokumentation
en:
documentation
es:
documentación
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fr:

documentation

E
economía
1. ‹Procedemento de traducción› que consiste en reformular un ‹enunciado› na ‹lingua
termo› empregando menos palabras que as do ‹texto orixe›.
de:
Ökonomie (1)
es:
Economía (1)
fr:
économie (1)
2. Resultado da aplicación do procedemento descrito en (2).
de:
Ökonomie (2)
en:
economy
es:
economía (2)
fr:
économie (2)
Ant. amplificación
☞
concentración, concisión, implicitación, omisión

empréstimo
1. ‹Procedemento de traducción› que consiste en conservar no ‹texto termo› unha
palabra ou expresión propia doutra lingua, ben sexa porque a ‹lingua termo› non dispón
dunha ‹correspondencia› lexicalizada, ben sexa por motivos estilísticos ou retóricos.
Ex. — 1. marmalada light || 2. música rap || 3. un pub || 4. un curriculum vitae ||
5. N’oublions pas le smoking, noblesse oblige! ⇒ Cómpre levármos esmoquin,
¡noblesse oblige!
Obs. — Se se considera que o empréstimo non está plenamente integrado,
adóitase escribir en cursiva.
2. Resultado da aplicación do procedemento descrito en (1).
☞
anglicismo, baleiro, castelanismo, galeguismo, galicismo, hispanismo,
interferencia, xermanismo
de:
Entlehnung
en:
borrowing
es:
préstamo
fr:
emprunt

encarga, encargo
A encarga ou encargo de traducción é a indicación, explícita ou implícita, de tódolos
parámetros que determinan o traballo real do traductor: encargante, cliente, iniciador,
destinatario(s), finalidade da traducción, prazos de entrega, etc. No caso de o cliente non
indicar expresamente estes detalles, o traductor debe face-lo posible por coñecelos, xa
que doutra forma o seu traballo non se axeitaría ó que se espera del.
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Obs. — A didáctica da traducción debe incidir na necesidade de definir encargas
de traducción e débelle ensinar ó alumno a recompila-la información precisa para
elaboralas.
enlace
V. conector

enunciación
1. Actualización discursiva da lingua nun acto de comunicación verbal.
Obs. 1. — O ‹contexto› da enunciación engloba tanto os participantes no acto
comunicativo (o ‹enunciador› e mais o ‹destinatario›) como a finalidade, o lugar
e o momento da comunicación.
Obs. 2. — Un ‹texto› ou mensaxe, unha vez enunciado, pode ser reenunciado
baixo forma dunha cita ou dunha ‹traducción›. O acto de traducir consiste en
reenunciar un ‹texto orixe›; o destinatario desta reenunciación será máis
específico, máis xeral, ou pola contra completamente distinto ó destinatario da
primeira enunciación. O ‹traductor› sempre reenucia o texto, mesmo cando tenta
permanecer invisible e respectar escrupulosamente o ‹senso› e a intención da
primeira enunciación.
de:
Äusserung
es:
enunciación (1)
fr:
énonciation (1)
2. V. enunciado
☞

discurso indirecto, situación

enunciado
Resultado do acto de ‹enunciación› dunha ‹oración›, do que é a realización concreta
nunha ‹situación› determinada que lle confire ‹senso›.
Obs. — O feito de ter en conta as circunstancias da enunciación (entre outras os
protagonistas, as coordenadas espacio-temporais e a finalidade da enunciación)
permite interpreta-lo senso das palabras e das oracións. De xeito que só as
circunstancias da enunciación fan posible, por exemplo, determina-lo referente
dos ‹deícticos› eu, aquí, agora nun enunciado. Da mesma forma, será posible
determina-la natureza dun acto de fala e decidir se o enunciado “vai calor” se
debe interpretar como unha petición (“abre a xanela”) ou como unha afirmación
sobre a temperatura do ambiente.
Sin. enunciación (2)
☞
discurso, discurso referido
de:
Aussage
en:
utterance
es:
enunciado
fr:
énoncé

enunciador, enunciadora
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1. Persoa que se expresa mediante recursos lingüísticos.
Obs. — Á parte do enunciador externo (autor), un ‹texto› pode ter enunciadores
internos (por ex.: unha cita nun ‹discurso referido› ou unha cita dentro doutra
cita).
Sin. autor
2. Nun ‹enunciado›, representación do locutor ou autor.
Obs. 1. — Non se debe confundi-lo enunciador co autor real dun enunciado oral
ou escrito. O enunciador é a imaxe que o autor constrúe consciente ou
inconscientemente de si mesmo e evidénciase nun texto a través de determinadas
marcas textuais.
Ex. — Nunha campaña electoral, o panfleto dun candidato pode presenta-la
imaxe dunha persoa honesta, eficiente e comprometida, pero esa imaxe, se cadra,
non corresponde coa verdadeira personalidade do autor.
Obs. 2. — Debido a operacións inconscientes ou ó reflexo automático das ideas
dunha época, poden aparecer determinados riscos do autor sen que este se
decate.
Obs. 3. — Nun texto, as marcas do enunciador son, sobre todo, os pronomes
persoais e posesivos (eu, min, meu, miña), os adxectivos e os pronomes
demostrativos (este, aquela) e os indicadores de espacio e tempo (adverbios
como aquí, agora; os modos e tempos verbais: fago-faga-fixen-facía-farei). A
estas marcas pódenselles sumar os modalizadores (como adxectivos e adverbios
valorativos) que reflicten a actitude do enunciador cara ó enunciado.
Ex. — (no exemplo que se presenta a seguir, extraído dunha reportaxe sobre
xenética, o modalizador would revela as dúbidas do enunciador ante a
posibilidade de que se produza unha situación determinada; este matiz indícase
na traducción galega mediante o uso do verbo poder e do modo subxuntivo) You
obviosly have to sympathize with the family, but we have to have concern about
the second child. We would have very serious concerns that he is a commodity
rather than a person ⇒ É normal que nos poñamos no lugar da familia, pero
tamén nos temos que preocupar polo segundo fillo. E temos serias sospeitas de
que poida ser un instrumento médico máis ca unha persoa.
☞
destinatario, enunciación
de:
Sender
en:
author
es:
enunciador, enunciadora
fr:
énonciateur, énonciatrice

equivalencia
1. Relación de identidade establecida polo ‹traductor› no ‹discurso› entre dúas ‹unidades
de traducción› de linguas diferentes que teñen unha función discursiva idéntica ou case
idéntica.
Ex. — (en Uncle Wiggly in Connecticut, de J. D. Salinger, dúas antigas
compañeiras de universidade falan mentres toman unha copa. As expresións
subliñadas son equivalencias establecidas polo traductor para este contexto
concreto) Twenty minutes later, they were finishing their first highball in the
living-room and were talking in the manner peculiar, probably limited, to former
college room-mates. They had an even stronger bond between them; neither of
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them had graduated. ⇒ De alí a vinte minutos estaban rematando o seu primeiro
whisky con soda e falaban desa maneira peculiar, probablemente propia só dos
que compartiron un cuarto na universidade. Uníaas aínda unha ligazón forte;
ningunha das dúas rematara a carreira.
Obs. — As equivalencias son sempre o resultado dunha ‹interpretación›
realizada para desentraña-lo ‹senso› do ‹texto orixe›. Establécense mediante
unha combinación entre o coñecemento da lingua e a ‹bagaxe cognitiva› con
referencia ó texto orixe e tendo en conta tódolos parámetros da comunicación.
2. Resultado da operación de ‹traducción›.
Sin. equivalente, traducción (2)
3. ‹Procedemento de traducción› que consiste en traducir unha expresión fixa da ‹lingua
orixe› por unha expresión fixa da ‹lingua termo› que, malia posuír unha representación
verbal diferente, expresa a mesma idea ou unha idea afín.
Ex. — 1. chat échaudé craint l’eau froide ⇒ dos desgraciados nacen os avisados
|| 2. a bad workman always blames his tools ⇒ achaque quere a morte, non sabe
de qué sorte || 3. a carrot-and-stick policy ⇒ unha política de incentivos e
amezas || 4. to scape by the skin of one’s teeth ⇒ escapar polos pelos
☞
adaptación, correspondencia, transcodificación
de:
Äquivalenz
en:
equivalence
es:
equivalencia
fr:
équivalence

equivalente
V. equivalencia (2)

erro de lingua
Erro que se produce no ‹texto termo› e que se pode atribuír á falla de coñecemento da
‹lingua termo› ou do seu emprego.
Obs. 1. — Son exemplos de erros de lingua: as ‹ambigüidades› non deliberadas,
os ‹barbarismos›, os erros ortográficos, gramaticais ou de puntuación, os ‹usos
impropios›, as ‹colocacións› equivocadas, as ‹repeticións› abusivas e os
‹solecismos›.
Obs. 2. — Un erro de lingua descobre un dominio insuficiente do ‹vocabulario›,
da gramática ou das técnicas de redacción dunha lingua.
☞
dequeísmo, erro de traducción, versión modelo
de:
sprachlicher Fehler
en:
language error
es:
error de lengua
fr:
faute de langue

erro de traducción
Erro que se produce no ‹texto termo› e que se pode atribuír ben á falla de coñecemento
ou aplicación errada dos ‹principios de traducción›, das ‹regras de traducción› ou dos
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‹procedementos de traducción›, ben á ‹interpretación› errada dalgún segmento do ‹texto
orixe›, ben a un ‹erro metodolóxico›.
Obs. — Son exemplos de erros de traducción: o ‹contrasenso›, o ‹falso senso›, a
‹interferencia› e a ‹paráfrase›.
☞
erro de lingua, versión modelo
de:
Übersetzungsfehler
en:
translation error
es:
error de traducción
fr:
faute de traduction

erro metodolóxico
Erro que se produce ben por non aplica-los ‹principios de traducción›, as ‹regras de
traducción› ou os ‹procedementos de traducción›, ben polo incumprimento dos ‹usos› e
‹normas› profesionais e que pode levar a un ‹erro de lingua› ou a un ‹erro de traducción›
no ‹texto termo›.
Obs. 1. — Exemplos de erros metodolóxicos motivados por non aplica-los
principios, regras ou procedementos de traducción son: unha análise contextual
insuficiente, os ‹calcos› abusivos, a ‹traducción› ‹oración› por oración sen ter en
conta a ‹coherencia› do ‹texto›, a ‹hipertraducción›, a ‹interferencia›, a
‹paráfrase› e a ‹transcodificación›.
Obs. 2. — Exemplos de erros metodolóxicos motivados por incumpri-los ‹usos›
e prácticas profesionais son: unha ‹documentación› insuficiente, o uso
inadecuado dos diccionarios, non repasa-lo texto termo, as buscas terminolóxicas
insuficientes en ‹textos paralelos› ou en documentos e obras traducidas.
de:
Methodenschwäche
en:
methodological error
es:
error metodológico
fr:
défaut de méthode

escopo
V. teoría do escopo

estilística
Rama da ‹lingüística› que se ocupa de estudia-las linguas nos seus niveis léxico,
sintáctico e estilístico co obxectivo de poñer de manifesto as preferencias expresivas de
cada unha delas.
Obs. 1. — A estilística emprégase principalmente na didáctica de linguas.
Obs. 2. — As estilísticas de varias linguas poden compararse entre si, dando
lugar á chamada ‹lingüística diferencial› ou ‹estilística diferencial›. Débese
reserva-lo termo ‹estilística comparada› para unha disciplina puramente
traductolóxica que se encadra dentro dos ‹estudios descritivos de traducción›.
Sin. estilística interna

estilística comparada
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Rama dos ‹estudios descritivos de traducción› que ten como obxecto de estudio as
relacións microestructurais, é dicir, suboracionais, que en cada acto de traducción e en
textos concretos se verifican entre dúas linguas.
Obs. — A estilística comparada é unha disciplina puramente traductolóxica e
descritiva, polo que non se debe de confundir coa estilística (interna) nin coa
estilística diferencial.

estilística diferencial
V. estilística

estilística interna
V. estilística

estranxeirismo
V. interferencia (2)

estratexia de traducción
Plano de acción concreto que un ‹traductor› emprega de xeito coherente en función do
seu propósito ó traducir un ‹texto›.
Obs. 1. — A estratexia de traducción determina o enfoque xeral que adopta o
traductor con respecto ó texto que debe traducir e diferénciase das decisións
concretas, como a aplicación dos diversos ‹procedementos de traducción›.
Obs. 2. — O traductor pode, segundo os casos, optar por facer unha ‹adaptación›
ou unha ‹traducción literal›, cambia-lo xénero do texto ou modificalo segundo as
necesidades específicas dos ‹destinatarios›. Neste último caso pode abondar, por
exemplo, facer unha traducción que se limite a resumi-lo contido do ‹texto
orixe›.
Sin
proxecto de traducción, regra de traducción
☞
propósito do traductor
de:
Übersetzungsstrategie
en:
translation strategie
es:
estrategia de traducción
fr:
stratégie de traduction

estructura resultativa
Construcción sintáctica propia da lingua inglesa na que se indican primeiro as
modalidades dunha acción ou fenómeno e logo o resultado do proceso.
Obs. — Cando traducimos ó galego, español ou francés, a orde adóitase invertir.
Ex. — 1. The government borrows funds [modalidade] to finance its
programmes [resultado]. ⇒ O goberno financia os seus programas [resultado]
mediante empréstimos [modalidade]. || 2. Some countries still burn coal
[modalidade] to produce electricity [resultado]. ⇒ Algúns países seguen a
producir enerxía eléctrica [resultado] mediante a combustión de carbón
[modalidade].
37

TERMINOLOXÍA DA TRADUCCIÓN
☞
es:
fr:

permutación, recategorización
estructura resultativa
structure résultative

estudios descritivos de traducción
Rama dos ‹estudios de traducción› que se ocupa da descrición exhaustiva de traduccións
reais co obxectivo de localizar patróns regulares no comportamento dos traductores.
Obs. 1. — Os estudios descritivos de traducción basean a súa metodoloxía de
análise na descrición pormenorizada do ‹texto termo› para tentar reconstruí-lo
modelo de equivalencia que o relaciona co seu ‹texto orixe›.
Obs. 2. — Os estudios descritivos de traducción achéganlle á rama teórica datos
cos que confirmar, desmentir ou refina-las hipóteses de traballo.
estudios de traducción
Disciplina humanística dedicada ó estudio metódico, sistemático e pluridisciplinario dos
aspectos teóricos, descritivos e aplicados da ‹traducción› ou da ‹interpretación›.
Obs. 1. — Os estudios de traducción poden encetarse dende un punto de vista
normativo ou descritivo.
Obs. 2. — Este saber organizado, que algúns consideran unha ciencia, extrae a
súa metodoloxía e parte da súa metalinguaxe das diversas áreas de estudios coas
que se relaciona a traducción (ex.: a historia, a antropoloxía, a ‹lingüística›, a
literatura comparada, a filoloxía, a ‹terminoloxía›, etc.).
Sin. traductoloxía

translémica, estudios descritivos de traducción
de:
Übersetzungswissenschaft
en:
translation studies
es:
traductología
fr:
traductologie

exotizador, exotizadora
1. (adx.) Dise da forma de verter un ‹texto orixe› de xeito que se reproduza o mellor
posible a súa forma orixinal e se incorporen na obra traducida certo número de
elementos lingüísticos e culturais propios do texto orixe.
Obs. 1. — A ‹traducción exotizadora› préstalles atención fundamental ós
‹significantes› da ‹lingua orixe›.
Obs. 2. — Coa finalidade de que o lector descubra as formas orixinais do texto
estranxeiro, algúns teóricos e profesionais recomendan modela-la ‹lingua termo›
segundo as ‹condicións› da lingua do ‹texto orixe›.
de:
ausgangstext-orientiert
en:
source-oriented
es:
exotizador (1)
fr:
sourcier, sourcière (1)
2. (subs.) ‹Traductor› que practica a forma de traducir descrita en (1).
Obs. — Un traductor exotizador traduce principalmente textos literarios e
bíblicos.
de:
ausganstext-orientiert Übersetzer
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en:
es:
fr:
☞

source-oriented translator
exotizador (2)
sourcier, sourcière (2)
naturalizador, traducción calco, traducción literal, transparencia

expansión
Aumento da lonxitude do ‹texto termo› con relación ó ‹texto orixe›.
Obs. 1. — A expansión é o producto de ‹condicións› relacionadas co proceso de
transferencia entre dúas linguas ou de ‹erros metodolóxicos› cometidos polo
‹traductor›.
Obs. 2. — Entre as diversas condicións que poden produci-lo efecto de
expansión atopámo-las condicións de tipo ‹lingüístico› (por ex.: a ‹dilución›) e as
de tipo discursivo (por ex.: a ‹explicitación›).
Obs. 3. — Empregada de forma excesiva, a expansión afecta a calidade e a
lexibilidade das ‹traduccións›.
Sin
aumento
☞
amplificación, coeficiente de expansión, paráfrase, perífrase
de:
Zieltextausweitung
en:
expansion
es:
expansión
fr:
foisonnement

explicitación
Resultado dunha ‹amplificación› que introduce no ‹texto termo›, xa sexa por razóns de
claridade ou por ‹condicións› impostas pola ‹lingua termo›, precisións semánticas que
no ‹texto orixe› están implícitas pero que se poden deducir a partir do ‹contexto
cognitivo› ou da ‹situación› representada.
Ex. — 1. (fragmento de Lord of the Flies, de W. Golding) From beyond the
platform came the shouting of the hunters in the swimming pool. ⇒ Por tras da
plataforma chegábanlle-los berros dos cazadores que se bañaban na poza. || 2.
blood is thicker than friendship ⇒ os lazos de parentesco son máis fortes cós de
amizade || 3. Le 4 juin 1958, le général de Gaulle se rend en Algérie ⇒ O catro
de xuño de 1958 o xeneral Charles de Gaulle viaxa para Alxeria. || 4. best before
end 2002 ⇒ consumir preferentemente antes da fin de 2002
Obs. — A omisión dunha explicitación necesaria pode provocar unha
‹subtraducción›.
Ant. implicitación
☞
dilución, perífrase, sobretraducción
de:
Explizierung
en:
explicitation
es:
explicitación
fr:
explicitation

expresión idiomática
Forma ‹lingüística› complexa propia dunha lingua determinada e sen ‹equivalente›
literal noutra lingua.
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Sin
☞
de:
en:
es:
fr:

Ex. — 1. to feast one’s eyes on something ⇒ recrea-la vista ollando para algo ||
2. Das ist mir Wurscht ⇒ impórtame un pemento || 3. rien n’y fait ⇒ non
podemos facer nada
Obs. — Dado que na ‹traducción› dunha expresión idiomática é imposible
substituír un por un os elementos do ‹texto orixe›, cómpre reemprazar este tipo
de expresión por un ‹equivalente› no ‹texto termo›.
modismo
anglicismo, clixé, colocación, combinación, locución
idiomatische Wendung
idiomatic expression
expresión idiomática
expression idiomatique

F
falso amigo
Expresión dunha lingua que formalmente se asemella a unha palabra doutra lingua que
ten, non embargante, un ‹significado› distinto ou polo menos unha ‹acepción› diferente.
Obs. — Os falsos amigos poden ser palabras homógrafas ou case homógrafas:
[en] global *global ⇒ mundial, universal; [en] gradual *gradual ⇒ paulatino,
progresivo; [fr] altérer *alterar ⇒ deteriorar; [fr] fantaisiste *fantasioso ⇒
caprichoso; [de] Tablett *tableta ⇒ bandexa; [de] Expedient *expediente ⇒
remitente.
☞
anglicismo, calco, falso senso, interferencia
de:
falsche Freunde
en:
faux ami
es:
falso amigo
fr:
faux ami

falso senso
‹Erro de traducción› que consiste en atribuírlle a unha expresión ou a unha palabra do
‹texto orixe› unha ‹acepción› que altera o ‹senso› do ‹texto›, mais sen chegar a producir
un ‹contrasenso›.
Obs. 1. — O falso senso derívase, polo xeral, dunha avaliación errada do
‹significado pertinente› dunha palabra. Este desprazamento de senso debido a
unha ‹interpretación› equivocada adoita conducir a un ‹uso impropio›.
Ex. — 1. A reasonable amount of stress is necessary to keep us productive.
*Cómprenos unha cantidade razoable de estrés para sermos productivos. ⇒
Cómprenos un certo nivel de estrés para sermos productivos. || 2. He cannot
afford to lose his reputation. *Non ten medios para perde-la súa reputación. ⇒
Non se pode permitir perde-la súa reputación.
Obs. 2. — O falso senso é un tipo de erro menos grave có contrasenso ou o
‹sensentido› porque non deforma completamente o senso do texto orixe. Non
embargante, ás veces é difícil distinguir claramente entre o falso senso e o
contrasenso.
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☞
de:
en:
es:
fr:

falso amigo, interferencia, palabra exacta
falsche Bedeutung
incorrect meaning
falso senso
faux sens

ferramenta de traducción
Recurso informático que nos axuda a levar a cabo tarefas relacionadas coa ‹traducción›.
Obs. 1. — Son ferramentas de traducción: os programas de ‹traducción asistida
por ordenador›, os que presentan o ‹texto orixe› e o ‹texto termo› en dúas
columnas, os que facilitan a busca de palabras ou expresións en corpus
monolingües ou bilingües, os diccionarios informatizados, os bancos
terminolóxicos e os programas de almacenamento e recuperación automática de
textos.
Obs. 2. — Adóitase empregar en plural: ferramentas de traducción.
Obs. 3. — Ademais das ferramentas de traducción, o ‹traductor› dispón de
instrumentos de ofimática como programas para contar palabras, conxugadores,
correctores ortográficos e gramaticais e procesadores de texto.
☞
documentación, terminótica, traducción automática, tradúctica
de:
Übersetzungshilfe
en:
translation tool
es:
herramienta para la traducción
fr:
aide à la traduction

fidelidade
Característica dunha ‹traducción› que acada os seus obxectivos respectando ó máximo o
‹senso› que o ‹traductor› lle atribúe ó ‹texto orixe› e que respecta o ‹uso› normal da
‹lingua termo› na súa formulación.
Obs. 1. — Esta definición aplícase, sobre todo, ó ensino da traducción de ‹textos
pragmáticos› e ás ‹traduccións idiomáticas›.
Obs. 2. — A calidade das traduccións de textos non literarios avalíase,
principalmente, en función dos seus aspectos pragmáticos (por ex.: o xénero de
‹texto›, a súa finalidade, os seus ‹destinatarios›) e da exactitude tanto do contido
como da forma (respecto das ‹convencións de redacción› e das normas de
expresión dos falantes da lingua termo).
Obs. 3. — A fidelidade, unha das nocións básicas da ‹traductoloxía›, é un dos
conceptos máis difíciles de delimitar e un dos máis controvertibles. No eido da
traducción poética, literaria ou bíblica, a gamma de transformacións textuais
realizadas polos traductores é tan ampla que sería imposible enunciar unha única
definición da fidelidade que as abranguese a todas. A fidelidade non se pode
definir a priori de forma abstracta nin tampouco dende un punto de vista
normativo.
Obs. 4. — Os criterios que serven para determina-lo grao de fidelidade dun texto
varían segundo aspectos como o ‹propósito do traductor›, a ‹estratexia de
traducción› adoptada, o tema tratado, a exactitude da información transmitida, o
xénero, a función e o uso do texto, a súa idiosincrasia, a súa textualidade, as súas
cualidades literarias, as modas literarias, o contexto sociohistórico, a cultura
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de:
en:
es:
fr:

receptora, as normas e o ‹universo do discurso›. Todas estas variables están
interrelacionadas.
Treue
fidelity
fidelidad
fidelité

G
galeguismo
V. interferencia

galicismo
V. interferencia

H
hiperónimo
Palabra ou ‹termo› que no seu ‹significado› recolle, nunha relación xerárquica, o
significado doutra palabra ou termo de extensión semántica máis limitada.
Ex. — O hiperónimo animal recolle os ‹hipónimos› gato, cabalo, can.
Obs. 1. — Pódese da-lo caso de que un hiperónimo da ‹lingua orixe› teña que se
traducir por varios hipónimos da ‹lingua termo›.
Ex. — 1. Debido á falla dun hiperónimo en galego que corresponda ó inglés nuts
na expresión mixed nuts, vémonos na obriga de empregar varios hipónimos ⇒
améndoas, avelás, cacahuetes, pistachos, etc. || 2. pipeline ⇒ oleoducto ou
gasoducto || 3. Straßen ⇒ rúas ou autoestradas
Obs. 2. — Algúns autores empregan ‹termo xenérico› no canto de hiperónimo.
de:
Hyperonym
en:
superordinate term
es:
hiperónimo
fr:
hyperonyme

hipertraducción
‹Erro metodolóxico› que consiste en seleccionar sistematicamente, entre diversas
posibilidades de ‹traducción› aceptables, incluída a ‹traducción literal›, a formulación
máis afastada da expresión orixinal.
☞
sobretraducción, subtraducción
de:
Korrespondenzvermeidung
en:
hypertranslation
es:
hipertraducción
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fr:

hypertraduction

hipónimo
Palabra ou ‹termo› que posúe un significado subordinado, nunha relación xerárquica, ó
significado doutra palabra ou termo de extensión semántica máis ampla.
Ex. — Os hipónimos armario, cadeira de brazos, sofá e mesa áchanse nun
mesmo nivel e están recollidos polo ‹hiperónimo› moble.
Obs. 1. — A traducción dun hiperónimo do ‹texto orixe› por un hipónimo no
‹texto termo› constitúe ás veces un ‹erro de traducción›.
Ex. — 1. The bid price must include all applicable fees. *O prezo de oferta debe
incluír tódolos honorarios correspondentes. ⇒ O prezo da oferta debe incluír
tódolos cargos correspondentes. || 2. Das Fußboden war lackiert *O piso estaba
lacado ⇒ o piso estaba vernizado
Obs. 2. — Algúns autores empregan ‹termo específico› no canto de hipónimo.
de:
Hyponym
en:
subordinate term
es:
hipónimo
fr:
hyponyme

hispanismo
V. interferencia (2)

holístico
Relativo ó procedemento de análise textual que ofrece un marco de ‹interpretación›
xeral de tódolos elementos lingüísticos, estilísticos, terminolóxicos e culturais dun
‹texto orixe› para podelos reformular noutra lingua tendo en conta a función do
devandito ‹texto›.
Obs. 1. — O procedemento holístico atende fundamentalmente á estructura da
información do texto, ó seu fondo cultural e ás convencións textuais. Difire por
iso do procedemento ‹atomístico›, de natureza máis ben lingüística. Esta noción
emprégana principalmente os pedagogos alemáns.
Obs. 2. — No procedemento holístico de análise, a cada elemento do ‹texto
orixe› asígnaselle un ‹senso› en relación co ‹macrocontexto›.
Ant. atomístico
de:
holistisch
en:
holistic
es:
holístico
fr:
holistique

I
idiolecto
Conxunto de ‹usos› que caracterizan a lingua dun individuo nun momento determinado.
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☞
de:
en:
es:
fr:

Obs. — O carácter único e individualizador do idiolecto dun ‹autor› pódese ben
reproducir nunha ‹traducción› (‹traducción exotizadora›), ben eliminar
(‹traducción naturalizadora›), segundo sexan as normas de ‹aceptabilidade› ou
‹condicións› que poidan operar na cultura receptora nun momento dado.
rexistro, sociolecto
Idiolekt
idiolect
idiolecto
idiolecte

implicitación
‹Procedemento de traducción› destinado a incrementa-la ‹economía› do ‹texto termo›
mediante a omisión de elementos que ou ben se poden deducir do ‹contexto› ou da
‹situación› ou ben son sobreentendidos polos falantes da ‹lingua termo›.
Ex. — 1. be sure the iron is unplugged from the electric outlet before filling with
water ⇒ desenchufe o ferro antes de enche-lo depósito || 2. he is going down to
Mary’s ⇒ vai á casa de Mary
Obs. 1. — En certas ocasións, se non se recorre á implicitación, pódese caer na
‹sobretraducción›.
Ex. — 2. the weather conditions existing at the airport *as condicións
meteorolóxicas que existían no aeroporto ⇒ as condicións metorolóxicas do
aeroporto
Obs. 2. — Ás veces é preciso omitir elementos estilísticos propios da ‹lingua
orixe›.
Ex. — 3. He arrived last week and has been with us ever since. ⇒ chegou a
semana pasada e dende aquela está connosco (en galego non é preciso traduci-lo
senso de “de xeito ininterrompido” que posúe ever neste caso).
Ant. explicitación
☞
concentración, concisión, subtraducción
de:
Verknappung
en:
implicitation
es:
implicitación
fr:
implicitation

impropiedade
V. uso impropio

interferencia
1. ‹Erro de traducción› provocado por unha falla de coñecementos ou por un ‹erro
metodolóxico› e que consiste en empregar no ‹texto termo› un elemento propio da
‹lingua orixe›.
Obs. — Unha interferencia pode ser de natureza morfolóxica, léxica, sintáctica,
estilística ou tipográfica.
Ex. — 1. to operate a business *operar un negocio ⇒ dirixir un negocio || 2.
(informática) to save a file *salvar un arquivo ⇒ gardar un arquivo || 3. In
Tallahasee (Fla.) *en Tallahasee (Fla.) ⇒ en Tallahasee, no estado de Florida ||
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de:
en:
es:
fr:

4. 20th century *século 20 ⇒ século XX || 5. hacer una sugerencia *facer unha
suxerencia ⇒ facer unha suxestión || 6. chanter toujours sur la même note
*cantar sempre a mesma nota ⇒ repetir sempre a mesma canción
Obs. 1. — As interferencias poden ser de natureza morfolóxica, léxica,
sintáctica, estilística ou tipográfica.
Obs. 2. — Unha interferencia producida polo inglés chámase ‹anglicismo›;
producida polo alemán, ‹xermanismo›; producida polo francés, ‹galicismo›;
producida polo castelán, ‹castelanismo›; producida polo galego, ‹galeguismo›.
calco, empréstimo, falso amigo, falso sentido
Interferenz
interference
interferencia
interférence

2. ‹Estranxeirismo›. Algunhas interferencias poden resultar do emprego abusivo de
voces doutras linguas. O estranxeirismo procedente do inglés chámase ‹anglicismo›, do
galego ‹galeguismo›, do francés ‹galicismo›, do español ‹hispanismo› e do alemán
‹xermanismo›.
Obs. — No contexto sociolingüístico do galego, o ‹hispanismo› recibe o nome
de ‹castelanismo›.
Ex. — *os delegados desfrutarán dunha nova oportunidade ⇒ os delegados
disporán dunha nova oportunidade

anglicismo,
castelanismo,
estranxeirismo,
galeguismo,
galicismo,
hispanismo, xermanismo
de:
Interferenz
en:
interference
es:
interferencia
fr:
interférence

interpretación
1. Unha das operacións do ‹proceso de traducción›, que consiste en asignarlles un
‹significado pertinente› ás palabras e ós ‹enunciados› do ‹texto orixe›. A estas palabras
e enunciados o traductor asócialles determinados ‹complementos cognitivos› para
establece-lo seu ‹senso›.
Obs. — Non tódalas palabras nin enunciados dun ‹texto› determinado precisan o
mesmo esforzo interpretativo. Neste senso, existen diferentes graos de
interpretación nunha ‹transferencia›, nunha ‹reactivación› e nunha ‹creación
discursiva›.
de:
Interpretation
en:
interpretation (1)
es:
interpretación (1)
fr:
interprétation (1)
2. Resultado da operación descrita en (1).
de:
Interpretation
en:
interpretation (2)
es:
interpretación (2)
fr:
interprétation (2)
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3. Actividade profesional que consiste en establecer, ben de forma simultánea, ben de
forma consecutiva, a comunicación oral ou xestual entre dous ou máis interlocutores
que non falan a mesma lingua.
Obs. 1. — A interpretación profesional desenvólvese, sobre todo, nas
conferencias internacionais, ante os tribunais, en asembleas parlamentarias, ou
cando se levan a cabo misións diplomáticas ou encontros entre xefes de estado.
Obs. 2. — Hai diferentes tipos de interpretación: simultánea, consecutiva, de
conferencia, de enlace, social, susurrada, de lingua de signos, comunitaria, ante
tribunais, etc.
de:
Dolmetschen
en:
interpreting, interpretation
es:
interpretación (3)
fr:
interprétation (3)

intérprete
Especialista da comunicación oral ou signada que serve de intermediario entre dous ou
máis interlocutores que falan idiomas diferentes.
Obs. 1. — O intérprete pode exerce-la súa profesión como empregado dunha
organización internacional, dun organismo nacional ou gobernamental ou como
traballador independente.
Obs. 2. — O exercicio da profesión de intérprete está regulamentado por
organismos nacionais e internacionais.
☞
interpretación, traductor
de:
Dolmetscher, Dolmetscherin
en:
interpreter
es:
intérprete
fr:
interprète

interrogación retórica
V. pregunta retórica

intertextualidade
Conxunto de relacións temáticas e/ou lingüísticas que o ‹enunciador› establece entre o
seu ‹texto› e outros textos, creando así entre eles unha relación de ‹coherencia›,
referencia ou dependencia.
Ex. — 1. (anuncio de equipamentos de iluminación) Que la lumière soit fête ⇒
Fágase a luz || 2. A novela Males de cabeza de Fran Alonso ábrese cunha cita de
Kenzaburo Oé (¡Ouh, suplícocho, dime cómo sobreviviremos todos á nosa
tolemia!) e outra de Jean Claude Lauzone (Porque soño, eu non o estou) que
constitúen exemplos de intertextualidade. || 3. (como podemos ver no fragmento
seguinte, a obra de teatro MacBird, da estadounidense Barbara Garson, imita a
Macbeth case ó pé da letra para construír unha sátira da vida política dos Estados
Unidos da época de Kennedy; podemos dicir que perdería o seu efecto irónico e
non sería comprensible sen o texto shakespearián):
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de:
en:
es:
fr:

Hotel corridor at Democratic convention. THREE WITCHES slink in. The 1ST
WITCH is dressed as a student demonstrator, beatnik stereotype. The 2ND WITCH
is a negro with the impeccable grooming and attire of a Muhammad Speaks
salesman. The 3RD WITCH is an old leftist, wearing a worker’s cap and overalls.
He carries a lunch pail and a lantern.
1ST WITCH:
When shall we three meet again?
2ND WITCH:
In riot!
3RD WITCH:
Strike!
1ST WITCH:
Or stopping train?
2ND WITCH:
When the hurly-burly’s done,
When the race is lost or won.
3RD WITCH:
Out on the convention floor.
Or in some hotel corridor.
1ST WITCH:
Where cheering throngs can still be heard,
There to meet with... MacBird!
A cry off-stage.
2ND WITCH:
I come, soul brothers!
3RD WITCH:
Comrades call!
1ST WITCH:
Away!
WITCHES move off, chanting.
THREE WITCHES:
Fair is foul and foul is fair.
Hover through stale and smoke-filled air
Obs. — Esta relación transcende ás veces o ‹contexto› explícito dun texto
determinado e pode ser indispensable para a comprensión do mesmo, como
podemos comprobar no exemplo anterior.
Intertextualität
intertextuality
intertextualidad
intertextualité

intraducibilidade
Cualidade dun ‹enunciado› para o cal é imposible atopar un enunciado equivalente
noutra lingua.
Obs. 1. — A intraducibilidade absoluta é un caso excepcional. Cómpre
distinguírmola do simple ‹baleiro›, que se pode compensar mediante diferentes
‹procedementos de traducción› que contribúen a reduci-lo grao de
intraducibilidade.
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☞
de:
en:
es:
fr:

Obs. 2. — Nos textos poéticos é frecuente chegar ós limites da ‹traducción›,
debido á interrelación de sonoridades, imaxes, ritmos e ‹senso›. Podemos dici-lo
mesmo de determinados xogos de palabras ou de todo efecto semántico que se
relacione de xeito indisociable coa explotación das características formais
propias dunha lingua determinada.
Obs. 3. — A noción de intraducibilidade non é aplicable ó léxico nin á
‹terminoloxía›. Cando unha palabra ou ‹termo› non ten ‹correspondencia› noutra
lingua, pódese recorrer, segundo sexa o caso, ó ‹calco›, ó ‹neoloxismo›, ó
‹empréstimo› ou a calquera outro procedemento pertinente.
baleiro, nota do traductor
Unübersetzbarkeit
untranslatability
intraducibilidad
intraduisibilité

L
lingua de chegada
V. lingua termo

lingua de especialidade
Subsistema lingüístico constituído pola ‹terminoloxía› e os recursos de expresión
propios dun campo especializado.
Obs. 1. — Esta definición abrangue as linguaxes científicas (ex.: física,
matemáticas), técnicas (ex.: electrónica, plásticos), profesionais (ex.:
arquitectura, dereito, economía), dos oficios (ex.: carnicería, xastrería), e tódalas
outras linguaxes que se refiren a actividades da vida social (ex.: deporte, política,
sindicalismo, turismo).
Obs. 2. — Unha lingua de especialidade non se limita a unha terminoloxía, pois
inclúe tamén ‹termos› funcionais, que describen operacións ou procesos, así
como particularidades sintácticas e gramaticais. As formas pasivas e impersoais
son exemplos dos recursos de expresión que se adoitan empregar nas linguas de
especialidade.
Obs. 3. — Nalgunhas linguas establécense diferencias entre lingua de
especialidade e tecnolecto, limitando este último á terminoloxía dun campo
científico ou técnico.
Sin. linguaxe especializada, tecnolecto
☞
rexistro, texto, texto pragmático, tipoloxía textual
de:
Fachsprache
en:
special language
es:
lenguaje especializado
fr:
langue de spécialité

lingua de orixe
48

TERMINOLOXÍA DA TRADUCCIÓN
V. lingua orixe

lingua de partida
V. lingua orixe

lingua fonte
V. lingua orixe

lingua maioritaria
Lingua empregada pola meirande parte dos falantes nun contexto socioeconómico e
político determinado e que prevalece nas comunicacións orais e escritas da maioría dos
campos da actividade humana, situando nun segundo plano outras linguas minoritarias.
Ex. — En moitas excolonias coexisten unha lingua maioritaria (a da metrópole) e
unha ou varias linguas nativas minoritarias.
☞
lingua orixe, lingua termo
de:
Dachsprache
en:
dominant language (2)
es:
lengua dominante
fr:
langue dominante (2)

lingua meta
V. lingua termo

lingua minoritatia
V. lingua maioritaria

lingua orixe
Lingua a partir da cal se traduce un ‹texto›.
Obs. — En galego podemos empregar tamén as expresións lingua de orixe,
lingua orixinal, lingua de partida (‹calco› do francés langue de départ), e lingua
fonte (calco do inglés source language).
Abr. LO
☞
lingua maioritaria, lingua principal, lingua termo, texto orixe
de:
Ausganssprache
en:
source language
es:
lengua de origen
fr:
langue de départ

lingua principal
Lingua que unha persoa bilingüe domina mellor e na que se expresa con máis fluidez
tanto na fala como na escrita.
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☞
de:
en:
es:
fr:

Obs. 1. — A lingua principal non sempre é a lingua materna do falante, como no
caso dos emigrantes, que, ó aprenderen a lingua principal do país onde se
establecen, poden chegar a perde-la capacidade de se expresaren na súa lingua
materna.
Obs. 2. — En ‹interpretación› e en ‹traducción›, a lingua dominante adoita
recibi-lo nome de lingua A, mentres que as outras linguas de traballo son linguas
B, C ou D. As linguas A, B, C e D póndese representar tamén como L1, L2, L3,
L4 .
lingua orixe, lingua termo
Grundsprache
dominant language (2)
lingua principal
langue dominante (1)

lingua termo
Lingua á que se traduce un ‹texto›.
Obs. — En galego podemos empregar tamén as expresións lingua de chegada e
lingua meta, esta última calco do inglés target language.
Abr. LT
☞
lingua maioritaria, lingua orixe, lingua principal, texto termo
de:
Zielsprache
en:
target language
es:
lengua de llegada
fr:
langue d’arrivée

linguaxe especializada
V. lingua de especialidade

lingüística, subs. fem.
Ciencia que ten por obxecto de estudio o funcionamento da linguaxe humana.
Obs. — Dentro da lingüística podemos distinguir, entroutras, as seguintes
correntes: cuantitativa, diferencial, enunciativa, estructural, funcional,
xenerativa, histórica, pragmática, textual, así como a psicolingüística e a
sociolingüística.
de:
Linguistik
en:
linguistics
es:
lingüística
fr:
linguistique (1)

lingüística diferencial
V. estilística

lingüístico, lingüística, adx.
1. Relativo á lingüística.
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de:
en:
es:
fr:

Ex. — Unha teoría lingüística da traducción.
linguistisch
linguistic (1)
lingüístico, lingüística(1)
linguistique (2)

2. Característico dunha ou máis linguas.
Ex. — 1. minoría lingüística || 2. normalización lingüística || 3. servicios
lingüísticos
Obs. — Ó falarmos da información que se precisa para a comprensión dun
‹texto› e a súa reformulación noutra lingua, distinguimos entre os coñecementos
lingüísticos e os extralingüísticos, denominados tamén ‹complementos
cognitivos›.
de:
sprachlich
en:
linguistic (2)
es:
lingüístico, lingüística (2)
fr:
linguistique (3)

LO
V. lingua orixe

locución
1. Grupo de palabras consagrado polo ‹uso› e provisto de cote dun ‹senso› metafórico.
Ex. — 1. unha verdade de pé de banco || 2. outra vaca no millo || 3. ser fariña
doutro pan || 4. to put your foot in your mouth || 5. faire des coupes sombres
Obs. — Algunhas locucións considéranse proverbiais cando expresan unha
verdade supostamente comprobada e remiten á sabedoría popular.
Ex. — 1. Cada casa ten os seus usos. || 2. A prudencia é nai da ciencia. || 3. Crece
o honor e crece a dor. || 4. A beau mentir qui vient de loin. || 5. A bird in the hand
is worth two in a bush.
2. Grupo de palabras con ‹significado› propio e función gramatical.
Obs. — Existen, entroutras, as locucións adverbiais (ex.: de abondo, tout de
suite, all at once), conxuntivas (ex.: non embargante, dès que, as soon as),
verbais (ex.: formar parte, avoir lieu, to go astride) e preposicionais (de par de,
jusqu’à, in spite of).
☞
clixé, expresión idiomática, metáfora
de:
Redewendung
en:
set phrase
es:
locución
fr:
locution

LT
V. lingua termo
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M
macrocontexto
‹Contexto› que corresponde á totalidade dun ‹texto› ou a unha parte do mesmo.
Obs. — Un capítulo dunha novela é un exemplo dun segmento de texto que se
pode considerar como macrocontexto. O macrocontexto non abrangue a
‹situación›, mentres que a análise ‹holística› toma en consideración o
macrocontexto e a situación a un tempo.
Ant. microcontexto
☞
contexto cognitivo, texto paralelo
de:
Makrokontext
en:
macrocontext
es:
macrocontexto
fr:
macrocontexte

manexo da lingua
Actualización, por parte do traductor, da dobre competencia de comprensión e
reexpresión do ‹senso› dos ‹textos orixe›.
Obs. — Esta dobre competencia require, cando menos, tres aptitudes: disocia-las
linguas, aplica-los ‹procedementos de traducción› e domina-las técnicas de
redacción. Reflíctese en tres niveis: as ‹convencións de redacción›, a
‹interpretación› e a ‹coherencia› textual.
☞
proceso de traducción, traducción
de:
Sprachbeherrschung
en:
linguistic competence
es:
manejo de la lengua
fr:
maniement du langage

metáfora
Figura de estilo que, polo xeral, consiste en expresar unha ‹noción› abstracta mediante
unha palabra concreta e que se manifesta baixo a forma dunha comparanza elíptica
baseada na analoxía existente entre dúas entidades, dúas nocións ou dúas ‹situacións›
que presentan características comúns.
Obs. 1. — Os tres criterios principais para clasificar e analiza-las metáforas son a
orixinalidade, a extensión e a ‹coherencia›. Dende o punto de vista da
orixinalidade, dise que unha metáfora é consagrada ou obsoleta cando forma
parte dos ‹clixés› dunha lingua, e dinámica ou orixinal cando é inédita. Dende o
punto de vista da extensión, a metáfora pode ser sostida se a súa formulación se
estende no texto. Finalmente, dende o punto de vista da coherencia, dise que
unha metáfora é dislocada cando compara nocións ou imaxes que a priori son
incompatibles.
Ex. — 1. (metáforas consagradas) un mar de bágoas; un mundo de cousas; a
folla da xanela; un torrent d’injures; the root of all evil || 2. (metáfora dinámica)
Kunst im neuen Kleid. Im November dieses Jahres eröffnet das älteste
Kunstmuseum Dänemarks wieder seine Pforten mit einem großen Modeschau. ⇒
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☞
de:
en:
es:
fr:

A arte adobiada con novas roupas. En novembro reabrirá as súas portas a galería
de arte máis antiga de Dinamarca cunha exposición de moda. || 3. (metáfora
sostida) Unha catarata de felicitacións: ante a designación das murallas de Lugo
como patrimonio da humanidade, chegou á cidade un río de telegramas de
noraboa procedentes de todo o mundo, un mar de parabéns que amosan a boa
aceptación da decisión da UNESCO. || 4. (metáfora dislocada) A catarata de
aplausos incendiou o auditorio.
Obs. 2. — A metáfora é un dos principais mecanismos de creación de
terminoloxía: dovetail back saw, goose-neck clamp, dog-nose hand vice. Cómpre
sermos prudentes ó traducir estes termos, xa que as metáforas poden variar
dunha lingua a outra.
Ex. — 1. ollo de boi ⇒ porthole || 2. (in a type-writer) golf ball ⇒ margarida
colocación, locución, personificación, sensibilidade lingüística
Metapher
metaphor
metáfora
métaphore

metáfora consagrada
V. metáfora

metáfora dinámica
V. metáfora

metáfora dislocada
V. metáfora

metáfora sostida
V. metáfora

microcontexto
‹Contexto› que corresponde ó contorno lingüístico inmediato dunha ‹unidade de
traducción›.
Obs. — Neste contexto, a unidade de traducción analízase dende un punto de
vista atomístico.
Ant. macrocontexto
☞
contexto cognitivo, texto paralelo
de:
Mikrokontext
en:
microcontext
es:
microcontexto
fr:
microcontexte

modismo
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V. expresión idiomática

modulación
1. ‹Procedemento de traducción› que consiste en reestructurar un ‹enunciado› do ‹texto
termo› cambiando o punto de vista ou o enfoque da formulación orixinal, empregando,
por exemplo, a parte polo todo, o plano abstracto polo concreto, a voz activa pola
pasiva, etc.
Ex. — 1. Worldwide attention will focus for 17 days on the Olympic Games. ⇒
Durante 17 días os ollos do mundo mirarán para os atletas olímpicos. || 2. On
vous demande au téléphone. ⇒ Chámante (por teléfono). || 3. I’ve been asked to
keep quiet. ⇒ Pedíronme que gardase silencio. || 4. Best before end 2002. ⇒
Consumir preferentemente antes da fin de 2002.
Obs. — A modulación consagrada e lexicalizada (ex.: keyhole ⇒ ollo da
pechadura; concertmaster ⇒ primeiro violin; du jour au lendemain ⇒ da noite
para a mañá) non é propiamente un procedemento de traducción, polo menos non
no ‹senso› dinámico que ten o ‹termo› neste ‹vocabulario›.
2. Resultado de aplica-lo procedemento descrito en (1).
☞
recategorización
de:
Modulation
en:
modulation
es:
modulación
fr:
modulation

N
naturalizador, naturalizadora
1. (adx.) Aplícase ó xeito de traducir un ‹texto orixe› de forma que o ‹texto termo› sexa
para o ‹destinatario› o máis natural posible segundo os usos convencionais da lingua e
da cultura termo.
Obs. — Ó traducir cos recursos propios da ‹lingua termo›, o ‹traductor›
naturalizador pon a énfase no ‹senso› do ‹discurso›. Xa que logo, privilexia as
expectativas lingüísticas, estilísticas e socioculturais dos destinatarios e tenta
producir unha ‹traducción idiomática›.
de:
zieltext-orientiert
en:
target-oriented
es:
naturalizador, naturalizadora (1)
fr:
cibliste (1)
2. (subs.) Traductor que practica a forma de traducción descrita en (1).
Obs. — Un naturalizador traduce principalmente ‹textos pragmáticos›, pero, non
embargante, a traducción naturalizadora constitúe tamén unha opción importante
para os traductores de textos literarios, filosóficos ou bíblicos.
de:
zieltext-orientierter Übersetzer, zieltext-orientierter Übersetzerin
en:
target oriented translator
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es:
fr:
☞

naturalizador, naturalizadora (2)
cibliste (2)
exotizador, transparencia

N. da T.
V. nota do traductor, nota da traductora

N. do T.
V. nota do traductor, nota da traductora

negativización
Uso idiomático, no ‹texto de chegada›, dunha forma negativa que corresponde a unha
forma afirmativa no ‹texto orixe›.
Ex. — 1. peut-être est-il malade? ⇒ ¿non será que está enfermo? || 2. keep out
⇒ non pasar
Obs. — Este uso non é frecuente en inglés.
de:
Verneinung des Gegenteils
es:
negativización
fr:
négativation

neoloxismo
Palabra ou ‹termo› recentemente creado ou emprestado desde outra lingua. Nova
‹acepción› dunha palabra ou termo existente.
Obs. 1. — Existen neoloxismos de forma e neoloxismos de senso.
Obs. 2. — Os neoloxismos de forma son creados enteiramente mediante a
combinación de elementos léxicos (ex.: antropozoomorfo), derivación (ex.:
búdico) ou ‹empréstimo› dende outra lingua (ex.: shogunato).
Obs. 3. — Os neoloxismos de senso son creados (ex.: [en informática] rede,
rato).
☞
palabra creada
de:
Neologismus
en:
neologism
es:
neologismo
fr:
néologisme

nexo
V. conector

nivel de lingua
V. rexistro

noción
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Unidade de pensamento formada por un conxunto de trazos asignados a un obxecto
concreto ou abstracto, ou mesmo a unha clase de obxectos, e que pode expresarse a
través dunha palabra, un ‹termo› ou un símbolo.
Sin. concepto
☞
terminoloxía
de:
Begriff
en:
concept
es:
noción
fr:
notion

nominalización
1. ‹Procedemento de traducción› consistente en transformar unha forma verbal do ‹texto
orixe› nun substantivo ou sintagma nominal no ‹texto termo›.
Ex. — Countless firsts took place during this decade. Fabre flies the first
seaplane and Chavez crosses the Alps. ⇒ Esta década está inzada de fitos: o
primeiro voo en hidroavión de Fabre e a primeira travesía dos Alpes por Chávez.
2. Resultado da aplicación do procedemento descrito en (1).
☞
recategorización
de:
Nominalisierung
es:
nominalización
fr:
nominalisation

norma
1. Conxunto das regras ‹lingüísticas› que rexen a producción dos ‹enunciados› da lingua
xeral e das ‹linguas de especialidade›.
de:
Norm (1)
en:
norm (1)
es:
norma (1)
fr:
norme (1)
2. ‹Uso› común e corrente, non-marcado, observado nunha comunidade lingüística e
que corresponde á formulación máis probable nunha determinada ‹situación› de
comunicación.
de:
Norm (2)
en:
norm (2)
es:
norma (2)
fr:
norme (2)
3. Conxunto das prescricións recollidas nas gramáticas, diccionarios e demais obras de
consulta, e correspondentes ó que cómpre empregar para conformarse ó uso recoñecido
no seo dunha determinada comunidade lingüística.
de:
Norm (3)
es:
norma
fr:
norme (3)
4. V. condición (2)
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5. “Documento establecido por consenso e aprobado por un organismo recoñecido, que
establece, para un uso común e repetido, regras directrices ou características para certas
actividades ou os seus resultados, co obxecto de conseguir un grao óptimo de orde nun
contexto dado” (UNE-EN 45020:1996).
de:
Norm (5)
en:
standard
es:
norma (5)
fr:
norme (5)
☞
convención de redacción, sensibilidade lingüística

nota do traductor, nota da traductora
Nota que o ‹traductor› engade ó ‹texto› traducido para fornecer unha explicación
considerada útil.
Obs. 1. — As notas, xeralmente situadas a pé de páxina, posúen un carácter
didáctico e son a marca visible dos límites da ‹traducción›. Refírense a miúdo a
enunciados ou a características culturais considerados intraducibles ou
supostamente descoñecidos polos ‹destinatarios› da traducción. Algunhas
aparecen como xustificación das escollas realizadas polo traductor, mentres
outras sinalan particularidades do ‹texto orixe› (ex.: En galego no orixinal).
Obs. 2. — Este tipo de notas é máis frecuente nas traduccións literarias ou nas
traduccións da Biblia que na dos ‹textos pragmáticos›, nos que se prefire engadir
breves explicacións entre parénteses, no canto de introducir notas a pé de páxina.
Obs. 3. — Non existe unanimidade sobre a pertinencia das notas. Algúns críticos
considéranas como indicios do fracaso do traductor, da súa preguiza e mesmo da
súa vergonza. Pola contra, podemos consideralas como sinal da probidade
intelectual e da consciencia profesional do traductor preocupado polos seus
destinatarios e desexoso de mellora-la lexibilidade do ‹texto termo›.
Abr. N. do T., N. da T.
☞
intraducibilidade
de:
Anmerkung des Übersetzers
en:
translator’s note
es:
nota del traductor
fr:
note du traducteur

O
omisión
‹Erro de traducción› que consiste en non trasladar ó ‹texto termo› un elemento do
‹senso› do ‹texto orixe› sen unha razón válida.
Ex. — L’acarien reste immobile pendant une minute, tout en tâtant la paroi de
la cellule avec sa première paire de pattes. *O ácaro permanece inmóbil durante
un minuto mentres tenta a parede da cela coas patas. ⇒ O ácaro permanece
inmóbil durante un minuto mentres tenta a parede da cela co seu primeiro par de
patas.
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Ant.
☞
de:
en:
es:
fr:

Obs. — Non se debe confundi-la omisión coa ‹implicitación›, que si se xustifica,
nin coa ‹perda›.
adición
concisión, economía, subtraducción
Auslassung
omission
omisión
omission

opción
Posibilidade para o traductor de escoller na fase da reexpresión dun ‹enunciado› do
‹texto orixe› formulacións correctas dende o punto de vista lingüístico, e exactas con
respecto ó ‹senso›.
Ex. — early in the morning ⇒ pola mañanciña; (var.) ó amencer; (var.) cedo
pola mañá
Ant. condición (1)
de:
Option
en:
option
es:
opción
fr:
option

oración
Construcción sintáctica considerada dende o punto de vista do seu ‹significado› na
lingua, independentemente do ‹contexto› particular da súa ‹enunciación›.
☞
discurso, significado pertinente
de:
Satz
en:
sentence
es:
oración
fr:
phrase

P
palabra creada
Palabra formada para satisfacer unha necesidade concreta de expresión ou para producir
un efecto estilístico no ‹texto termo›.
Ex. — 1. multiple piercing have become mainstream for teens ⇒ a moda entre
os adolescentes de hoxe é a da piercingmanía múltiple || 2. (traducción do título
dunha obra de André Maurois) Patapoufs et Filifers ⇒ Papamoles e Fiotesos
Obs. 1.  No plano do ‹discurso›, unha palabra creada é un caso particular de
‹creación discursiva›.
Obs. 2.  No plano do léxico, os falsos ‹anglicismos› como footing, pin’s ou
motocross son outros exemplos de palabras creadas.
☞
barbarismo, neoloxismo
de:
ad-hoc-Wortbildung
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en:
es:
fr:

coinage
palabra creada
mot forgé

palabra exacta
Palabra posuidora dunha precisión léxica na formulación dunha idea e que expresa
mellor ca calquera outra palabra un matiz de ‹senso›.
Ex. — 1. On prend parfois le soin de tresser entre les pierres de longues
baguettes souples de coudrier. ⇒ Ás veces cóidase de uni-los chantos cun enveo
de avelaira || 2. (exemplo tirado dun exercicio destinado a evita-la repetición,
aquí deliberada, do termo livre): La bibliothèque du marquis comptait quelque
quatre mille livres ; un tas de livres sur l’agriculture, et même des livres italiens
comme une description de Naples en deux livres, sans compter de beaux livres
uniques. ⇒ O marqués posuía preto de catro mil volumes na súa biblioteca; unha
chea de manuais de agricultura, e mesmo había textos italianos, como unha
descrición de Nápoles en dous tomos, por non falar dos fermosos libros únicos.
Ant. uso impropio
☞
concentracion, falso senso, rede léxica, repetición
de:
treffendes Wort
en:
mot juste
es:
palabra exacta
fr:
mot juste

palabra gramatical
Palabra de escaso ‹significado› que serve para indica-las relacións sintácticas entre as
outras palabras.
Obs. 1. — As preposicións, as conxuncións e os artigos son palabras gramaticais.
Obs. 2. — Algunhas preposicións posúen un significado propio (ex.: arredor, á
beira de, ó son de).
☞
artellamento, conector
de:
Funktionswort
en:
function word
es:
palabra gramatical
fr:
mot vide

paráfrase
‹Erro de traducción› provocado por un ‹erro metodolóxico› e que consiste en traducir un
segmento do ‹texto orixe› mediante un ‹enunciado› longo de máis.
Obs. — A paráfrase pode consistir en ‹adicións› ou no emprego abusivo de
circunlocucións e ‹perífrases› que entorpecen a redacción do ‹texto termo›
☞
expansión, sobretraducción
de:
ungerechtfertigte Paraphrase
en:
inappropriate paraphrase
es:
paráfrasis
fr:
paraphrase
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pedagoxía da traducción
Arte de ensina-la ‹traducción› considerado dende a perspectiva das relacións entre o
profesor e o estudiante.
Obs. 1. — A palabra pedagoxía deixou de aplicarse exclusivamente ó ensino dos
escolares, estendéndose o seu senso etimolóxico (παιδαγωγία: educación dos
rapaces) ata designa-la formación dos adultos e os métodos educativos.
Obs. 2. — Convén distinguir entre a pedagoxía da traducción e a ‹didáctica da
traducción›, malia seren considerados a miúdo como sinónimos. Stricto sensu, a
relación entre a didáctica e a pedagoxía equivale á da transmisión e a
comunicación.
Obs. 3. — A pedagoxía da traducción refírese ó conxunto dos comportamentos
do ensinante e dos alumnos na aula. Aborda a recepción dos contidos do ensino e
a motivación dos estudiantes. Axústase ós suxeitos (ex.: a súa idade, os seus
antecedentes, as súas expectativas, a súa capacidade para traballar de forma
autónoma) e tenta contestar á pregunta: “¿Como convén ensinar?”.
Obs. 4. — Mentres que as didácticas son específicas, os principios pedagóxicos
son máis ou menos os mesmos, independentemente das materias ensinadas.
☞
traducción didáctica, traducción profesional
de:
Übersetzungsdidaktik
en:
translation pedagogy (2)
es:
pedagogía de la traducción
fr:
pédagogie de la traduction

perda
Resultado dunha perda semántica ou estilística máis ou menos significativa no ‹texto
termo› con respecto ó ‹texto orixe›, que se manifesta por unha reducción dos
procedementos enunciativos, retóricos ou estilísticos, o que supón un empobrecemento
do ‹ton› xeral do ‹texto› traducido.
Obs.  A importancia da perda varía segundo a natureza do ‹texto› traducido: a
miúdo resulta grande nun poema, pero mínima ou case nula no caso dunhas
instruccións técnicas. Ocasionalmente as perdas poden remediarse por medio da
‹compensación›.
☞
baleiro, omisión
de:
Informationsverlust
en:
loss
es:
pérdida
fr:
perte

perífrase
Resultado dunha ‹amplificación› que consiste en substituír unha palabra do ‹texto orixe›
por un grupo de palabras ou por unha expresión de senso equivalente no ‹texto termo›.
Ex. — Para evita-la repetición do ‹termo› petróleo na traducción dun texto onde
aparece con moita frecuencia a palabra oil, o ‹traductor› poderá substituílo pola
perífrase fonte de enerxía ou ouro negro.
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Ant.
☞
de:
en:
es:
fr:

Obs. 1. — A amplificación xustifícase pola vixencia de ‹condicións› vinculadas
ó ‹senso› (manter ou evitar unha ‹connotación›), ó desenvolvemento do
‹discurso› (evitar unha ‹repetición›) ou á busca dun efecto de estilo.
Obs. 2. — Ó recorrer á perífrase cómpre evitar engadir elementos de
información que non pertenzan ó texto orixe.
Obs. 3. — A perífrase resólvese ás veces en forma de ‹clixé›.
Obs. 4. — En lexicografía, a definición vén sendo unha forma de perífrase.
concisión
adición, amplificación, dilución, expansión, explicitación
Periphrase
paraphrase (1)
perífrasis
périphrase

permutación
1. ‹Procedemento› de traducción que consiste en intercambia-lo ‹senso› de dúas
unidades léxicas mediante unha ‹recategorización›.
Ex. — il chantait en mangeant ⇒ comía cantando
2. Resultado da aplicación do procedemento descrito en (1).
☞
estructura resultativa, reestructuración
de:
Chassé-croisé
en:
interchange
es:
permutación
fr:
chassé-croisé

personificación
Figura retórica que consiste en atribuírlles ás cousas inanimadas ou entidades abstractas
comportamentos, sentimentos ou actitudes características dos seres humanos.
Ex. — 1. mata-la luz (apagala) || 2. un día ledo
Obs. 1. — Ás veces a personificación é empregada de forma abusiva.
Ex. — *As mellores oportunidades agardan por vostede. ⇒ Vostede contará
coas mellores oportunidades.
Obs. 2. — Algunhas linguas manteñen unha diferencia entre personificación e
‹animismo›.
☞
despersonificación, metáfora
de:
animistiche Ausdruckweise
en:
animism, personification
es:
personificación
fr:
animisme

predeterminantes
Conxunto de ‹determinantes› que non se atopan vinculados por unha ‹palabra
gramatical› e que caracterizan un ‹determinado›.
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☞
es:
fr:

Ex. — The three-year government-wide telework pilot project started in
September. ⇒ Iniciouse en setembro o proxecto guía de teletraballo de tres anos
de duración, no que se comprometeu o conxunto da función pública.
Obs. — No caso das ‹linguas de especialidade›, o ‹traductor› debe ter un
coñecemento profundo do campo para poder efectua-la ‹segmentación›
adecuada, interpretar correctamente o ‹senso› do ‹enunciado› e marcar
claramente as relacións lóxicas que existen entre os predeterminantes.
Ex. — gas ejection space ship attitude control ⇒ control do grao de inclinación
dunha nave espacial por chorro de gas
adxectivo de relación
predeterminantes
déterminants juxtaposés

pregunta retórica
Procedemento retórico que consiste en propoñer unha pregunta no corpo dun ‹texto› sen
que por iso dita interrogación sexa respondida explicitamente.
Ex. — 1. (lema político sobre un candidato do partido da oposición) Would you
buy a used car from this man? ⇒ ¿Compraríalle vostede a este home un coche
usado? || 2. Voulez-vous savoir ce que j’en pense? ⇒ ¿Quere saber que opino?
Obs. 1. — A pregunta retórica cumpre varias funcións no ‹discurso› que poden
variar dunha lingua para outra, ex.: compartir impresións, aconsellar, obte-la
complicidade do lector, espertar unha sospeita, etc.
Ex. — ¿Pensades que estas medidas son suficientes?
Obs. 2. — Algúns autores sosteñen que o inglés emprega menos preguntas
retóricas ca outras linguas coma o galego, o francés ou o español. A miúdo unha
‹oración› afirmativa en inglés é traducida por unha pregunta retórica en galego,
para dese xeito darlle un carácter máis idiomático ó ‹texto termo›.
Sin. interrogación retórica
de:
rhetorische Frage
en:
rhetorical question
es:
pregunta retórica
fr:
fausse question, fausse interrogation

principio de traducción
Principio xeral que rexe o establecemento das ‹equivalencias› interlingüísticas e sobre o
cal se fundamentan as ‹regras de traducción›.
Obs. 1. — Os seguintes enunciados constitúen principios de traducción: a) “A
equivalencia de ‹traducción› sitúase no nivel do ‹discurso› e non no nivel da
lingua”. b) “Non se traducen as palabras, senón o seu ‹senso› en ‹contexto›. c)
“O ‹texto termo› debe transmitir, na medida do posible, a mesma información
que o ‹texto orixe›”.
Obs. 2. — Un principio de traducción é coma unha lei, aplicable sobre calquera
tipo de texto.
☞
procedemento de traducción
de:
Übersetzungsprinzip
en:
translation principle
es:
principio de traducción
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fr:

principe de traduction

procedemento de traducción
Método de transferencia dos elementos significativos do ‹texto orixe› aplicado polo
‹traductor› no momento no que formula unha ‹equivalencia›.
Obs. 1. — Contrariamente ás ‹estratexias de traducción› que orientan a tarefa
global do traductor respecto do ‹texto orixe›, os procedementos de traducción
refírense a segmentos textuais do ‹microcontexto›.
Obs. 2. — A ‹adaptación›, o ‹empréstimo›, a ‹perífrase›, a ‹recategorización› son
procedementos de traducción.
Sin. procedemento de transferencia
☞
principio de traducción, regra de traducción
de:
Übersetzungsverfahren
en:
translation procedure
es:
procedimiento de traducción
fr:
procédé de traduction

procedemento de transferencia
V. procedemento de traducción
proceso cognitivo da traducción
V. proceso da traducción
proceso da traducción
Operación intelectual a través da cal o ‹traductor› establece ‹equivalencias›
interlingüísticas.
Obs. — Durante esta operación mental complexa, o traductor procede, de xeito
máis ou menos consciente e ordenado, a interpretar e analiza-las particularidades
do ‹texto orixe›, a aplicar ‹procedementos de traducción›, a disociar ámbalas
dúas linguas, a explora-los recursos da ‹lingua termo›, a escolle-los medios de
reexpresión e a verifica-la pertinencia das equivalencias polas que optou.
Sin. proceso cognitivo da traducción
☞
manexo da lingua, senso, traducción
de:
Übersetzungsprozess
en:
translation process
es:
proceso de la traducción
fr:
processus de la traduction

propósito do traductor
Obxectivo xeral escollido polo ‹traductor› para producir un ‹texto›. Esta escolla
plásmase na aplicación dunha determinada ‹estratexia de traducción›.
Obs. — O propósito do traductor (ex.: ‹naturalizador› ou ‹exotizador›) baséase
nunha concepción da ‹fidelidade›, é dicir na avaliación persoal que o traductor
fai das ‹condicións› de ‹traducción›.
de:
Übersetzungsansatz
en:
translator’s intention
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es:
fr:

propósito del traductor
visée du traducteur

proxecto de traducción
V. estratexia de traducción

R
reactivación
Operación do ‹proceso de traducción› que consiste en devolver para a memoria unha
‹correspondencia› lexicalizada ou unha ‹locución›, un proverbio, unha ‹expresión
idiomática›, un verso coñecido, unha cita famosa, etc.
Ex. — the best physicians are Dr Diet, Dr Quiet and Dr Merryman ⇒ comer
pouco e andar alegre
Obs. — Na reactivación intervén principalmente o coñecemento da ‹lingua
orixe› e da ‹lingua termo›.
☞
creación discursiva, interpretación, traslado
de:
Aktivierung von Standardentsprechungen
en:
recall
es:
reactivación
fr:
remémoration

recategorización
1. ‹Procedemento de traducción› que consiste en establecer unha ‹equivalencia›
mediante un cambio da categoría gramatical.
Ex. — 1. a medical student ⇒ un estudiante de medicina || 2. from ⇒ remitente
|| 3. (na traducción deste exemplo apréciase outro cambio de categoría) le diable
en grimaçant joue de la cornemuse ⇒ o demo toca na gaita cos dentes
arregañados
Obs. — Non se debe emprega-lo termo de transposición con este senso, por ser
aplicable a demasiados procedementos de traducción.
2. Resultado da aplicación da estratexia descrita en (1).
☞
estructura resultativa, modulación, nominalización
de:
Umformulierung
en:
recategorization
es:
recategorización
fr:
recatégorisation

rede léxica
Grupo de palabras que nun ‹texto› forma un subconxunto temático.
Obs. 1. — O ‹traductor› debe ser quen de identificar na trama do texto os fíos
semánticos que tecen o conxunto das ‹oracións›. Así mesmo debe ser quen de
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☞
de:
en:
es:
fr:

preserva-la ‹coherencia› das redes léxicas no ‹texto termo›, do mesmo xeito que
se debe esforzar por respecta-la ‹coherencia› dunha ‹metáfora› sostida.
Ex. — (tirámo-lo seguinte exemplo da obra Je m’en vais de Jean Echenoz) de
petites lames de vent acéré se levaient parfois pour couper leur élan, ralentir
leur allure et le printemps polaire faisait s’ouvrir des brèches inopinées dans le
pergélisol ⇒ por veces o gume afiado do vento queríalles corta-lo impulso e
frea-la súa marcha, e a primavera polar abría fendas de improviso na capa de
permafrost
Obs. 2. — Ás veces unha rede léxica non se pode repetir e manter no texto
termo.
Ex. — I view the problem differently. What is Bob’s outlook on that? O.k., now
I’ve got the whole picture and can see things your way too. ⇒ Vexo o problema
doutra maneira. ¿Que pensa Bob respecto diso? Ben; agora, pódome facer unha
idea e entreve-las cousas coma ti.
Obs. 3. — Un texto pode conter distintas redes léxicas entretecidas e de
lonxitude variable.
Ex. — Nun anuncio publicitario que loa as vantaxes dun producto de beleza,
unha primeira rede léxica subliña as propriedades medicinais do producto, outra
insiste na facilidade coa que se aplica, e unha terceira subliña a súa eficacia.
Estes tres subtemas semánticos forman tres redes léxicas que percorren o texto e
que lle confiren coherencia.
Obs. 4. — No interior dun texto, os nomes propios constitúen sistemas similares
ós das redes léxicas.
Ex. — (da novela de Roland Topor, Café Panique, extraémo-lo seguinte
fragmento) Tiens, qu’est-ce qui est arrivé à Tarif-de-Nuit ? Demande Pas-deBol, il n’est pas là? Deux-Fois-Deux lui explique qu’il a intérêt à penser à autre
chose. ⇒ ¿E logo que lle pasou a Tarifa-Nocturna? preguntou Pouca-Sorte ¿non
está? Dous-por-Dous explicoulle que era mellor que pensase noutra cousa.
palabra exacta, unidade de traducción
lexikalische Vernetzung
lexical network
red léxica
réseau lexical

reestructuración
1. Técnica de redacción que consiste en modifica-la orde das unidades dun ‹enunciado›
co fin de respecta-las ‹condicións› sintácticas ou idiomáticas da ‹lingua termo›.
Obs. — Resulta frecuente que non se poida reformular unha ‹oración› ou un
parágrafo sobre as bases estructurais do ‹texto orixe› por razóns de claridade, de
‹coherencia› ou de ‹cohesión›.
Ex. — best before end 2002 ⇒ consumir preferentemente antes da fin de 2002
2. Resultado desta operación.
☞
alternativa condicionada, artellamento, creación discursiva, modulación,
permutación (2)
de:
Umstrukturierung
en:
recasting
es:
reestructuración
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fr:

restructuration

regra de traducción
☞
estratexia de traducción
de:
Übersetzungsregel
en:
translation rule
es:
regla de traducción
fr:
règle de traduction

repetición
Emprego contínuo dunha mesma palabra ou dunha mesma estructura sintáctica nunha
‹oración› ou parágrafo.
Obs. — A repetición pode ter un valor retórico ou ser abusiva. Se resulta
abusiva, vólvese un ‹erro de lingua› que agacha un ‹vocabulario› pobre ou un
estilo torpe.
Ex. — L’Association se propose pour une contribution à l’amélioration du
niveau de technicité des viticulteurs au moyen de sessions pratiques et de visites
techniques documentées au niveau de la station, qui dispose de locaux appropiés
à cet effet. *A asociación ten como obxectivo unha contribución á mellora do
nivel da técnica dos viticultores e de visitas técnicas documentadas ó nivel da
estación, que dispón dos locais apropiados. ⇒ A asociación tenta contribuír á
mellora-los coñecementos técnicos dos viticultores mediante visitas
documentadas nos locais da estación.
☞
anáfora, palabra exacta
de:
Rekurrenz
en:
repetition
es:
repetición
fr:
répétition
rexistro
Carácter do ‹discurso› que reflicte a natureza das relacións entre os locutores, do seu
nivel sociocultural, dos temas abordados e do grao de formalidade ou de familiaridade
escollido.
Obs. 1. — Os efectos de rexistro son especialmente perceptibles sobre o léxico.
Ex. — 1. (rexistro técnico) fondos, recursos económicos || 2. (rexistro neutro,
non-marcado) diñeiro || 3. (rexistro coloquial) cartos || 4. (rexistro popular)
patacóns
Obs. 2. — O ‹traductor› deberá ter en conta algúns marcadores fonolóxicos,
morfolóxicos ou sintácticos cando analice o ‹texto orixe›.
Obs. 3. — Ás veces, os ‹termos› rexistro do discurso, rexistro da lingua e nivel
de lingua son empregados como sinónimos. Sen embargo, segundo algúns
autores, rexistro da lingua está menos connotado ca nivel de lingua, o cal evoca
unha clasificación xerarquizada das produccións lingüísticas.
☞
idiolecto, lingua de especialidade, sociolecto, ton
de:
Register
en:
register
es:
registro
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fr:

registre

rexistro do discurso
V. rexistro

rexistro da lingua
V. rexistro

revisión
1. Exame minucioso comparativo do ‹texto› traducido e do ‹texto orixe› correspondente,
co fin de comprobar que o ‹senso› é o mesmo en ámbolos dous textos e de mellora-la
calidade da reformulación.
Obs. — No ensino da ‹traducción›, a revisión é unha actividade de aprendizaxe
que lles permite ós estudiantes detecta-los erros ou ‹usos impropios› dunha
traducción, determina-la natureza e a causa dos erros, así como destaca-las
cualidades do texto traducido.
☞
versión modelo
2. Función polo xeral asignada a un ‹traductor› experimentado con fin de adecua-las
traduccións feitas por outras persoas ás normas profesionais.
Obs. — Nunha situación profesional, a revisión adoita abranguer tres aspectos: o
control da calidade, a formación dos traductores principiantes e a xestión dun
servicio de traducción. Este último aspecto pode incluí-la avaliación do
rendemento cualitativo e cuantitativo dos traductores revisados.
☞
traducción profesional
de:
Revision
en:
revision
es:
revisión
fr:
révision

S
segmentación
Delimitación das ‹unidades de traducción› ou das ‹unidades terminolóxicas›, ben na
fase da ‹interpretación› do ‹texto›, co fin de extrae-lo ‹senso›, ben na fase da
comprobación das ‹equivalencias›.
☞
termo
de:
Ermittlung der Übersetzungseinheit
en:
segmentation
es:
segmentación
fr:
découpage
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sensibilidade lingüística
Cualidade dun ‹traductor› que se manifesta a través dun agudo sentido intuitivo da
lingua e que apela ó seu coñecemento do ‹uso›, ó seu xuízo, á súa aptitude para captalos matices de ‹senso› máis sutís, e á súa conciencia das expectativas lingüísticas dos
‹destinatarios› do ‹texto termo› como usuarios da ‹lingua termo› e membros dun grupo
sociolingüístico.
Obs. — A sensibilidade lingüística intervén, por exemplo, cada vez que hai que
recorrer a unha ‹adaptación›, en particular na ‹traducción› dos ‹clixés› ou das
‹metáforas›. Algúns ‹enunciados› do ‹texto orixe›, aínda que traducibles
literalmente, non poden selo por diversas razóns.
☞
norma, ton
de:
Sprachgefühl
en:
linguistic sensitivity
es:
sensibilidad lingüística
fr:
sensibilité linguistique

senso
Idea intelixible procedente dun ‹contexto› dado e construída a partir dos ‹significados
pertinentes› das palabras e dos ‹enunciados› ós que se asocian ‹complementos
cognitivos› pertinentes.
Obs. 1. — O senso é o obxecto da operación de transferencia lingüística.
Obs. 2. — O senso non existe a priori. O ‹traductor› debe construílo a través da
análise do ‹texto orixe› e extraendo as relacións intratextuais e extratextuais.
Ex. — (neste exemplo extraeuse o significado pertinente das palabras shadow,
loomed large e scholar; canto a scholar, lémbrase que o significado sinalado
polos diccionarios é o de “erudito, sabio, intelectual, especialista”) The shadow
of Antonio Vivaldi loomed large over the musical Baroque of the early
eighteenth century. [...] Scholar Michael Talbot calls him “probably the best
known and most admired Venetian composer of all time.” ⇒ Antonio Vivaldi foi
a figura máis relevante da música barroca de comezos do século dezaoito. [...] O
musicólogo Michael Talbot refírese a el como “seguramente o máis coñecido e
admirado dos compositores venecianos de tódolos tempos.”
Obs. 3. — No plano léxico, os lingüistas e os lexicógrafos distinguen, entre
outros, o senso concreto (obxectos do mundo material) e o senso abstracto
(dominio do pensamento), o senso propio (senso orixinal ou primitivo dunha
palabra), o senso figurado (que resulta dunha transferencia nocional, ex.: chien
[can] e chien de fusil [martelo percutor]) e o senso etimolóxico.
☞
acepción, desverbalización, discurso, proceso da traducción, significado,
signo lingüístico
de:
Sinn
en:
sense
es:
sentido
fr:
sens

significación
V. significado (3)
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significado
1. Contido conceptual do ‹signo lingüístico›.
☞
significante
de:
Bezeichnetes
en:
signified
es:
significado
fr:
signifié
2. Contido semántico dunha palabra fóra de ‹contexto›.
Ex. — Fóra de contexto, a palabra inglesa education ten os significados
potenciais, entre outros, de “cultura, educación, ensino, estudios, instrucción,
pedagoxía”; mentres que a palabra francesa contrainte pode significar “obriga,
requisito, coacción, esixencia, forza, limitación, restricción, etc.”
Obs. 1. — Por razóns didácticas, neste traballo utilizamos esta ‹acepción› para
opoñela ó ‹senso› dun discurso. O significado é virtual e pertence á lingua,
mentres que o senso remite ó contido semántico e cognitivo dunha mensaxe.
Obs. 2. — Na didáctica da traducción, cómpre diferencia-las ‹nocións› de
“acepción”, “significado”, “significado pertinente” e “senso”.
de:
Bedeutung (2)
en:
meaning
es:
significado
fr:
signification
3. Relación entre o ‹significante› e o ‹significado› dun ‹signo lingüístico›.
Obs. 1. — Non existe consenso entre os lingüistas verbo da definición do termo
significación, e as definicións difiren completamente segundo se considere ou
non un equivalente de significado ou de senso, pertencente á lingua ou á fala, ou
parte do significado. Para Ferdinand de Saussure, a significación forma parte do
signo e está determinada indirectamente pola oposición entre os signos. Dese
xeito, a palabra pan pode designar a) o alimento e b) o cereal (trigo). Para Luis
Prieto, a significación corresponde ó significado do signo lingüístico e pertence á
lingua, mentres que o senso pertence á fala. O especialista en semántica Pierre
Guiraud opina o contrario: a significación pertence á fala mentres que o senso
pertence á lingua. Para os comparatistas Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet, a
significación pertence á fala e oponse ó significado, que pertence á lingua. Pola
súa banda, Maurice Pergnier entende por significación a “invariante semántica
no interior do significado”. Deste xeito a palabra inglesa record e a galega disco
designan o mesmo pero non significan o mesmo. En tódalas súas acepcións,
record significa “que garda a memoria de”, mentres que disco significa sempre
“obxecto redondo e plano”. Finalmente, para algúns lingüistas como Oswald
Ducrot e especialistas da traducción como Danica Seleskovitch e Marianne
Lederer, a significación é o contido semántico dunha palabra illada, analizada
fóra de contexto, que representa unha expresión potencial sen actualizar nun
‹discurso›.
Obs. 2. — O uso consagrou en galego o termo significado en detrimento de
significación.
Sin. significación
de:
Bedeutung (2)
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en:
es:
fr:

meaning
significado
signification

significado pertinente
‹Significado› específico dunha palabra ou dun sintagma actualizado nun ‹enunciado›.
Obs. — O significado pertinente contribúe a produci-lo ‹senso›, dado que o
‹traductor› considera a información contextual e cognitiva.
Ex. — (o contexto permite identifica-lo significado pertinente do termo control
nestes tres enunciados) 1. control breath odours with XYZ ⇒ XZY combate [var.
elimina] o mal alento || 2. the company controlled the decline of prices ⇒ a
empresa conseguiu deter a caída dos prezos || 3. the group controls 51% of the
stocks ⇒ o grupo posúe o 51 % das accións || 4. (aquí, o contexto permite
identifica-lo significado pertinente do termo environnement nestes dous
enunciados) des mesures visant la protection de l’environnement du Vercors ⇒
medidas destinadas a protexe-lo medio natural do Parque do Vercors || 5.
l’agencement des couleurs est un moyen de mettre en valeur l’environnement ⇒
o emprego das cores é un xeito de dignifica-lo contorno
☞
de:
en:
es:
fr:

acepción, oración, signo lingüístico
zutreffende Bedeutung
relevant meaning
significado pertinente
signification pertinente

significante
Representación material do ‹signo lingüístico› mediante sons ou letras.
Obs. — A relación entre o significante e o ‹significado› é convencional.
☞
significado
de:
Bezeichnendes
en:
signifier
es:
significante
fr:
signifiant

signo lingüístico
Unidade indisoluble que resulta da combinación dun ‹significado› e un ‹significante›.
Obs. — A relación que une o significante co significado é convencional; esta
característica convencional confírelle ó signo certa estabilidade dentro do
sistema da lingua. O signo é diferencial, é dicir, só existe no sistema da lingua
pola súa oposición fronte a outros signos que determinan o seu valor.
☞
complemento cognitivo, senso, significado pertinente
de:
sprachliches Zeichen
en:
linguistic sign
es:
signo lingüístico
fr:
signe linguistique
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sensentido
‹Erro de traducción› no que o ‹traductor› malinterpreta o ‹senso› dun segmento do
‹texto orixe›, ou cando comete un ‹erro metodolóxico› que provoca unha formulación
absurda no ‹texto termo›.
Obs. 1. — O sensentido pon de manifesto unha falta de reflexión ou un erro de
xuízo pola banda do ‹traductor› ou do estudiante.
Ex. — La cire est un facteur important dans l’amélioration des performances
des ruches, et ce en produisant une cire de bonne qualité à partir d’une unité de
gaufrage de la cire, dont l’acquisition par l’administration et sa cession à
l’association sont prévues en 2002. *A cera é un factor importante na mellora
dos resultados das colmeas, todo isto producindo unha cera de boa calidade a
partir dunha planta de estampado de cera, onde a adquisición pola administración
e a súa cesión á asociación se preveñen para o ano 2002. ⇒ A producción dunha
cera de boa calidade é un factor importante na mellora dos resultados das
colmeas. Para o ano 2002 prevese que a administración adquira unha planta de
estampado de cera en beneficio da asociación.
Obs. 2. — O sensentido é considerado o erro de traducción máis grave.
Obs. 3. — Fronte ás formas como contrasenso ou falso senso, nesta terminoloxía
empregámo-lo ‹termo› pleno de sensentido coa intención de evita-la cacofonía
de senso co prefixo sen.
☞
contrasenso, falso senso
de:
sinnentstellende Übersetzung
en:
nonsense
es:
sin sentido
fr:
non-sens

situación
Conxunto de elementos non-‹lingüísticos› que acompañan a producción dun
‹enunciado›.
Obs. — Na fase de ‹interpretación› do ‹senso›, a miúdo o ‹traductor› debe
reconstruír mentalmente a situación, referíndose á realidade evocada polo ‹texto
orixe›.
☞
complementos cognitivos, contexto, contexto cognitivo, enunciación
de:
Situation
en:
situation
es:
situación
fr:
situation

skopos
Sin. escopo
V. teoría do escopo

sobretraducción
‹Erro de traducción› que consiste en explicitar elementos do ‹texto orixe› que deberían
quedar implícitos no ‹texto termo›.
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Ant.
☞
de:
en:
es:
fr:

Ex. — 1. You are not interested in the field of applied linguistics. *A vostede
non lle interesa o campo da lingüística aplicada. ⇒ A vostede non lle interesa a
lingüística aplicada. || 2. he got a standing ovation *dedicáronlle unha ovación
de pé ⇒ dedicáronlle unha ovación || 3. vas-y ! *¡vai alí! ⇒ ¡vai!
subtraducción
adición, explicitación, hipertraducción, implicitación, paráfrase
Überdifferenzierung bei der Übersetzung
over-translation
sobretraducción
surtraduction

sociolecto
Conxunto dos ‹usos› dunha lingua característico dun grupo ou subgrupo social dado
nunha época determinada.
Obs. 1. — A xeira e o argot son tipos de sociolectos.
Obs. 2. — Na ‹traducción› pódense conservar (‹traducción exotizadora›) ou
eliminar (‹traducción naturalizadora›) os trazos sociolectais do ‹texto orixe›
segundo as normas de ‹aceptabilidade› (‹condicións›) do medio cara ó que vai
dirixida.
☞
idiolecto, rexistro
de:
Soziolekt
en:
sociolect
es:
sociolecto
fr:
sociolecte

solecismo
‹Erro de lingua› que consiste en construír ou empregar unha frase sintacticamente
incorrecta.
Ex. — *porque trátase de ti ⇒ porque se trata de ti
Obs. — O solecismo é un erro sintáctico, mentres que o ‹barbarismo› é un erro
morfolóxico e o ‹uso impropio›, un erro semántico.
☞
ceugma
de:
Solözismus
en:
solecism
es:
solecismo
fr:
solécisme

subtraducción
‹Erro de traducción› que consiste en non realizar no ‹texto termo› as ‹compensacións›,
‹amplificacións› ou ‹explicitacións› que esixe unha ‹traducción idiomática›
correspondente ó ‹senso› do ‹texto orixe›.
Ex. — Statistics can show how women workers are employed. *Pódese deducir
das estatísticas cómo traballan as mulleres. ⇒ Pódese deducir das estatísticas qué
tipo de traballos desempeñan as mulleres.
Ant. sobretraducción
☞
hipertraducción, implicitación, omisión
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de:
en:
es:
fr:

Unterdifferenzierung bei der Übersetzung
under-translation
subtraducción
sous-traduction

T
TA
V. traducción automática

TAO
V. traducción asistida por ordenador

tecnolecto
V. lingua de especialidade

teoría do escopo
Teoría da ‹traducción› que privilexia os aspectos pragmáticos dos ‹textos› e segundo a
cal o ‹texto termo› ten de elaborarse fundamentalmente de acordo coa súa función
prospectiva no público cara ó que vai dirixido, e non soamente coas características do
‹texto orixe›.
Obs. 1. — Skopos (escopo) provén do grego σκοπόs e significa “obxectivo”,
“fin”, “meta”. Esta ‹noción› emprégase principalmente nos ‹estudios de
traducción› alemáns.
Obs. 2. — A un texto termo pódeselle asignar unha función distinta da do texto
orixe, o cal debe ser traducido consecuentemente. É o caso da traducción e
‹adaptación› para un público infantil dunha obra destinada ós adultos.
de:
Skopostheorie
en:
skopos theory
es:
teoría del skopos
fr:
théorie du skopos

termo
Unidade significativa formada por unha palabra ou un grupo de palabras que designa
unha ‹noción› dunha disciplina especializada de xeito unívoco.
Obs. — Un termo pode ser simple (ex.: motor) ou complexo (ex.: motor de
combustión interna).
Sin. unidade terminolóxica
☞
lingua de especialidade, segmentación,tecnolecto, terminoloxía
de:
Terminus
en:
term
es:
término
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fr:

terme

termo específico
V. hipónimo

termo xenérico
V. hiperónimo

terminoloxía
1. Conxunto de ‹termos› propios dun campo da actividade humana, un grupo de persoas
ou un individuo.
Sin. vocabulario
2. Disciplina que ten por obxecto o estudio sistemático, mono ou multilingüe, da
denominación das ‹nocións› que pertencen a campos da actividade humana e que se
consideran no seu funcionamento social, co obxecto de satisface-las necesidades
expresivas dos usuarios.
Obs. 1. — Baseada nunha teoría propia, a actividade terminolóxica consiste,
entre outras cousas, en recompilar termos, analizalos, consignalos en fichas ou
soporte informático, manexar bases de datos terminolóxicos e, de ser necesario,
crear novos termos.
Obs. 2. — En terminoloxía, coexisten a investigación concreta, que se ocupa de
termos illados ou dun grupo restrinxido de termos, e a investigación temática,
dedicada ó conxunto dos termos pertencentes a un campo.
☞
lingua de especialidade, tecnolecto, terminólogo, terminótica
de:
Terminologie
en:
terminology
es:
terminología
fr:
terminologie

terminólogo, terminóloga
Especialista da comunicación que estudia sistematicamente a denominación das
‹nocións› dun campo de actividade.
☞
terminoloxía
de:
Terminologe, Terminologin
en:
terminologist
es:
terminólogo, terminóloga
fr:
terminologue

terminótica
Aplicación da informática á ‹terminoloxía›.
☞
ferramenta de traducción, traducción asistida por ordenador, traducción
automática, tradúctica
de:
rechnergestützte Terminologie
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en:
es:
fr:

computer-assisted terminology management
terminótica
terminotique

texto
Escrito de extensión variable que constitúe un todo dende o punto de vista semántico.
Obs. — Os textos poden clasificarse de acordo co campo (ex.: textos
administrativos, bíblicos, comerciais, xurídicos, literarios, xornalísticos, técnicos
e científicos); co xénero (ex.: a) ‹textos pragmáticos›: avisos, prospectos
turísticos, informes, manuais escolares; b) textos literarios: contos, novelas,
poemas); coa súa finalidade principal (ex.: argumentar, convencer, demostrar,
informar, regular) ou co seu modo discursivo (argumentativo, descritivo,
narrativo).
☞
discurso, enunciador, lingua de especialidade, texto paralelo, tipoloxía
textual
de:
Text
en:
text
es:
texto
fr:
texte

texto termo
‹Texto› producto dunha ‹traducción›.
Abr. TT
Ant. texto orixe
☞
lingua termo
de:
Zieltext
en:
target text
es:
texto de llegada
fr:
texte d’arrivée

texto orixe
‹Texto› a partir do cal se realiza unha ‹traducción›.
Abr. TO
Ant. texto termo
☞
lingua orixe
de:
Ausgangstext
en:
source text
es:
texto de origen
fr:
texte de départ

texto paralelo
‹Texto› na ‹lingua de chegada› que pertence ó mesmo xénero que o ‹texto orixe› ou que
trata dun tema afín e que lle serve ó ‹traductor› para extraer ‹termos›, expresións ou
coñecementos temáticos necesarios para efectua-la súa ‹traducción›.
75

TERMINOLOXÍA DA TRADUCCIÓN

☞
de:
en:
es:
fr:

Obs. 1. — Ademais de ofrecerlle ó traductor as ‹palabras exactas›, a
‹terminoloxía› e informacións de carácter estilístico, os textos paralelos poden
contribuír á comprensión do texto orixe.
Obs. 2. — Os ‹terminólogos› extraen a terminoloxía dos grupos ou das familias
de textos paralelos.
documentación, macrocontexto, microcontexto
Paralleltext
parallel text
texto paralelo
texte parallèle

texto pragmático
‹Texto› dotado dunha utilidade inmediata e efémera, que ten por obxectivo transmitir
unha información xeral ou propia dun campo, e no cal o aspecto estético non
predomina.
Obs. 1. — Por pragmático enténdese “que pode ter efectos prácticos, relativo á
acción”.
Obs. 2. — Os textos agrupados baixo esta denominación son todos instrumentos
de comunicación e a miúdo anónimos, contrariamente á obra literaria que si ten
un autor identificado. Este xénero representa arredor do 90% do volume da
‹traducción› no mundo.
Obs. 3. — Pola súa natureza e función, o texto pragmático difire da obra literaria
(ex.: conto, novela, poema) e das composicións libres (ex.: biografía, crónica,
memorias, ensaio).
Obs. 4. — Os textos pragmáticos adoitan redactarse en función dos
‹destinatarios› específicos e de acordo coas ‹convencións de redacción›
particulares.
☞
lingua de especialidade, tipoloxía textual
de:
Gebrauchstext
en:
pragmatic text
es:
texto pragmático
fr:
texte pragmatique

tipoloxía textual
Sistema de clasificación dos ‹textos› en función da área, o xénero, a finalidade e as
convencións discursivas.
☞
lingua de especialidade, texto pragmático
de:
Texttypologie
en:
text typology
es:
tipología de textos
fr:
typologie des textes

TO
V. texto orixe
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TT
V. texto termo

ton
Carácter xeral dun ‹discurso› que resulta do emprego de procedementos estilísticos e
que pon de manifesto a actitude do autor.
Obs. — O ton pode ser humorístico, irónico, neutro, polémico, etc.
☞
rexistro, sensibilidade lingüística
de:
Stilfärbung
en:
tone
es:
tono
fr:
ton

traducción
1. Operación de transferencia interlingüística que consiste en interpreta-lo ‹senso› dun
‹texto orixe› e producir un ‹texto termo› que tenta establecer unha relación de
‹equivalencia› entre ambos, en función dos parámetros inherentes á comunicación e
dentro dos límites das ‹condicións› impostas ó ‹traductor›.
Obs. 1. — A traducción realízase nun soporte escrito, a diferencia da
‹interpretación›, que é unha traducción oral ou xestual.
Obs. 2. — A traducción constitúe unha forma de ‹discurso referido›. O traductor
non é o autor do texto orixe senón que reexpresa o escrito.
2. Resultado da operación descrita en (1).
Sin. equivalencia, equivalente
☞
enunciación, manexo da lingua, proceso da traducción, tradúctica,
transcodificación
de:
Übersetzung (1), (2)
en:
translation (1), (2)
es:
traducción (1), (2)
fr:
traduction (1), (2)

traducción asistida por ordenador (TAO)
‹Traducción› efectuada por un ‹traductor› coa axuda dun programa informático
deseñado para tal efecto.
Obs. — Neste tipo de traducción, o traductor intervén no ‹proceso da
traducción›, mentres que non o fai no caso da ‹traducción automática›.
Abr. TAO
☞
ferramenta de traducción, terminótica, tradúctica
de:
maschinengestützte Übersetzung
en:
computer-assisted translation (1)
es:
traducción asistida por computadora, traducción asistida por ordenador
fr:
traducion assistée par ordinateur

traducción automática
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1. ‹Traducción› efectuada por un programa informático deseñado para analizar un ‹texto
orixe› e producir un ‹texto termo› sen intervención humana.
Obs. 1. — No seu estado actual, a traducción automática inclúe unha fase de
preedición e outra de postedición, é dicir que require a intervención humana.
Obs. 2. — Neste tipo de traducción, o traductor non intervén no ‹proceso da
traducción›, mentres que si o fai no caso da ‹traducción asistida por ordenador›.
de:
maschinelle Übersetzung
en:
machine translation (1)
es:
traducción automática (1)
fr:
traduction automatique (1)
2. Resultado da traducción descrita en (1).
en:
machine translation (2)
es:
traducción automática (2)
fr:
traduction automatique (2)
Abr. TA
☞
ferramenta de traducción, terminótica, tradúctica

traducción calco
1. ‹Traducción literal› que consiste en trasladar ó ‹texto termo› elementos do ‹texto
orixe› para reproduci-los seus aspectos semánticos, etimolóxicos e temporais.
Ex. — No texto bíblico de Xonás (2, 9) pódese ler: Os fanáticos dos ídolos que
nada son, abandonan a súa fidelidade. Sen embargo unha traducción calco do
hebreo, inspirada neste caso da proposta de Meschonnic no seu ensaio de 1981,
podería desvela-la semántica do hebreo orixinal ⇒ Gardiáns do vento alentos / a
súa fe desleixarán.
Obs. — A traducción calco é o caso extremo da ‹traducción literal› e tende á
non-traducción.
2. Resultado do procedemento descrito en (1).
☞
exotizador, traducción palabra por palabra
de:
Übersetzungs-Lehnprägung
en:
calqued translation
es:
traducción calco
fr:
traduction-calque

traducción didáctica
1. ‹Traducción› que se realiza como exercicio para aprender unha lingua estranxeira.
Obs. 1. — No ensino de idiomas, estes exercicios axudan especialmente a
enriquece-lo ‹vocabulario›, a aprender novas estructuras sintácticas e a
comproba-la comprensión e os coñecementos adquiridos.
Obs. 2. — A traducción didáctica realízase indistintamente cara á ‹lingua
principal› (‹traducción directa›) ou cara á lingua estranxeira (‹traducción
inversa›) dos estudiantes. A ‹estratexia de traducción› privilexiada é a
‹traducción literal› de ‹oracións› fóra de ‹contexto› ou de segmentos de ‹textos›
(ás veces non auténticos), analizados dende o punto de vista comparativo.
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Obs. 3. — Cómpre evita-la confusión entre a traducción didáctica e a ‹didáctica
da traducción›, tema do presente manual.
2. Resultado do tipo de traducción descrito en (1).
Sin. traducción pedagóxica, traducción universitaria
Obs. — A expresión “traducción universitaria”, que só fai referencia ós
exercicios escolares de traducción no ensino de idiomas, pode ser motivo de
confusión posto que a ‹traducción profesional› tamén se ensina nas
universidades.
☞
didáctica da traducción, pedagoxía da traducción, traducción inversa (2),
versión (2)
de:
didaktische Übersetzung
en:
pedagogical translation
es:
traducción didáctica
fr:
traduction didactique

traducción directa
No contexto da ‹didáctica da traducción› así como no da ‹traducción profesional›, a
traducción directa designa os procesos de ‹traducción› cara á ‹lingua principal› (A ou
L1) do ‹traductor›.
Obs. 1. — A conveniencia da traducción directa nunha situación profesional, é
dicir a prescrición pola cal o ‹traductor› ten que procurar desenvolve-la súa
actividade profesional sempre cara á súa lingua dominante, é unha convención
moi frecuente, mesmo recollido pola Recomendación de Nairobi. A miúdo as
necesidades do mercado, a competencia de determinado ‹traductor› ou certas
modalidades concretas de ‹traducción› contradin esta ‹norma›.
Obs. 2. — Na tradición francesa da ‹traducción pedagóxica›, e en parte tamén na
española, unha das ‹acepcións› da traducción directa coñécese co termo de
versión. A versión serve de exercicio ou avaliación dos coñecementos pasivos da
‹lingua orixe› do estudiante, e da súa capacidade de redacción na ‹lingua termo›.
Xeralmente, neses exercicios de versión, a ‹estratexia de traducción› privilexiada
é a ‹traducción literal›.
Ant. traducción inversa
☞
traducción didáctica, traducción profesional
de:
Herübersetzung
es:
versión (1), traducción directa
fr:
version (1)

traducción exotizadora
V. exotizador, exotizadora

traducción idiomática
1. ‹Estratexia de traducción› que consiste en producir un ‹texto termo› conforme ós
‹usos› establecidos dunha lingua e ás formas habituais de expresións daqueles que a
teñen como lingua materna.
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Obs. 1. — A ‹noción› de “traducción idiomática”, relacionada coas nocións de
‹uso›, ‹norma› e “contexto sociocultural”, ten en conta sobre todo as ‹condicións›
da ‹lingua termo›, así como o uso común e as regras e convencións seguidas pola
maioría dos seus falantes.
Obs. 2. — Polo xeral o ‹traductor› ten en conta as expectativas do público ó que
vai dirixida a traducción; sen embargo, no campo da traducción literaria e
bíblica, o traductor pode adoptar un punto de vista ‹exotizador›, aplicando
estratexias de traducción que non conducen a unha traducción idiomática.
2. Resultado da aplicación da estratexia descrita en (1).
☞
naturalizador, naturalizadora, traducción literal, transparencia
de:
idiomatische Übersetzung
en:
idiomatic translation
es:
traducción idiomática
fr:
traduction idiomatique

traducción inversa
No contexto da ‹didáctica da traducción› así como no da ‹traducción profesional›, a
traducción directa designa os procesos de ‹traducción› dende a ‹lingua principal› (A ou
L1) do ‹traductor› para unha lingua de traballo (B, C, D ou L2, L3, L4).
Obs. — Na tradición francesa da ‹traducción pedagóxica›, e en parte tamén na
española, unha das ‹acepcións› da traducción inversa coñécese co termo de tema.
No ensino de idiomas, o tema realízase como exercicio ou forma de avaliación e
consiste nunha traducción exacta dende o punto de vista filolóxico pero non
necesariamente idiomática. Por outra banda, a ‹estratexia de traducción›
preferida nos exercicios de tema é a ‹traducción literal›.
Ant. traducción directa
☞
traducción didáctica, traducción idiomática, traducción profesional
de:
Hinübersetzung
es:
tema, traducción inversa
fr:
thème

traducción libre
1. V. adaptación (1)
2. V. adaptación (2)

traducción lingüística
V. traducción literal

traducción literal
1. ‹Estratexia de traducción› que consiste en respecta-las particularidades formais do
‹texto orixe› para producir un ‹texto termo› gramaticalmente correcto e acorde cos
‹usos› da ‹lingua termo›.
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Obs. 1. — O concepto de literalidade aplícase tanto ó ‹senso› como á forma dun
‹texto›.
Obs. 2. — Na traducción literaria ou bíblica, o ‹traductor› pode tratar de evoca-lo
modelo orixinal coa maior ‹fidelidade› posible, o que o leva a multiplicar
deliberadamente as complexidades léxicas e sintácticas e a realizar unha
traducción literal, mimética, pero non idiomática.
Obs. 3. — Na traducción literal, o traductor adopta un punto de vista
‹exotizador› e reexpresa o texto orixe apegándose ó máximo á súa forma
orixinal. Recorre entón con frecuencia a ‹empréstimos› léxicos e sintácticos sen
se preocupar por adapta-las realidades socioculturais do texto orixe.
Ex. — Na traducción dunha novela norteamericana, un traductor que seguise
unha estratexia de traducción literal traduciría high road por high road, e non por
autoestrada.
Obs. 4. — Debe evitarse o uso da expresión traducción lingüística no senso de
traducción literal, xa que se pode entender erradamente como “traducción
recomendada pola lingüística”.
Obs. 5. — Non se debe confundi-la traducción literal coa ‹traducción palabra por
palabra›; unha traducción literal non é necesariamente unha traducción palabra
por palabra nin unha ‹traducción calco›.
2. Resultado da aplicación desa estratexia.
☞
adaptación, traducción calco, traducción idiomática
de:
wörtliche Übersetzung
en:
literal translation
es:
traducción literal
fr:
traduction littérale

traducción naturalizadora
V. naturalizador

traducción palabra por palabra
1. ‹Traducción literal› que consiste en trasladar ó ‹texto termo› os elementos do ‹texto
orixe› sen cambia-la súa orde.
Obs. 1. — Unha traducción palabra por palabra pode compromete-lo ‹senso› e
dificulta-la comprensión do texto orixe de xeito involuntario; ademais, a miúdo
constitúe unha fonte de erros.
Ex. — there is a reason for life *hai unha razón para a vida ⇒ hai unha razón
para vivir
Obs. 2. — Unha traducción palabra por palabra pode cumprir unha función
metalingüística indispensable; entre outras posibilidades, pode amosa-la
estructura gramatical e léxica dunha lingua antiga ou pouco coñecida, e mesmo
dunha lingua moderna no contexto da didáctica das linguas.
Ex. — (dun texto anglonormando do século XII, a fábula de María de Francia
titulada “Del cerf a une ewe”) Issi avient que un cerf beveit / a une ewe, kar sei
aveit. / Guarda dedenz, ses cornes vit. / A sei mesmes ad dunc dit / que nule
beste le cuntrevaleit, / ne si beles cornes n’aveit. (unha traducción palabra por
palabra daría por exemplo) ⇒ Aconteceu que un cervo bebía / a unha auga, pois
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sede tiña. / Mirou dentro, os seus cornos viu. / Díxose daquela a si mesmo / que
non había [outra] besta tan prezada / nin que tan bonitos cornos tivese. ⇒ (unha
‹traducción idiomática› do “Cervo na fonte” daría) Unha vez un cervo con sede
bebía nunha fonte. Ó mirarse na auga viu os seus cornos, e ó velos díxose que
non había no mundo animal tan fermoso coma el, nin con cornos tan admirables.
2. Resultado do tipo de traducción descrito en (1).
☞
traducción calco, transcodificación
de:
Wort-für-Wort-Übersetzung
en:
word-for-word translation
es:
traducción palabra por palabra
fr:
traduction mot à mot

traducción pedagóxica
V. traducción didáctica

traducción profesional
1. ‹Traducción› concibida como un acto de comunicación baseado na ‹interpretación› e
producción de ‹discursos› contextualizados. A finalidade didáctica desta Terminoloxía
da traducción consiste en que o estudiante de traducción adquira unha habilidade e unha
competencia profesional.
Obs. 1. — Nos programas de formación de ‹traductores›, os exercicios de
traducción contribúen sobre todo a aprenderlles ós futuros traductores unha
metodoloxía de traballo, inicialos nas técnicas de investigación documental e
terminolóxica e familiarizalos coas ‹linguas de especialidade› e as ‹ferramentas
de traducción›.
Obs. 2. — A traducción profesional realízase normalmente cara á ‹lingua
principal› dos futuros traductores, a partir de ‹textos› auténticos e, polo xeral,
pragmáticos. A aplicación das ‹estratexias de traducción› faise en función do
xénero e a finalidade do texto por traducir, así como do público ó que vai
dirixido. A calidade do resultado avalíase en función dos parámetros da
comunicación.
Obs. 3. — Xa se trate de ‹textos pragmáticos› ou literarios, a traducción
profesional ten sempre a mesma finalidade, é dicir a de facer comprender un
texto escrito nunha lingua que os ‹destinatarios› descoñecen.
de:
professionelle Übersetzung (1)
es:
traducción profesional (1)
fr:
traduction professionnelle (1)
2. Resultado do tipo de traducción exposto en (1).
de:
professionelle Übersetzung (2)
es:
traducción profesional (2)
fr:
traduction professionnelle (2)
3. Actividade que consiste en trasladar documentos escritos dunha lingua a outra para
establece-la comunicación entre dúas ou máis persoas.
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de:
en:
es:
fr:
☞

Obs. — O exercicio da traducción profesional esixe a miúdo que o traductor
realice actividades como a redacción, ‹revisión›, elaboración de resumos ou
‹adaptacións› de textos, investigación terminolóxica, etc.
professionelle Übersetzung (3)
translation (3)
traducción profesional (3)
traduction professionnelle (3)
didáctica da traducción, interpretación, pedagoxía da traducción,
traducción didáctica, traducción directa, traducción inversa

tradúctica
Conxunto de disciplinas e técnicas relativas á informatización da ‹traducción›.
Obs. — O neoloxismo tradúctica é unha denominación xenérica que abrangue o
conxunto das aplicacións da informática á traducción, xa se trate de traducción
completamente automática, traducción humana asistida por ordenador ou
diversas ‹ferramentas de traducción› informáticas.
☞
terminótica, traducción asistida por ordenador, traducción automática
de:
Traduktik
en:
translation technology
es:
tradúctica
fr:
traductique

traductoloxía
V. estudios de traducción

traductor, traductora
Especialista da comunicación que reexpresa documentos escritos dunha lingua para
outra.
Obs. 1. — O traductor pode traballar como empregado dunha empresa ou dun
organismo público, nunha oficina ou axencia de traducción, ou de xeito
independente.
Obs. 2. — Nalgúns países a profesión de traductor é unha actividade regulada
por organismos nacionais e internacionais.
☞
intérprete, traducción
de:
Übersetzer, Übersetzerin
en:
translator
es:
traductor, traductora
fr:
traducteur, traductrice

transcodificación
1. Operación que consiste en establecer ‹correspondencias› interlingüísticas no nivel
léxico ou oracional.
2. Resultado da operación descrita en (1).
de:
Transkodierung
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en:
es:
fr:

transcoding
transcodificación
transcodage

transferencia
1. Operación do ‹proceso de traducción› mediante a cal se transcodifican, exactamente
ou cunha modificación no ‹texto termo›, aqueles elementos de información do ‹texto
orixe› que non requiren análise interpretativa.
Obs. 1. — Polo xeral, os números, as datas e os símbolos tradúcense mediante
transferencia.
Ex. — années / taux maximum de pénalisation : 1999 / 15% ; 2000 / 12% ; 2001
/ 9% ⇒ anos / porcentaxe máxima de penalización: 1999 / 15%; 2000 / 12%;
2001 / 9%
Obs. 2. — Non son obxecto de transferencia algúns nomes propios con valor
simbólico (ex.: Mr. Smith, M. Martin ⇒ Sr. Fernández), algunhas unidades de
medida que é preciso converter (ex.: 50 miles ⇒ 80 quilómetros), etc.
Obs. 3. — Malia que é frecuente que os nomes propios se traduzan mediante
transferencia (Bordeaux ⇒ Bordeos; Cwmgwrach ⇒ Cwmgwrach; Paul
Winterbottom ⇒ Paul Winterbottom), sempre é preciso considera-lo conxunto
dos nomes propios que aparecen nun ‹texto› como elementos dun sistema que
posúe un réxime de ‹coherencia› semellante ó da ‹rede léxica›.
2. Resultado da operación descrita en (1).
de:
Übernahme
en:
direct transfer
es:
traslado (2)
fr:
report (1)

translema
Unidade bitextual mínima de ‹equivalencia› interlingüística, constituída por un mesmo
contido e dúas manifestacións formais diferentes.
☞
unidade de traducción
es:
translema

translémica
Disciplina que se ocupa, nun marco teórico e metodolóxico propio, das ‹equivalencias›
interlingüísticas en xeral e dos fenómenos e procesos de traducción en particular.
☞
estudios de traducción
es:
translémica

transparencia
Cualidade dunha ‹traducción› que se le coma un ‹texto orixe› e que se axusta ós ‹usos›
establecidos da ‹lingua termo› dende o punto de vista gramatical, sintáctico e
idiomático.
☞
exotizador, naturalizador, traducción idiomática
84

TERMINOLOXÍA DA TRADUCCIÓN
de:
en:
es:
fr:

Transparenz
transparency
transparencia
transparence

transposición
V. recategorización

U
unidade de senso
V. unidade de traducción

unidade de traducción
1. Conxunto de elementos do ‹texto orixe› que posúen trazos semánticos en común e
que o ‹traductor› interpreta asociándolle ‹complementos cognitivos›.
Obs. 1. — Os trazos semánticos comprenden certos trazos formais que adquiren
un valor semántico no ‹texto›.
Ex. — O seguinte poema extraído da obra de Gonzalo Blanco (1991) composta
de versos palindrómicos:
Ocluso o sulcO
o
Ateo poetA
Labre vudú verbaL
Obs. 2. — Os elementos que constitúen unha unidade de traducción poden
formar unha secuencia dentro dunha ‹oración› ou poden estar dispersos no texto
(unidade transoracional).
Obs. 3. — Estes elementos poden ser estilísticos (ex.: o ‹rexistro› da lingua),
fonéticos (ex.: a aliteración), intertextuais (ex.: a alusión), léxicos, narrativos
(ex.: o énfase, o modo e tempo dos verbos), retóricos (ex.: a ‹anáfora›, a
estructura argumentativa), etc. Un mesmo elemento pode pertencer a un tempo a
varios destes niveis.
Obs. 4. — O texto non pode constituír unha unidade de traducción. Sen embargo,
pode proporcionar un marco de referencia que confire un valor semántico ós
elementos identificados e, posteriormente, interpretados.
Obs. 5. — A unidade de traducción aseméllase á noción de “isotopía” (Algirdas
J. Greimas) en semiótica e á de “textema” (Itamar Even-Zohar) en teoría
literaria.
2. Conxunto formado pola unión de un ou varios elementos do texto orixe co seu
respectivo ‹equivalente› no ‹texto termo›.
Obs. 1. — Contrariamente á ‹acepción› (1), que describe a unidade de traducción
dende o punto de vista da producción do texto termo, a acepción (2) enfócaa
dende a perspectiva do resultado da operación.
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de:
en:
es:
fr:

Obs. 2. — A unidade resultante pode servir para a) a comprobación (ex.:
¿Tódolos argumentos de senso pertinentes do texto orixe foron trasladados ó
texto termo?); b) a avaliación (control de calidade); c) a descrición das prácticas
da ‹traducción› (ex.: tendencias observadas, influencia das ‹condicións›); d) a
explotación de textos traducidos (ex.: extracción de información terminolóxica e
fraseolóxica, almacenamento e recuperación automática de textos para un
sistema de traducción asistida por ordenador).
Übersetzungseinheit
translation unit
unidad de traducción
unité de traduction

unidade terminolóxica
V. termo

universo do discurso
Conxunto de produccións enunciativas que constitúen as diversas representacións das
crenzas, convencións e coñecementos do mundo que comparten os falantes dunha
mesma comunidade sociolingüística, e que consciente ou inconscientemente o
‹traductor› activa ó reexpresar unha mensaxe.
Obs. — Resulta moi difícil para o traductor abstraerse das representacións do
medio cultural, social e ideolóxico ó realizar unha ‹traducción›; estas
representacións non son necesariamente idénticas ás que caracterizan o universo
do discurso no que se produciu o ‹texto orixe›.
☞
bagaxe cognitiva, complementos cognitivos, condicións
de:
Redeuniversum
en:
universe of discourse
es:
universo del discurso
fr:
univers du discours

uso
Conxunto das regras ‹lingüísticas› seguidas pola maioría dos falantes dunha lingua en
determinada época e medio social.
☞
convención de redacción, norma
de:
Sprachgebrauch
en:
usage
es:
uso
fr:
usage

uso impropio
‹Erro de lingua› que consiste en atribuírlle a unha palabra un ‹senso› errado ou contrario
ó ‹uso› establecido.
Obs. — O uso impropio constitúe un erro de orde semántica, mentres que o
‹barbarismo› é un erro morfolóxico e o ‹solecismo› un erro sintáctico.
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de:
en:
es:
fr:

Ex. — *o avión non puido despegar gracias ó temporal ⇒ o avión non puido
despegar por mor do temporal
sprachliche Ungenauigkeit
inappropriate expression
uso impropio
impropriété

V
versión
1. ‹Traduccion› dunha obra en particular.
Ex. — A versión de Pérez-Barreiro Nolla de Macbeth de Shakespeare.
en:
version
es:
versión (2)
fr:
version (2)
2. V.
☞
de:
es:
fr:

traducción directa (Obs. 2.)
traducción didáctica
Herübersetzung
versión (1)
version (1)

versión modelo
Exemplo de ‹versión› dun ‹texto› proposto como exercicio e que reúne as cualidades
dunha boa traducción. A súa función pedagóxica consiste en suscitar nos estudiantes a
reflexión teórica respecto das realidades lingüísticas e das escollas relacionadas co
‹procedemento de traducción›.
Obs. 1. — A versión modelo pode ser elaborada polo profesor ou proceder
doutra fonte. En ningún caso ha ser presentada como un modelo de perfección
obxectiva ni coma a única traducción posible.
Obs. 2. — Os criterios de avaliación dunha boa traducción difiren segundo se
trate dunha ‹traducción didáctica› ou dunha ‹traducción profesional›.
Obs. 3. — En ningún momento se pode empregar este instrumento pedagóxico
como ferramenta de medición docimolóxica, posto que tódalas diferencias
observadas respecto da versión modelo non implican obrigatoriamente a
existencia de erros.
☞
erro de lingua, erro de traducción, revisión
de:
Musterübersetzung
en:
model translation
es:
versión modelo
fr:
corrigé

vocabulario
1. Conxunto das palabras coñecidas por unha persoa.
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2. Conxunto de palabras dunha lingua analizadas dende o punto de vista etimolóxico,
morfolóxico ou semántico.
3. V. terminoloxía (1).
4. Inventario dos ‹termos› dun campo e das respectivas ‹nocións› descritas por medio de
definicións ou ilustracións.
Obs. — O vocabulario difire doutros tipos de repertorios tales como o
diccionario mono ou multilingüe, o índice, o léxico, o glosario, a nomenclatura,
o tesauro, etc.
de:
Wortschatz
en:
vocabulary
es:
vocabulario
fr:
vocabulaire

X
xermanismo
V. interferencia
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CADROS
Os seguintes cadros agrupan de forma lóxica algunhas das nocións que se presentan no
glosario para pór de manifesto as relacións xerárquicas que as ligan. Os termos que
aparecen entre parénteses non se inclúen no presente glosario. O número consignado á
dereita dalgúns dos termos remite á acepción correspondente dun artigo.

Cadro 1

PROCESO DE TRADUCCIÓN

significante

→

situación

→

signo lingüístico
↓
discurso / texto

↓
interpretación (1)
↓
significado pertinente

←

significado (1)

←

contexto
rexistro
rede léxica

←

complementos
cognitivos

←

contexto cognitivo
connotación
denotación

↓
desverbalización
↓
senso
↓
traducción (2)
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Cadro 2

ETAPAS DUNHA TRADUCCIÓN

bagaxe cognitiva

adaptación (1)

→

ou

enunciador / autor
←
↓
texto orixe / lingua orixe
↓
traductor
←
propósito do traductor ←
↓
condicións (2)
↓
estratexia de traducción
↓
traducción idiomática

ou
ou

ou
↓
principios de traducción ←

universo do discurso

universo do discurso
naturalizador ou
exotizador

traducción literal
traducción palabra
por palabra
traducción calco
documentación
texto paralelo

↓
regras de traducción
↓
procedementos de traducción
↓
adaptación (2) / amplificación / calco / compensación / concentración /
concisión / dilución / economía / equivalencia (3) / explicitación /
implicitación / modulación / nominalización / perífrase / permutación /
empréstimo / recategorización
↓
condicións (1)
↓
equivalencia (1), (2)
↓
traducción (2) →
texto termo
←
lingua termo
↓
destinatario
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Cadro 3

MANEXO DA LINGUA

convención de redacción

interpretación (1)

coherencia / cohesión

↓
(niveis de) interpretación (1)
transferencia

reactivación

creación discursiva

Cadro 4

DIDÁCTICA DA TRADUCCIÓN
PEDAGOXÍA DA TRADUCCIÓN

traducción didáctica
↓
traducción directa / traducción inversa

traducción profesiónal
↓
traducción

Cadro 5

TRANSFERENCIA LINGÜÍSTICA

(fóra de contexto)
transcodificación
↓
correspondencia (2)

(en contexto)
traducción (1)
↓
equivalencia (1), (2)
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Cadro 6
Neste cadro os termos consignados entre corchetes indican o erro de traducción que se
produce cando non se aplica o procedemento axeitado ou cando se aplica mal. Ex.: a
sobretraducción débese á falla de implicitación no texto termo.

ECONOMÍA E AMPLIFICACIÓN

economía
concentración

implicitación
[sobretraducción]

concisión
[omisión]

amplificación
dilución

explicitación
[subtraducción]

perífrase
[adición]

Cadro 7

NOCIÓNS DE ESTILÍSTICA INTERNA OU RETÓRICA

anáfora / despersonificación / metáfora / negativización /
personificación / pregunta retórica / repetición (non abusiva)

Cadro 8

ERROS METODOLÓXICOS

calco (abusivo) / hipertraducción / interferencia / paráfrase /
transcodificación
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Cadro 9

ANÁLISE DO TEXTO ORIXE

texto
microcontexto

contexto

macrocontexto

segmentación
atomística

unidade de traducción

holística

Cadro 10

TRADÚCTICA

ferramenta de traducción / traducción asistida por
ordenador / traducción automática

Cadro 11

DO AUTOR Ó DESTINATARIO

enunciación / discurso
autor
↓
enunciador (2)
↑
enunciador (1)

→
→

↓
texto
↓
adecuación

←
ou

destinatario (1)
↓
destinatario (2)
↓
aceptabilidade
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Cadro 12

Este cadro contén só os erros de traducción e de lingua recollidos no presente glosario.
É evidente que esta listaxe non esgotan tódolos tipos de erros posibles en traducción.

ERROS DE TRADUCCIÓN
ERROS DE LINGUA

erros de traducción
adición
anglicismo (2)
calco
castelanismo
contrasenso
falso amigo
falso senso
galeguismo
galicismo
hipertraducción
hispanismo
interferencia
omisión
paráfrase
perda
sensentido
sobretraducción
subtraducción
transcodificación
xermanismo
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erros de lingua
ambigüidade (non deliberada)
barbarismo
ceugma
clixé
dequeísmo
repetición (abusiva)
solecismo
uso impropio
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ÍNDICE ALEMÁN
ALEMÁN

GALEGO

ad hoc-Wiedergabe
Adaptation
ad-hoc-Wortbildung
Adressat
Aktivierung von Standardentsprechungen
aktuelle Bedeutung
Ambiguität
Anapher
Anglizismus
animistiche Ausdruckweise
Anmerkung des Übersetzers
Äquivalenz
Aspekt
atomistisch
Ausgangstext
ausgangstext-orientiert
Ausganssprache
ausganstext-orientiert übersetzer
Auslassung
Aussage
Äusserung
Barbarismus
Bedeutung
Begriff
Bezeichnendes
Bezeichnetes
Chassé-croisé
Dachsprache
deiktischer Ausdruck
Denotation
Determinans
Determinatum
didaktische Übersetzung
Dilution
Diskurs
Dokumentation
Dolmetschen
Dolmetscher, Dolmetscherin

creación discursiva
adaptación
palabra creada
destinatario, destinataria
reactivación
acepción
ambigüidade
anáfora
anglicismo
personificación
nota do traductor, nota da traductora
equivalencia
aspecto
atomístico, atomística, adx.
texto orixe
exotizador, exotizadora
lingua orixe
exotizador, exotizadora
omisión
enunciado
enunciación
barbarismo
significado
noción
significante
significado
permutación
lingua maioritaria
deíctico
denotación
determinante
determinado
traducción didáctica
dilución
discurso
documentación
interpretación
intérprete
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elliptischer Komparativ
Entlehnung
Entpersönlichung
Entsprachlichung
Entsprechung
Ergänzung aus dem Weltwissen
Ermittlung der Übersetzungseinheit
Erweiterung
exklusive Disjunktion
Explizierung
Fachsprache
falsche Bedeutung
falsche Freunde
Funktionswort
Gebrauchstext
Gliederung
Grundsprache
Herübersetzung
Herübersetzung
Hinübersetzung
holistisch
Hyperonym
Hyponym
Idiolekt
idiomatische Übersetzung
idiomatische Wendung
Informationsverlust
Interferenz
Interpretation
Intertextualität
Klischee
Kohärenz
Kohäsion
Kollocation
Kompensation
Konnotation
Kontext
Konzentration
Kookurrenz
Korrespondenzvermeidung
Lehnprägung
lexikalische Vernetzung
Linguistik
linguistisch
Lücke
Makrokontext
maschinelle Übersetzung
maschinengestützte Übersetzung
Metapher
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comparanza elíptica
empréstimo
despersonificación
desverbalización
correspondencia
complementos cognitivos
segmentación
amplificación
alternativa condicionada
explicitación
lingua de especialidade
falso senso
falso amigo
palabra gramatical
texto pragmático
artellamento
lingua principal
traducción directa
versión
traducción inversa
holístico
hiperónimo
hipónimo
idiolecto
traducción idiomática
expresión idiomática
perda
interferencia
interpretación
intertextualidade
clixé
coherencia
cohesión
colocación
compensación
connotación
contexto
concentración
combinación
hipertraducción
calco
rede léxica
lingüística, subs. fem.
lingüístico, lingüística, adx.
baleiro
macrocontexto
traducción automática
traducción asistida por ordenador (TAO)
metáfora
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Methodenschwäche
Mikrokontext
Modulation
Musterübersetzung
Neologismus
Nominalisierung
Norm
Ökonomie
Option
Paralleltext
Periphrase
professionelle Übersetzung
rechnergestützte Terminologie
redaktionelle Hinweise
Redeuniversum
Redewendung
Redewiedergabe
Regionalismus
Register
Rekurrenz
Relationsadjektiv
Revision
rhetorische Frage
Satz
Sender
Sinn
sinnentstellende Übersetzung
Sinnverkehrung
Situation
situativer Kontext
Skopostheorie
Solözismus
Soziolekt
Sprachbeherrschung
Sprachgebrauch
Sprachgefühl
sprachlich
sprachliche Ungenauigkeit
sprachlicher Fehler
sprachliches Zeichen
Stilfärbung
Straffung
Terminologe, Terminologin
Terminologie
Terminus
Text
Texttypologie
Traduktik
Transkodierung

erro metodolóxico
microcontexto
modulación
versión modelo
neoloxismo
nominalización
norma
economía
opción
texto paralelo
perífrase
traducción profesional
terminótica
convención de redacción
universo do discurso
locución
discurso indirecto
dialectalismo
rexistro
repetición
adxectivo de relación
revisión
pregunta retórica
oración
enunciador, enunciadora
senso
sensentido
contrasenso
situación
contexto cognitivo
teoría do escopo
solecismo
sociolecto
manexo da lingua
uso
sensibilidade lingüística
lingüístico, lingüística, adx.
uso impropio
erro de lingua
signo lingüístico
ton
concisión
terminólogo, terminóloga
terminoloxía
termo
texto
tipoloxía textual
tradúctica
transcodificación
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Transparenz
treffendes Wort
Treue
Überdifferenzierung bei der Übersetzung
Übernahme
Übersetzer, Übersetzerin
Übersetzung
Übersetzungsansatz
Übersetzungsdidaktik
Übersetzungsdidaktik
Übersetzungseinheit
Übersetzungsfehler
Übersetzungshilfe
Übersetzungs-Lehnprägung
Übersetzungsprinzip
Übersetzungsprozess
Übersetzungsregel
Übersetzungsstrategie
Übersetzungsverfahren
Übersetzungswissenschaft
Umformulierung
Umstrukturierung
ungerechtfertigte Hinzufügung
ungerechtfertigte Paraphrase
Unterdifferenzierung bei der Übersetzung
Unübersetzbarkeit
Verknappung
Verknüpfungselement
Verneinung des Gegenteils
Vorgaben
Weltwissen
Wort-für-Wort-Übersetzung
wörtliche Übersetzung
Wortschatz
Zeugma
Zielsprache
Zieltext
Zieltextausweitung
Zieltextausweitungskoeffizient
zieltext-orientiert
zieltext-orientierter Übersetzer,
zieltext-orientierter Übersetzerin
zutreffende Bedeutung
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transparencia
palabra exacta
fidelidade
sobretraducción
transferencia
traductor, traductora
traducción
propósito do traductor
didáctica da traducción
pedagoxía da traducción
unidade de traducción
erro de traducción
ferramenta de traducción
traducción calco
principio de traducción
proceso da traducción
regra de traducción
estratexia de traducción
procedemento de traducción
estudios de traducción
recategorización
reestructuración
adición
paráfrase
subtraducción
intraducibilidade
implicitación
conector
negativización
condición
bagaxe cognitiva
traducción palabra por palabra
traducción literal
vocabulario
ceugma
lingua termo
texto termo
expansión
coeficiente de expansión
naturalizador, naturalizadora
naturalizador, naturalizadora
significado pertinente
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ÍNDICE INGLÉS
INGLÉS

GALEGO

ad hoc formulation
adaptation
addition
ambiguity
amplification
anaphora, anaphor
Anglicism
animism
articulation
aspect
atomistic
author
barbarsm
borrowing
calque
calqued translation
cliché
coherence
cohesion
coinage
collocation
compensation
computer-assisted terminology management
computer-assisted translation

creación discursiva
adaptación
adición
ambigüidade
amplificación
anáfora
anglicismo
personificación
artellamento
aspecto
atomístico, atomística, adx.
enunciador, enunciadora
barbarismo
empréstimo
calco
traducción calco
clixé
coherencia
cohesión
palabra creada
colocación
compensación
terminótica
traducción asistida por ordenador
(TAO)
concentración
noción
concisión
connotación
condición
contexto
contexto cognitivo
combinación
correspondencia
acepción
denotación
desverbalización
dilución

concentration
concept
concision
connotation
constraint
context
contextual knowledge
coocurrence
correspondence
current meaning
denotation
deverbalization
dilution
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direct transfer
discourse
documentation
dominant language
dominant language
economy
elliptical comparative
equivalence
expansion
expansion factor
explicitation
faux ami
fidelity
free translation
function word
holistic
hypertranslation
idiolect
idiomatic expression
idiomatic translation
implicitation
inappropriate expression
inappropriate paraphrase
incorrect meaning
interchange
interference
interpretation
interpreter
interpreting
intertextuality
lacuna
language error
lexical network
linguistic
linguistic competence
linguistic sensitivity
linguistic sign
linguistics
linking word
literal translation
loss
machine translation
macrocontext
meaning
metaphor
methodological error
microcontext
misinterpretation
model translation
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transferencia
discurso
documentación
lingua principal
lingua maioritaria
economía
comparanza elíptica
equivalencia
expansión
coeficiente de expansión
explicitación
falso amigo
fidelidade
adaptación
palabra gramatical
holístico
hipertraducción
idiolecto
expresión idiomática
traducción idiomática
implicitación
uso impropio
paráfrase
falso senso
permutación
interferencia
interpretación
intérprete
interpretación
intertextualidade
baleiro
erro de lingua
rede léxica
lingüístico, lingüística, adx.
manexo da lingua
sensibilidade lingüística
signo lingüístico
lingüística, subs. fem.
conector
traducción literal
perda
traducción automática
macrocontexto
significado
metáfora
erro metodolóxico
microcontexto
contrasenso
versión modelo
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modified word
modifier
modulation
mot juste
neologism
nonsense
norm
omission
option
over-translation
parallel text
paraphrase
pedagogical translation
personification
pragmatic text
recall
recasting
recategorization
regionalism
register
relational adjective
relevant meaning
repetition
reported speech
revision
rhetorical question
segmentation
sense
sentence
set phrase
signified
signifier
situation
situational knowledge
skopos theory
sociolect
solecism
source language
source text
source-oriented
source-oriented translator
special language
standard
subordinate term
superordinate term
target audience
target language
target oriented translator
target text

determinado
determinante
modulación
palabra exacta
neoloxismo
sensentido
norma
omisión
opción
sobretraducción
texto paralelo
perífrase
traducción didáctica
personificación
texto pragmático
reactivación
reestructuración
recategorización
dialectalismo
rexistro
adxectivo de relación
significado pertinente
repetición
discurso indirecto
revisión
pregunta retórica
segmentación
senso
oración
locución
significado
significante
situación
complementos cognitivos
teoría do escopo
sociolecto
solecismo
lingua orixe
texto orixe
exotizador, exotizadora
exotizador, exotizadora
lingua de especialidade
norma
hipónimo
hiperónimo
destinatario, destinataria
lingua termo
naturalizador, naturalizadora
texto termo
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target-oriented
term
terminologist
terminology
text typology
text
tone
traducción profesional
transcoding
translation
translation error
translation pedagogy
translation pedagogy
translation principle
translation procedure
translation process
translation rule
translation strategie
translation studies
translation technology
translation tool
translation unit
translator
translator’s intention
translator’s note
transparency
under-translation
universe of discourse
untranslatability
usage
utterance
versión (2)
vocabulary
word-for-word translation
world knowledge
writing convention
zeugma
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naturalizador, naturalizadora
termo
terminólogo, terminóloga
terminoloxía
tipoloxía textual
texto
ton
traducción profesional
transcodificación
traducción
erro de traducción
pedagoxía da traducción
didáctica da traducción
principio de traducción
procedemento de traducción
proceso da traducción
regra de traducción
estratexia de traducción
estudios de traducción
tradúctica
ferramenta de traducción
unidade de traducción
traductor, traductora
propósito do traductor
nota do traductor, nota da traductora
transparencia
subtraducción
universo do discurso
intraducibilidade
uso
enunciado
versión
vocabulario
traducción palabra por palabra
bagaxe cognitiva
convención de redacción
ceugma
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ÍNDICE ESPAÑOL
ESPAÑOL
acepción
adaptación
adición
adjetivo de relación
alternativa condicionada
ambigüedad
amplificación
anáfora
anglicismo
articulación
aspecto
atomístico, atomística
bagaje cognitivo
barbarismo
calco
cliché
coeficiente de expansión
coherencia
cohesión
colocación
comparación elíptica
comparación ordinal
compensación
complementos cognitivos
concentración
concisión
conector
connotación
contexto
contexto cognitivo
contrasentido
convención de redacción
coocurrencia
correspondencia
creación discursiva
deíctico
denotación
dequeismo

GALEGO
acepción
adaptación
adición
adxectivo de relación
alternativa condicionada
ambigüidade
amplificación
anáfora
anglicismo
artellamento
aspecto
atomístico, atomística, adx.
bagaxe cognitiva
barbarismo
calco
clixé
coeficiente de expansión
coherencia
cohesión
colocación
comparanza elíptica
comparanza ordinal
compensación
complementos cognitivos
concentración
concisión
conector
connotación
contexto
contexto cognitivo
contrasenso
convención de redacción
combinación
correspondencia
creación discursiva
deíctico
denotación
dequeísmo
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despersonificación
destinatario
desverbalización
determinado
determinante
didáctica de la traducción
dilución
discurso
discurso referido
documentación
economía
enunciación
enunciado
enunciador, enunciadora
equivalencia
error de lengua
error de traducción
error metodológico
estrategia de traducción
estructura resultativa
exotizador
expansión
explicitación
expresión idiomática
falso amigo
falso sentido
fidelidad
herramienta para la traducción
hiperónimo
hipertraducción
hipónimo
holístico
idiolecto
implicitación
interferencia
interpretación
intérprete
intertextualidad
intraducibilidad
lengua de llegada
lengua de origen
lengua dominante
lenguaje especializado
lingua principal
lingüística
lingüístico, lingüística
locución
macrocontexto
manejo de la lengua
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despersonificación
destinatario, destinataria
desverbalización
determinado
determinante
didáctica da traducción
dilución
discurso
discurso indirecto
documentación
economía
enunciación
enunciado
enunciador, enunciadora
equivalencia
erro de lingua
erro de traducción
erro metodolóxico
estratexia de traducción
estructura resultativa
exotizador, exotizadora
expansión
explicitación
expresión idiomática
falso amigo
falso senso
fidelidade
ferramenta de traducción
hiperónimo
hipertraducción
hipónimo
holístico
idiolecto
implicitación
interferencia
interpretación
intérprete
intertextualidade
intraducibilidade
lingua termo
lingua orixe
lingua maioritaria
lingua de especialidade
lingua principal
lingüística, subs. fem.
lingüístico, lingüística, adx.
locución
macrocontexto
manexo da lingua
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metáfora
microcontexto
modulación
naturalizador, naturalizadora
negativización
neologismo
noción
nominalización
norma
nota del traductor
omisión
opción
oración
palabra creada
palabra exacta
palabra gramatical
paráfrasis
pedagogía de la traducción
pérdida
perífrasis
permutación
personificación
predeterminantes
pregunta retórica
préstamo
principio de traducción
procedimiento de traducción
proceso de la traducción
propósito del traductor
reactivación
recategorización
red léxica
reestructuración
regionalismo
registro
regla de traducción
repetición
restricción
revisión
segmentación
sensibilidad lingüística
sentido
significado pertinente
significado
significante
signo lingüístico
sin sentido
situación
sobretraducción

metáfora
microcontexto
modulación
naturalizador, naturalizadora
negativización
neoloxismo
noción
nominalización
norma
nota do traductor, nota da traductora
omisión
opción
oración
palabra creada
palabra exacta
palabra gramatical
paráfrase
pedagoxía da traducción
perda
perífrase
permutación
personificación
predeterminantes
pregunta retórica
empréstimo
principio de traducción
procedemento de traducción
proceso da traducción
propósito do traductor
reactivación
recategorización
rede léxica
reestructuración
dialectalismo
rexistro
regra de traducción
repetición
condición
revisión
segmentación
sensibilidade lingüística
senso
significado pertinente
significado
significante
signo lingüístico
sensentido
situación
sobretraducción
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sociolecto
solecismo
subtraducción
tema
teoría del skopos
término
terminología
terminólogo, terminóloga
terminótica
texto de llegada
texto de origen
texto paralelo
texto pragmático
texto
tipología de textos
tono
traducción asistida por computadora
traducción asistida por ordenador
traducción automática
traducción calco
traducción didáctica
traducción directa
traducción idiomática
traducción inversa
traducción literal
traducción palabra por palabra
traducción
tradúctica
traduction professionnelle
traductología
traductor, traductora
transcodificación
translema
translémica
transparencia
traslado
unidad de traducción
universo del discurso
uso impropio
uso
vacío
version
versión modelo
versión
vocabulario
zeugma
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sociolecto
solecismo
subtraducción
traducción inversa
teoría do escopo
termo
terminoloxía
terminólogo, terminóloga
terminótica
texto termo
texto orixe
texto paralelo
texto pragmático
texto
tipoloxía textual
ton
traducción asistida por ordenador (TAO)
traducción asistida por ordenador (TAO)
traducción automática
traducción calco
traducción didáctica
traducción directa
traducción idiomática
traducción inversa
traducción literal
traducción palabra por palabra
traducción
tradúctica
traducción profesional
estudios de traducción
traductor, traductora
transcodificación
translema
translémica
transparencia
transferencia
unidade de traducción
universo do discurso
uso impropio
uso
baleiro
versión
versión modelo
traducción directa
vocabulario
ceugma
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ÍNDICE FRANCÉS
FRANCÉS

GALEGO

acception
adaptation
adjectif de relation
aide à la traduction
ajout
ambiguïté
anaphore
anglicisme
animisme
articulation
aspect
atomistique
bagage cognitif
barbarisme
calque
charnière
chassé-croisé
cibliste
cliché
coefficient de foisonnement
cohérence
cohésion
collocation
comparatif elliptique
compensation
compléments cognitifs
concentration
concision
connotation
contexte
contexte cognitif
contrainte
contresens
coocurrence
correspondance
corrigé
création discursive
découpage

acepción
adaptación
adxectivo de relación
ferramenta de traducción
adición
ambigüidade
anáfora
anglicismo
personificación
artellamento
aspecto
atomístico, atomística, adx.
bagaxe cognitiva
barbarismo
calco
conector
permutación
naturalizador, naturalizadora
clixé
coeficiente de expansión
coherencia
cohesión
colocación
comparanza elíptica
compensación
complementos cognitivos
concentración
concisión
connotación
contexto
contexto cognitivo
condición
contrasenso
combinación
correspondencia
versión modelo
creación discursiva
segmentación
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défaut de méthode
déictique
dénotation
dépersonnalisation
destinataire
déterminant
déterminants juxtaposés
déterminé
déverbalisation
didactique de la traduction
dilution
discours
discours rapporté
disjonction exclusive
documentation
économie
emprunt
énoncé
énonciataire
énonciateur, énonciatrice
énonciation
équivalence
étoffement
explicitation
expression idiomatique
fausse interrogation
fausse question
faute de langue
faute de traduction
faux ami
faux sens
fidelité
foisonnement
holistique
hyperonyme
hypertraduction
hyponyme
idiolecte
implicitation
impropriété
interférence
interprétation
interprète
intertextualité
intraduisibilité
lacune
langue d’arrivée
langue de départ
langue de spécialité
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erro metodolóxico
deíctico
denotación
despersonificación
destinatario, destinataria
determinante
predeterminantes
determinado
desverbalización
didáctica da traducción
dilución
discurso
discurso indirecto
alternativa condicionada
documentación
economía
empréstimo
enunciado
destinatario, destinataria
enunciador, enunciadora
enunciación
equivalencia
amplificación
explicitación
expresión idiomática
pregunta retórica
pregunta retórica
erro de lingua
erro de traducción
falso amigo
falso senso
fidelidade
expansión
holístico
hiperónimo
hipertraducción
hipónimo
idiolecto
implicitación
uso impropio
interferencia
interpretación
intérprete
intertextualidade
intraducibilidade
baleiro
lingua termo
lingua orixe
lingua de especialidade
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langue dominante
linguistique
locution
macrocontexte
maniement du langage
métaphore
microcontexte
modulation
mot forgé
mot juste
mot vide
négativation
néologisme
nominalisation
non-sens
norme
note du traducteur
notion
omission
option
paraphrase
pédagogie de la traduction
périphrase
perte
phrase
principe de traduction
procédé de traduction
processus de la traduction
recatégorisation
régionalisme
registre
règle d’écriture
règle de traduction
remémoration
répétition
report
réseau lexical
restructuration
révision
sens
sensibilité linguistique
signe linguistique
signifiant
signification pertinente
signification
signifié
situation
sociolecte
solécisme

lingua maioritaria, lingua principal
lingüística, s. f.; lingüístico, lingüística, adx.
locución
macrocontexto
manexo da lingua
metáfora
microcontexto
modulación
palabra creada
palabra exacta
palabra gramatical
negativización
neoloxismo
nominalización
sensentido
norma
nota do traductor, nota da traductora
noción
omisión
opción
paráfrase
pedagoxía da traducción
perífrase
perda
oración
principio de traducción
procedemento de traducción
proceso da traducción
recategorización
dialectalismo
rexistro
convención de redacción
regra de traducción
reactivación
repetición
transferencia
rede léxica
reestructuración
revisión
senso
sensibilidade lingüística
signo lingüístico
significante
significado pertinente
significado
significado
situación
sociolecto
solecismo
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sourcier, sourcière
sous-traduction
stratégie de traduction
structure ordinale
structure résultative
surtraduction
terme
terminologie
terminologue
terminotique
texte d’arrivée
texte de départ
texte parallèle
texte pragmatique
texte
thème
théorie du skopos
ton
traducion assistée par ordinateur
traducteur, traductrice
traduction automatique
traduction didactique
traduction idiomatique
traduction littérale
traduction mot à mot
traduction
traduction-calque
traductique
traductologie
transcodage
translation
transparence
typologie des textes
unité de traduction
univers du discours
usage
version
visée du traducteur
vocabulaire
zeugme
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exotizador, exotizadora
subtraducción
estratexia de traducción
comparanza ordinal
estructura resultativa
sobretraducción
termo
terminoloxía
terminólogo, terminóloga
terminótica
texto termo
texto orixe
texto paralelo
texto pragmático
texto
traducción inversa
teoría do escopo
ton
traducción asistida por ordenador (TAO)
traductor, traductora
traducción automática
traducción didáctica
traducción idiomática
traducción literal
traducción palabra por palabra
traducción
traducción calco
tradúctica
estudios de traducción
transcodificación
traducción profesional
transparencia
tipoloxía textual
unidade de traducción
universo do discurso
uso
traducción directa, versión
propósito do traductor
vocabulario
ceugma
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