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INTRODUCCIÓ 

Research that produces nothing but books will not suffice (Lewin, 1946: 
35). 

En aquesta secció introductòria aporte informació contextual referent a l’elaboració d’aquest 

treball de recerca sobre la dimensió deontològica de la interpretació als serveis públics (d'ara 

endavant ISP) i la seua aplicació al context penitenciari. Per fer-ho, em deturaré primerament 

en les motivacions i les finalitats amb què he engegat aquest estudi, per centrar-me a 

continuació en l’objecte i el camp d’estudi; després, explicaré la perspectiva emprada i el 

mètode utilitzat. Finalment, s'aportarà un resum dels diversos capítols del treball i una 

representació visual de l’estructura de la tesi.  

A. MOTIVACIÓ PERSONAL I JUSTIFICACIÓ DE LA RECERCA 

Els motius que justifiquen la decisió de realitzar aquest treball sobre el tema escollit són 

múltiples i d’índoles diferents, però tots giren al voltant d’una noció: realitzar aportacions que 

faciliten una comprensió més profunda de la realitat i permeten impulsar, des d'aquest 

coneixement, millores sobre la realitat estudiada. 

A títol introductori, vull posar de relleu el fet que el contacte intercultural derivat dels fluxos 

migratoris d'ençà de mitjan segle XX sovint ha anat també acompanyat de situacions de 

desigualtat i de desprotecció que els migrants han hagut de patir per motius diversos, entre els 

quals destaquen les dificultats de comunicació. Això ocorre, en general, amb el col·lectiu 

d’immigrants que desconeixen les llengües oficials, per la manca quasi absoluta de serveis 

d’interpretació professionals i de qualitat; més marcat és aquest desnivell quan parlem 

d'immigrants empresonats, perquè com es veurà més endavant als centres penitenciaris (que a 

Espanya sovint compten amb una població d’origen estranger que supera el 30%, Ministerio del 

Interior, 2011b) no s'ofereix cap mena de servei públic d'ISP professional (González García 2006: 

161-162; Valero Garcés, 2006a: 36). 

La ISP és, doncs, una eina al servei de les societats multiculturals que resulta essencial per a, des 

de la comunicació, millorar la qualitat de l'atenció en general i possibilitar l’accés als serveis i el 

gaudi dels drets que els estats democràtics han de garantir a tots les persones per evitar, 

d'aquesta manera, la desigualtat. La consciència del paper clau que juguen els ISP en aquest 

context obliga a, d’una banda, adoptar un compromís ètic col·lectiu per a, de l'altra, intentar 
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influir sobre la realitat i facilitar la convivència. En aquest sentit, doncs, un altre factor 

fonamental que motiva la realització d’aquest treball neix de la convicció que la funció 

investigadora també pot contribuir al canvi i ha d’encaminar l’acció cap al millorament social. 

Com es desprèn d'aquest plantejament, el compromís social impregna la proposta d'aquest 

treball.  

D'altra banda, des del punt de vista personal, hi ha hagut dues experiències que han despertat el 

meu interès en l'ètica professional de la ISP. En primer lloc, en el transcurs d'un encàrrec 

d'interpretació que vaig realitzar entre una advocada i la seva clienta, que demanava l'asil 

polític, la clienta no va explicar una informació que després va aportar en la vista oral i que va 

quedar provat que no era certa. La sentència li va ser desfavorable i estipulava que l'havien de 

repatriar al seu país d'origen, amb el risc que això podria comportar per a la seua integritat. Tot i 

que vaig treballar exclusivament en les entrevistes privades, i vaig assistir al judici només com a 

públic, em vaig sentir molt implicat i vaig dubtar en diversos moments sobre què havia de fer, i 

sobre si les meues obligacions ètiques (professionals) havien d'estar necessàriament per damunt 

de les morals (personals); vaig sentir en la pròpia pell la tensió que es respirava i em vaig 

plantejar la dificultat que pot suposar per als ISP acarar dilemes d'aquest tipus en la seva tasca 

diària. En segon lloc, durant les pràctiques d'un curs d'interpretació mèdica, em vaig sentir 

convidat repetidament a emprendre accions que no formen part del que jo considere que són 

les funcions de l'ISP. Ambdós casos em van generar dubtes fonamentals sobre el rol 

professional.  

Un altra necessitat social, o més aviat socioprofessional, que identifique es concreta en la manca 

d'estructures que puguen impulsar processos de professionalització on la qualitat ocupe un eix 

central. L'absència d'un marc deontològic en el context espanyol afecta tant la praxi quotidiana 

dels ISP, com la no concreció d'una imatge professional clara i una potencial desconfiança 

d'altres professions i de la societat en conjunt envers la professionalitat dels ISP. 

A més, identifique dos buits conceptuals que vull contribuir a omplir, relatius a la dimensió 

deontològica de la ISP i a la ISP en les presons. Durant la meua formació com a investigador, la 

noció de codi deontològic ha aparegut d'una manera recurrent per a donar resposta a moltes 

dificultats. Malgrat haver-se tocat repetidament la temàtica de la deontologia, poques són les 

propostes que s'hi centren específicament. Això va suscitar la meua curiositat i m'ha portat a 

triar aquest tema com a objecte d'estudi. En l’actualitat hi ha molts aspectes de la pràctica 

professional de la ISP que plantegen dubtes als treballadors i que romanen controvertits per a la 

comunitat acadèmica (com és el cas del paper professional i dels límits de la intervenció de l’ISP). 
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Per a contribuir a esclarir algunes d’aquestes qüestions, considere que l’anàlisi de diversos 

documents deontològics pot oferir resultats significatius. Així mateix, el context penitenciari de 

la ISP no ha estat tractat d’una manera específica en ninguna publicació, tot i que sí que se n'ha 

fet referència tangencialment (vegeu els apartats 4.5 i 7.1). Com que sembla que hi ha molts 

interns que no parlen cap llengua oficial i a més les presons es presenten a priori com punts rics 

des del punt de vista de la ISP per la diversitat de serveis que s’hi ofereixen, considere que és un 

camp d'estudi que pot resultar fèrtil. Per aquests motius, des del meu punt de vista observar el 

marc deontològic general de la ISP i la seua aplicació al context penitenciari es manifesta com 

una opció rellevant. 

Pel que fa a la llengua de redacció d'aquest treball, he optat per la llengua catalana, tot i que 

sovint he fet ús també del castellà i de l’anglès durant el procés d'elaboració de l'estudi, 

especialment per a la recollida de dades (com ara a les entrevistes, als qüestionaris…; vegeu 

l'Annex I, l'Annex II i l'Annex III), donades les característiques de l'administració penitenciària 

(dirigida des de l’estat central) i dels informants (procedents d'arreu de l’estat i d'altres països).  

Així doncs, la realització d’aquest treball de recerca m’ha permès satisfer moltes inquietuds, i 

per això ha estat especialment gratificant. Trobar un tema que conjuminara aquestes inquietuds, 

la meua formació acadèmica i les possibilitats de recerca que se m’han presentat ha estat difícil 

però alhora ha suposat un element motivador. 

B. MARC EPISTEMOLÒGIC DE LA INVESTIGACIÓ 

A continuació expose el marc epistemològic d’aquest treball a partir del concepte de paradigma, 

centrant-me en els diversos nivells de fonamentació teoricopràctica: ontologia, axiologia, 

epistemologia. 

Quant a l’ontologia (la visió del món, del subjecte i de l’objecte), partim d’una concepció de la 

realitat que emana de la interacció entre el subjecte (l’investigador) i l’objecte d’estudi 

(l’element estudiat), donada en un determinat marc temporal i cronològic, de manera que les 

conclusions que s’extreuen són més aviat de caire experiencial o vivencial. La realitat és, així 

doncs, objectiva però el significat que se li dóna és una construcció social; el món no té una 

forma estàtica a què cal adaptar-s’hi, sinó que es tracta, més bé, del resultat del contacte entre 

subjecte i objecte. Això planteja un model de subjecte creador de coneixement i orientat a 

l’acció i al canvi, a la millora. 
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Respecte de l’axiologia (els valors, el paper del científic), partisc d'una concepció de la ciència 

com una activitat que, lluny de ser imparcial, està carregada de valors i de voluntats. La ciència 

ha de ser ètica i contribuir a crear un context respectuós amb la diferència i garant dels drets 

mínims, per fomentar la llibertat, l’emancipació i l’autonomia dels individus i dels pobles. La 

meua recerca, doncs, ambiciona la millora del context social en què visc i el respecte a la 

igualtat, des dels plantejaments de l'ètica mínima (Cortina Orts, 1986). 

Pel que fa a l’epistemologia (la naturalesa del coneixement), aquesta tesi doctoral s’insereix en 

el paradigma sociocrític. No és l'objectiu d'aquest treball descriure els paradigmes principals de 

les ciències amb deteniment però considere que és adequat fer-ne un repàs breu i una 

caracterització que permeta entendre el treball des d’uns plantejaments filosòfics més generals 

(Mayoral Asensio, 2001). Els tres paradigmes, d'acord amb Civís i Zaragoza (2005: 34-35) més 

rellevants són els següents: 

- El paradigma positivista, iniciat per Comte (1896) i Durkheim (1938), busca conèixer 
les causes dels fenòmens socials i explicar-les sota un cert control, emprant el 
mètode hipotètic deductiu, independentment dels factors subjectius individuals. El 
coneixement es crea a partir d’aquestes causes inqüestionables. 

- El paradigma fenomenològic (també anomenat «hermenèutic» o «interpretatiu»), 
iniciat per Husserl (1913), es planteja l’objectiu de descriure i comprendre els 
fenòmens socials des de la perspectiva del subjecte, de manera que el coneixement 
sorgeix de les visions que tenen els individus, i això implica que el significat que es 
crea ha de ser significatiu. 

- El paradigma sociocrític (que també anomenen «crític», «dialògic» o «polític») és el 
que he adoptat i s’assembla al fenomenològic, perquè en tots dos els participants en 
el fet social són (co-)creadors de significats, però aquest va un pas més enllà de la 
interpretació o comprensió: la creació de significat cerca la transformació, i per això 
pressuposa un grau de compromís explícit per part de l'investigador. 

En la taula següent aporte una caracterització d'aquests paradigmes a partir de les propostes de 

Civís i Zaragoza (2005), Medina et al. (2002: 158) i Monzó (2007), per aportar la informació 

necessària per facilitar-ne la comprensió des de la comparació: 
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  Positivista Interpretatiu Sociocrític 

Objectiu 
Explicar 
Controlar 
Predir (lleis) 

Comprendre 
Interpretar (per què) 

Comprendre 
Transformar 
Alliberar 
Emancipar 

Ontologia 
(la realitat) 

Independent de les persones 
Singular i fragmentable 
Tangible 
Convergent 

Construcció social 
Dependent del significat (les 
persones) 
Holística 
Divergent 

Realitat objectiva  
Els significats són 
intersubjectius i vàlids 
Constructiva 
Múltiple 
Holística 
Divergent 

Generalització 

Afirmacions 
Lleis 
Explicacions  

Limitada pel context 
Hipòtesis de treball 
Afirmacions ideogràfiques 

Limitada pel context 
Hipòtesis de treball 
Afirmacions ideogràfiques 

Deductiva 
Quantitativa 
Centrada en similituds 

Inductiva 
Qualitativa 
Centrada en les diferències 

Inductiva 
Qualitativa 
Centrada en les diferències 

Causalitat 
Causes reals 
Precedents o simultànies 

Interactiva 
Bidireccional 
Prospectiva 

Interactiva 
Bidireccional 
Prospectiva 

Axiologia 
(els valors) 

No subjecta a valors 

Contempla valors 
Impregna tota la recerca 
(problema, teoria, mètode i 
l'anàlisi) 

Marcada pels valors 
(alliberació) 
Avaluació crítica de la 
ideologia 

Epistemologia 
(la ciència) 

Els enunciats tracten sobre 
realitats existents 

Els enunciats es 
construeixen socialment 

Els enunciats resulten de 
l'acceptació de la 
intersubjectivitat, amb 
pretensió de validesa  

Objectivitat/ 
Subjectivitat 

Objectiu: El mètode 
hipotètico-deductiu és 
neutre 

Subjectiu: S'utilitza un 
mètode neutre 

Objectiu: És objectiu el que 
és intersubjectiu; sense 
jerarquies experts-llecs 

L'investigador Analitza els fets 
Construeix problemes, 
estudia els altres per a 
comprendre'ls  

Participa en la investigació en 
un diàleg intersubjectiu 

Subjecte-objecte 

El subjecte extern tracta 
l'objecte com a part d'un 
ordre natural que s'estudia 
objectivament 

El subjecte cerca 
comprendre i interpretar 
l'objecte 

El subjecte i l'objecte estan al 
mateix nivell, dialoguen 

Racionalitat Instrumental Instrumental Comunicativa 

Dificultats 
Les dades formen part de la 
teoria. La realitat social no es 
pot estudiar així 

Cau en el subjectivisme 
Pot ser discutit per la 
metodologia 

Conseqüències 
El subjecte no s'implica ni 
intervé en les conseqüències 

El subjecte s'implica i 
participa sense transformar 

El subjecte s'implica, 
participa i intervé, amb altres 
agents, per a millorar 

Taula 1. Caracterització dels paradigmes científics (adaptat de Civís i Zaragoza, 2005; 
Medina et al., 2002: 158; i Monzó, 2007) 

En síntesi, com he apuntat anteriorment, el paradigma que adopte és el sociocrític, de manera 

que aquest treball de recerca és de tall descriptiu, interpretatiu i crític, i busca la comprensió de 

les dades i de la informació per tal d'intentar influir positivament sobre la realitat observada. 

Nogensmenys, en alguns plantejaments s'adopta un posicionament no només orientat a la 

crítica, sinó també a l'acció, en línia amb la proposta de Monzó (2005, 2007). 



 

6 

C. FORMULACIÓ DEL PROBLEMA 

Aquest apartat se centra, en primer lloc, en introduir breument el tema que estudia aquesta tesi 

doctoral i el camp d'estudis en què s'ubica. En segon lloc, es formulen els dubtes o els problemes 

que s'han plantejat com a punt de partida del treball. 

INTRODUCCIÓ AL TEMA 

La interdisciplina (Snell-Hornby, 1996) de Translation Studies, com la va batejar Holmes (1972), o 

de la traductologia, com també se l'ha anomenada (Hurtado, 2001), s'encarrega d'estudiar la 

teoria i la pràctica de la traducció i la interpretació. Com a interdisciplina, beu de molts altres 

camps, com la filosofia, la semiòtica, la comunicació intercultural, la lingüística, la psicologia, la 

sociologia, la literatura comparada, l'antropologia, els estudis culturals… Com es desprèn del fet 

que se li donara nom fa només quaranta anys, es tracta d'un camp d'estudi relativament nou i, 

de fet, encara es produeixen disquisicions epistemològiques fonamentals com ara si la traducció 

i la interpretació són ciències o tecnologies (d'aquest segon parer serien autors com Mayoral, 

2001 o Molina Gutiérrez, 2008), o si es poden estudiar, la traducció i la interpretació, com dues 

branques d'un mateix camp o com a àrees distintes.  

Deixant de banda aquestos debats, aquest camp s'ha desenvolupat amb rapidesa i compta ja 

amb una base teòrica ampla, especialment la branca dels estudis de traducció, que té més 

tradició que no la de la interpretació. Dintre dels estudis d'interpretació, els esforços per 

conceptualitzar la pràctica d'aquesta activitat es varen centrar inicialment en la interpretació 

simultània, que fou la primera modalitat a què es va recórrer en un context formal1

A l'hora de conceptualitzar la interpretació, s'han proposat tipologies diferents per a fer-ne una 

classificació, segons si es centren en la modalitat (simultània o consecutiva), en la direccionalitat 

(dialògica o monològica), en la funció (d'enllaç) o en el context on es produeix la situació 

comunicativa (de conferències o als serveis públics). El present estudi parteix d'aquesta útlima 

classificació i se centra en la interpretació als serveis públics. 

 i, per això, 

també la primera a professionalitzar-se. Ha sigut durant la segona meitat del segle XX que el món 

acadèmic ha començat a produir un volum considerable de reflexions al voltant de la teoria i la 

pràctica d'aquesta activitat; com a interdisciplina, les publicacions han tocat una multiplicitat i 

varietat enorme de temes, des d'enfocaments també diversos. 

                                                             
1 Als judicis de Nuremberg es va emprar per primera vegada un sistema d'interpretació simultània, com assenyalen 
Baigorri Jalón (2000) i Baigorri-Jalón i Barr (2004). 
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En paral·lel al comentari que s'ha fet anteriorment sobre la curta tradició de la traductologia, la 

ISP va nèixer com a subàrea d'estudi i com a activitat professional encara més recentment, i com 

a conseqüència, hi ha aspectes bàsics de la ISP que encara estan pendents de resolució o 

d'arribada a un consens. Dos exemples paradigmàtics són el nom del camp o el rol professional, 

dues qüestions de tipus conceptual i de praxi que requereixen més debat per poder atènyer 

punts d'acord que permeten avançar. 

Així doncs, aquest estudi se centra, des d'una perspectiva ètica, en descriure la deontologia 

professional dels ISP i analitzar com s'apliquen les normes professionals generals al context 

penitenciari; seguint la classificació de temes de recerca que aporta Pöchhacker (2004), el 

present treball tracta el tema de la pràctica i la professió de la ISP (i no entra en altres qüestions 

com el procés, el producte o la pedagogia de la interpretació), concretament els subtemes dels 

àmbits de treball o settings i les normes professionals o standards (Pöchhacker, 2004: 163-166). 

D'una banda, l’anàlisi de diversos codis deontològics pot servir per aclarir conceptes difusos, per 

trobar elements de consens i per identificar nítidament els punts de desacord. De l'altra, 

l'observació del context penitenciari permet en primer lloc identificar l'aplicabilitat de les 

normes deontològiques a la realitat, i en segon lloc serveix per fer llum sobre un context de 

treball relativament desconegut, donada la inexistència pràcticament total de materials.  

DELIMITACIÓ DEL PROBLEMA 

Els problemes que identifique en el camp i que vull ajudar a resoldre des d'aquesta contribució 

són els següents:  

- La deontologia dels ISP és una noció recurrent però poc estudiada 
- Com són els documents deontològics en la ISP pel que fa al contingut semàntic i a la 

forma textual? Quins elements teòrics conformen aquest tipus de textos? 
- Quines relacions es donen entre els codis deontològics? 
- Quines són les perspectives adoptades, les motivacions i el procés per a l'elaboració 

dels textos? 
- No hi ha un acord majoritari sobre els límits de la intervenció i el rol professional 
- Quina visió predomina en els documents deontològics? S'hi identifiquen propostes 

contraposades? Quina en pot ser la causa? 
- L'explicació del contingut cultural d'un missatge és un deure de tots els ISP o només 

d'aquells que treballen en un context (el mèdic o el socioeducatiu)? 
- El context penitenciari resulta desconegut per als estudiosos 
- Què ocorre quan hi ha problemes de comunicació per la diversitat lingüística en un 

centre penitenciari (d'ara endavant CP)? Qui fa de pont lingüístic, un professional o 
un intèrpret ad hoc? 
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- Quines característiques té l'entorn penitenciari pel que fa a la ISP? Quin és el procés 
de treball? Quines i com solen ser les interaccions que requereixen interpretació? Hi 
ha particularitats quant al paper professional? 

Per poder articular solucions a aquests problemes, aquest treball consisteix a descriure i 

analitzar diversos codis deontològics de referència, escollits atenent a criteris de qualitat 

reconeguda i semblança. Em plantege l'objectiu de finalment aportar una proposta de codi per 

al context espanyol; així mateix, hi incloc aquella informació del context penitenciari –extreta de 

l'observació i descripció que en farem– que puga resultar útil. 

Així doncs, i per delimitar el problema que s'estudia, hi ha un seguit d'aspectes, relacionats amb 

els problemes assenyalats anteriorment, que no tractaré amb deteniment per motius d'espai i 

per evitar la dispersió; per exemple, el raonament i l'argumentació ètics per a la resolució de 

dilemes, els contextos de treball fora del penitenciari, l'ètica de professions «veïnes» en 

contacte amb l'ISP o l'anàlisi del discurs dels documents deontològics. 

D. HIPÒTESIS 

Prenent en consideració els problemes que s'han enunciat, aquest treball es planteja una 

hipòtesi principal, que constitueix l'eix vertebrador a partir del qual es proposen diverses 

hipòtesis secundàries.  

La hipòtesi principal que defense és que l'estudi de l'ètica professional a través dels documents 

deontològics aporta informació útil per fer emergir un entramat d'estructures i relacions 

semàntiques, subjacents als documents, que serveixen per caracteritzar la ISP, especialment des 

d'una perspectiva ètica (el sistema moral), però també socioprofessional (les estructures i 

processos que el col·lectiu ha instaurat per controlar el camp) i tècnica (les estratègies pròpies 

del camp de la ISP que la comunitat professional recomana). La noció de «socialització» vincla 

les tres àrees teòriques; en certa mesura, els valors o principis ètics que els professionals, en 

aquest cas de la ISP, assumeixen com a propis queden sovint implícits, i els documents 

deontològics pretenen fer-los visibles per facilitar l'assumpció dels valors compartits per part 

dels membres nous. La legislació es pot dir que compleix una funció semblant en aquest sentit. 

Així doncs, es pot concloure que el marc normatiu constitueix un reflexe del que una 

col·lectivitat planteja com uns comportaments adequats. Per tant, l'estudi de les normes de 

tipus prescriptiu (i no les normes descriptives que proposa Toury, 1995) serveix per conèixer 

aquests valors i la manera com s'articulen. 
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Partint de la base d'aquesta hipòtesi principal, es plantegen altres hipòtesis secundàries que 

s'exposen a continuació. 

Una d'aquestes estructures és el sistema moral de la professió, la qual té principis generals que 

afecten tots els àmbits en què es produeix la praxi; així mateix, cada àmbit i cada situació de 

treball té elements diferencials que modulen l'ètica d'aquella professió segons les 

característiques ambientals. Així doncs, els principis ètics de la professió i la seva jerarquització 

es modulen d'acord amb les característiques del context de treball que configuren decisivament 

la tasca professional; la descripció del context penitenciari servirà per comprovar com afecten 

aquestes variables ambientals a l'ètica professional de l'ISP i, al seu torn, per validar 

l'adaptabilitat de les propostes ètiques a les realitats professionals fins ara poc estudiades. 

Com que les situacions comunicatives amb intèrpret en els contextos dels serveis públics solen 

estar predefinides, en certa mesura, pel context del propi servei, és previsible que la seguretat 

siga un tret definidor d'aquest context. Així doncs, l'ètica professional general ajuda a 

conceptualitzar parcialment tots els àmbits de treball i la descripció de l'entorn d'aquests àmbits 

contribueix a afinar, qüestionar i eixamplar l'abast d'aquelles propostes ètiques prèvies. Per tant, 

l'ètica professional general de la ISP i l'aplicació al context penitenciari ve definida pel marc 

espacial i institucional en què es produeix. 

En aquest sentit, el rol professional, com a noció adaptativa i contextual, presenta 

característiques essencialment semblants en totes les especialitats de la professió, però també 

conté variacions, d'acord amb el marc normatiu, amb l'objectiu principal de les interaccions en 

què l'ISP treballa i amb el principi professional prioritari, o valors, en cada situació comunicativa. 

Pel que fa al context penitenciari, una de les hipòtesis de treball proposa que la ISP penitenciària 

pertany a l'àmbit jurídic, en ser els CP en certa manera dependents de l'administració de justícia, 

i té característiques específiques, relacionades amb els condicionants que imposa el lloc, físic i 

institucional, en què es produeixen les interaccions. Aquestos trets característics són diferents 

de les característiques dels contextos policial i judicial; per exemple, es planteja que la ISP 

penitenciària inclou tots els altres àmbits de treball de la ISP, perquè els CP ofereixen tota mena 

de serveis: serveis mèdics, assistència i treball socials, serveis educatius, serveis jurídics. 

En relació amb la deontologia, els documents deontològics presenten un seguit de trets formals i 

semàntics que es poden associar amb un gènere textual, la descripció del qual pot servir per 

explicar com afecta la voluntat dels emissors dels textos en la forma que adopta l'ètica 

professional en un context concret. Les normes deontològiques que emanen dels cossos 
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professionals busca contribuir a la professionalització i a la millora de la qualitat. D'altra banda, 

les nocions ètiques són complexes, perquè estan interrelacionades entre si, unes inclouen 

d'altres o se solapen, i no es poden descriure d'una manera lineal i definitiva.  

E. OBJECTIUS DE LA RECERCA 

Aquesta tesi doctoral persegueix quatre objectius generals que inclouen un seguit d'objectius 

específics. S'hi poden distingir dos tipus de finalitats: les primàries, que són aquelles més 

concretes i més directament relacionades amb la recerca, i les secundàres, més abstractes i 

vinculades a elements externs a la investigació desenvolupada. 

El primer objectiu consisteix en descriure la deontologia professional de la ISP per mitjà de la 

informació que contenen una mostra de documents deontològics. Per tal de materialitzar aquest 

objectiu, em plantege realitzar una primera aproximació de tipus textual als documents que 

conformen la mostra per identificar regularitats i divergències, i fer una descripció del gènere; la 

segona finalitat específica rau en l'anàlisi, no textual, sinó semàntica dels textos, per veure quins 

conceptes solen incloure, especialment des de la perspectiva ètica però també des de les altres 

àrees teòriques que resulten pertinents a les ocurrències a la mostra. A partir d'aquesta 

informació, em plantege l'objectiu de fer una proposta de classificació del sistema moral de la 

ISP. 

El segon objectiu general de l'estudi fa referència a la descripció de la ISP que es produeix als CP, 

a partir de les propostes dels documents deontològics, per tal de valorar si les recomanacions 

que plantegen tenen vigència també al context penitenciari. Així mateix, com a objectius 

auxiliars, me marque la meta de recollir els punts de vista de diversos informants que configuren 

una visió de conjunt del context de treball, per tal de caracteritzar la ISP als CP d'acord amb 

aquells elements diferencials que s'hi identifiquen.  

Dintre dels objectius secundaris, la tercera finalitat general que m'he proposat al·ludeix a 

contribuir a l'avanç del camp en què s'insereix aquest estudi, i es manifesta en la voluntat de 

dotar de contingut i també de visibilitzar en el terreny acadèmic la ISP en CP que, fins el 

moment, roman un espai gairebé inexplorat, a diferència del que ocorre en contextos com el 

judicial o en l'àmbit mèdic. Així mateix, una de les ambicions del treball és fer aportacions al 

debat sobre l'ètica i la deontologia professional de la ISP. 
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La quarta pretensió que persegueix aquest estudi se centra en plantejar dubtes i generar 

recursos que puguen motivar canvis en les actituds, conductes i pràctiques, tant dels 

professionals de la ISP com d'altres actors. Així doncs, aquesta ambició es concreta en iniciatives 

encaminades a aportar elements de suport a la reflexió, a conscienciar al voltant de qüestions 

com el dret a la comunicació als CP o la necessitat de comptar amb serveis professionals d'ISP, i 

a generar instruments informatius (per a ISP, usuaris i altres professionals) i orientadors de la 

praxi professional, com pot ser una proposta de document deontològic o una sèrie de fullets 

informatius per a altres professionals. 

En la taula següent presente els objectius generals i específics que m'he plantejat a l'hora 

d'elaborar aquest estudi: 

 GENERALS ESPECÍFICS 

PR
IM

A
RI

S 

Descriure i analitzar la deontologia 
professional en ISP 

Analitzar els documents deontològics des d'un punt de vista 
textual i descriure'n el gènere 

Analitzar els documents des d'un punt de vista semàntic 

Identificar i classificar els principis ètics de la ISP 

Establir relacions entre les diverses nocions (entre principis ètics, 
entre directrius, entre dimensions semàntiques) 

Proposar una classificació del sistema moral de la ISP  

Descriure la ISP en el context penitenciari  

Observar la ISP en CP 
Contrastar les nocions dels documents amb la realitat del context 
de la ISP en CP 

Recollir la visió de diversos informants sobre la ISP en CP 

Identificar i analitzar qüestions diferencials pròpies del context 
penitenciari de la ISP (procés, dificultats, rol, qüestions d'ètica) 

SE
CU

N
D

A
RI

S Contribuir al progrés de la disciplina 
Enriquir el debat sobre l'ètica i la deontologia de la ISP  
Visibilitzar la ISP en presons 
Dotar de contingut el context penitenciari 

Aportar eines per a la millora de la 
qualitat  

Conscienciar sobre la necessitat d'ISP 

Aportar propostes de millora que puguen servir per motivar 
canvis  
Elaborar i distribuir eines informatives 

Taula 2. Objectius generals i específics de la tesi doctoral. 

Així doncs, com traspua de les reflexions aportades, aquest és un estudi exploratori i descriptiu 

de tipus teòric i observacional, perquè se centra en l'observació de la deontologia professional 

des d'una perspectiva teòrica (la versió «conceptual» de l'ètica professional escrita en els codis) i 

de la seua aplicació al context penitenciari a través dels ulls dels informants i del propi 

investigador (la versió «pràctica» de l'ètica aplicada a la ISP en un CP). 
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F. MARC TEÒRIC DE LA INVESTIGACIÓ 

Aquest treball és marcadament interdisciplinari i per tant es pot emmarcar en diversos àmbits 

teòrics. En aquest apartat s'explica breument quines són aquestes disciplines, la seqüenciació 

lògica que ha portat a la seua selecció i la forma com s'han imbricat, i en els diferents capítols 

s'aprofundirà en cadascun d'aquestos camps. 

Així doncs, són quatre les àrees teòriques que s'han tractat. Com es desprèn de l'exposició dels 

objectius i les hipòtesis de la recerca, aquest treball es nodreix de tres disciplines principals: els 

estudis d'interpretació als serveis públics, l'ètica aplicada a les professions (a la ISP) i la sociologia 

de les professions (aplicada de nou a la traducció). Resulta adient assenyalar que al capítol 

dedicat a la ISP s'aporta un estat de la qüestió del camp professional, i no tant del camp teòric, 

per evitar repeticions, ja que les contribucions des de la recerca i els debats principals del camp 

es tracten al llarg del Capítol 6. 

Les diverses perspectives teòriques no es tracten com àrees independents, sinó que es posa 

l'èmfasi en la connexió entre els camps d'estudi i de pràctica professional i la manera com 

s'observen els uns als altres, tot oferint una complementarietat de punts de vista sobre la 

realitat estudiada que permet bastir un model integrador de professió i de professionalitat. 

Aquest tres primers camps constitueixen la fonamentació teòrica de l’estudi. L’adequació 

d’aportar referències teòriques des d’aquestes perspectives ha emergit durant el procés de 

codificació dels documents deontològics, al llarg del qual es va fer evident que el marc de la ISP 

resultaria insuficient per donar compte de la complexitat i de la varietat de continguts que 

presenta aquest tipus de texts. D'acord amb el plantejament metodològic escollit, com s'exposa 

tot seguit, els fonaments teòrics s'han anat bastint a mesura que avançava la part analítica de 

l'estudi, establint-se així una relació dialèctica entre allò estudiat i el marc teòric que ajuda a 

entendre-ho. 

Així mateix, en el transcurs d’aquesta part de l’estudi es va identificar que l’aplicació 

penitenciària de la ISP semblava ser especialment interessant des del punt de vista de la ISP que, 

alhora, no comptava amb estudis que s’hi centraren. Per tant, com una primera aproximació a 

aquest context de treball, vaig optar per fer una revisió de la bibliografia i la normativa, amb la 

finalitat de presentar un marc conceptual que poguera facilitar la descripció del context. 

D’aquesta manera, aquest marc constitueix el quart eix temàtic, però no forma part 

estrictament de la fonamentació teòrica, perquè no s’ha utilitzat com un prisma a través del qual 

s’ha observat la realitat estudiada, sinó que simplement és un context conceptual. 
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G. MARC METODOLÒGIC DE LA INVESTIGACIÓ 

En aquest apartat s'exposa l'enfocament metodològic i les tècniques per a la recollida i anàlisi de 

les dades, els quals vénen en certa mesura condicionats pel posicionament epistemològic de què 

es parteix, que s'ha perfilat en l'apartat anterior. Moltes de les qüestions que es tracten aquí 

d'una manera succinta, es recullen també, amb més profunditat, al Capítol 5. 

Com a síntesi del marc metodològic, a continuació s'aporta una il·lustració on queda gràficament 

resumit: 

 
Il·lustració 1. Esquema del marc metodològic. 

ENFOCAMENT 

La metodologia que empre és eminentment qualitativa, tot i que, per motius que esgrimiré més 

endavant, quan m’ha calgut he recorregut a tècniques d'extracció i anàlisi de dades 

quantitatives. Així mateix, he intentat nodrir el treball de recerca amb propostes d'altres camps 

que m'han semblat adequades a l'objecte d'estudi i coherents amb els objectius i el marc 

epistemològic; aquesta interdisciplinarietat és present tant en el nivell conceptual (ja que a 

l'hora de descriure nocions, com ara el codi deontològic, he recorregut a les coordenades 

d'altres àrees, com la filosofia i l'ètica) com en el metodològic, perquè he manllevat tècniques 

que s'han originat en la sociologia, la psicologia social o l'educació, com per exemple la teoria 

fonamentada o la investigació-acció, que explique en els paràgrafs que segueixen. Així doncs 
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aquest estudi és de caràcter intersubjectiu (en línia amb les observacions de l'apartat anterior), 

interdisciplinari i intermetodològic. 

La metodologia qualitativa consisteix a observar i descriure el que diuen i el que fan les 

persones, tot prenent en consideració totes les perspectives i entenent la persona (o allò 

estudiat) en el seu context i en conjunt; es diferencia de la quantitativa en el fet que aquesta 

redueix els objectes o individus a variables per poder conceptualitzar-los, entre d'altres factors. 

Per tal d'oferir una visió panoràmica que permeta diferenciar entre la investigació de tipus 

qualitatiu i quantitatiu, a la taula següent se'n presenta una proposta sintètica: 

 Qualitativa Quantitativa 

Bases teòriques 
Interdependència subjecte-subjecte 
Èmfasi en el context 
Presència de valors  

Dualisme subjecte-objecte 
Lliure de context 
Absència de valors?  

Objectiu 
Compartir significats 
Inductiu. Aprofundir  

Quantificar fets, causalitat, predir 
Deductiu. Generalitzar  

Investigador 
Subjectivitat 
Immers en el context  

Objectivitat? 
Allunyat del context 

Disseny 
Flexible, obert, circular 
Orientat al descobriment  

Preestablert, tancat, lineal 
Orientat a la comprovació  

Mostra 
Intencional i raonada 
Convenient i suficient  

Mida prefixada 
Probabilística i aleatòria  

Dades 
Observacions, narracions, textos 
Instruments flexibles  

Numèrics i objectiu 
Instruments estandarditzats  

Anàlisi 
Orientació inductiva 
Longitudinal durant investigació  

Orientació deductiva 
Al final investigació 

Taula 3. Diferències entre la investigació qualitativa i quantitativa (Pujol Ribera, 2009; basat en Pope i Mays, 1995). 

Així doncs, i deixant enrere visions dicotòmiques, per poder crear significats he intentat 

complementar metodològicament el treball amb una visió oberta de l’extracció i anàlisi de les 

dades. D'una banda, he fet ús de la teoria fonamentada (Grounded Theory). Es tracta d'un 

mètode sistemàtic d'investigació qualitativa que consisteix a generar teoria amb raonaments 

inductius i deductius des de la comparació constant de dades recollides empíricament, d'una 

forma gairebé inversa als mètodes tradicionals (en els quals s'aplica una teoria preexistent a les 

dades recollides). Aquest mètode s'empra en les ciències socials i el varen desenvolupar els 

sociòlegs Glaser i Strauss durant l'elaboració d'un estudi (Glaser i Strauss, 1967). Aquesta 

metodologia se sol utilitzar per a entendre qüestions de comportament, per integrar diferents 

opinions d'una mateixa realitat i per teoritzar al voltant d'aquestes dades. En el meu cas, utilitze 

aquest recurs metodològic per estudiar el comportament i les relacions d'un grup de textos, per 

analitzar com s'apliquen les nocions dels textos a un context de treball i per entendre una 

realitat professional a través dels ulls de diversos grups d'informants.  
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El nom que rep pot induir a confusió perquè en realitat és un mètode, i no una teoria, encara 

que la finalitat del mètode és trobar la teoria que «subjau» en les dades. Aquest mètode fa 

«emergir» la teoria de les dades estudiades; es tracta d'establir una comparació entre les teories 

formals (externes al treball analític) i les substantives (usades per explicar el material analitzat) 

que permetrà generar una teoria general que relacione el material empíric amb el teòric 

(Fernandez de Caraballo, 2008).  

Així doncs, el mètode consisteix a recopilar dades i a codificar-les atenent a categories que van 

emergint; les dades es veuen sotmeses a una comparació constant i els codis (que en realitat 

són, diguem-ne, etiquetes, variables o categories) es reelaboren i milloren progressivament, 

d'una manera cíclica. Durant el procés de (re)codificació, l'investigador escriu notes o memos al 

voltant de les reflexions teòriques que fa sobre les dades estudiades. Aquest procés de reflexió 

és la part central d'aquesta teoria, ja que el que es pretén és vinclar les dades i teoria.  

Com ja he apuntat anteriorment en referència al paradigma científic escollit, aquesta 

metodologia també deixa enrere valors com la validesa, entesa tradicionalment, o l'objectivitat; 

adopten protagonisme nocions com l'ajustament dels conceptes a l'incident, la rellevància (per 

als participants i no només per a la comunitat científica), la viabilitat (si la teoria explica com se 

soluciona el problema) i la modificabilitat (una teoria es veu alterada per l'estudi de dades 

rellevants noves). Per tant, no es tracta que la teoria siga vàlida o invàlida, sinó més aviat de si és 

més o menys ajustada, rellevant, viable i modificable. 

TÈCNIQUES D'EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE DADES 

Un altre dels principis metodològics que he seguit en relació amb les tècniques d'extracció i 

anàlisi de dades és la triangulació múltiple (Denzin, 1989); és a dir, s'ha recorregut a diferents 

tipus de triangulació: de dades, perquè s'han recollit els punts de vista de diversos grups 

d'informants; teòrica, ja que s'han usat perspectives d'estudi diverses, especialment quant a 

l'anàlisi dels documents deontològics; metodològica, atès que s'han fet servir recursos 

metodològics variats, com la teoria fonamentada i la investigació-acció. La finalitat de la 

triangulació és comparar els resultats que s'obtenen per poder configurar una visió més ampla 

de l'objecte d'estudi, ja siga variant els subjectes, les perspectives o els mètodes d'estudi. 

En els paràgrafs que segueixen faig referència primerament a les tècniques de recollida, i dintre 

de cadascuna d'aquestes explique breument el mètode aplicat per analitzar les dades, que es 

planeja amb més detall al Capítol 5: 
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1. Anàlisi textual de documents deontològics: La primera tècnica utilitzada, per elaborar 

l'anàlisi dels documents deontològics seleccionats per a la mostra, he seguit el mètode 

de la teoria fonamentada. Així mateix, l'eina que he utilitzat per executar aquest procés 

és l'aplicació informàtica Atlas ti 6 (Muhr, 1993-2009). Aquest programa serveix per a 

l'anàlisi de dades qualitatives, la gestió i la construcció de models, com s'afirma al 

manual del programa, i es va crear per dotar els científics socials d'una eina que 

possibilitara l'anàlisi de dades qualitatives (especialment des de l'enfocament de la 

teoria fonamentada). 

2. Entrevistes semiestructurades: La segona tècnica de recollida de dades consisteix en 

diverses entrevistes semiestructurades, amb dos responsables del CP de Castelló I i amb 

tres ISP amb experiència en el context penitenciari. Les entrevistes al CP es van analitzar 

de dues maneres: amb la redacció de les meues impressions (tècnica autoreflexiva 

pròpia de la investigació-acció) i amb l'anàlisi, tant d'aquestes observacions com del 

contingut més objectiu de les entrevistes, seguint la teoria fonamentada. Pel que fa a les 

entrevistes amb professionals de la ISP, he enregistrat les entrevistes, les he transcrites i 

les he analitzades amb l'eina informàtica Atlas ti. 

3. Qüestionaris semiestructurats: La tercera tècnica a què s'ha recorregut són els 

qüestionaris semiestructurats, que tot i ser eines típicament utilitzades en estudis de tall 

quantitatiu, en aquest cas s'han analitzat des d'un enfocament qualitatiu. Aquestos 

qüestionaris s'han repartit entre treballadors del CP, gestors del CP, així com ISP amb 

experiència en el context penitenciari. La part més estructurada dels qüestionaris han 

estat analitzats estadísticament, i la part menys estructurada i més oberta dels 

qüestionaris ha estat analitzada amb el programa Atlas ti, tot i que en moments 

puntuals he creuat les variables quantitatives (demogràfiques) i les qualitatives 

(etiquetes o codis de contingut), per tal d'explotar al màxim les dades disponibles. 

4. Iniciativa formativa i observació: La quarta tècnica de què he fet ús és la intervenció 

formativa al CP de Castelló I, que es pot emmarcar en el context de la investigació-acció. 

Les dades s'han extret redactant les reflexions que han anat sorgint de l'observació feta, 

i s'han incorporat al conjunt de dades sobre el context penitenciari de la ISP que s'han 

sotmès a anàlisi seguint, de nou, la teoria fonamentada. 
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H. ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA FORMAL DE LA TESI 

En aquest apartat es presenta un resum del contingut d'aquesta tesi, segmentat per capítols, i 

finalment s'aporta un esquema on es representa visualment el treball de recerca, el qual està 

organitzat en dos blocs, un de teòric (capítols 1-4) i un altre de pràctic (capítols 5-7). 

Al capítol primer s'aporta un estat de la qüestió de la ISP. Primerament es recullen qüestions 

relacionades amb la definició i denominació de l'àrea i es fa un breu recorregut històric per la 

seua evolució, i es fa referència a les funcions i les competències que ha de tenir un ISP. En 

segon lloc, es descriu i es fa una diagnosi de la situació professional en l'àmbit internacional i en 

el nacional. A continuació, s'al·ludeix als diversos àmbits de treball i, per últim, s'aporta un seguit 

de reflexions sobre les contribucions que s'han fet des de la recerca. 

Al capítol segon es tracta la dimensió socioprofessional de la ISP, i comença amb una descripció 

de les diverses maneres en què s'entenen les professions i les societats. Aquesta exposició 

serveix per a després aprofundir en com es produeixen els processos de professionalització, i em 

centre després en aquestos processos en el cas de la ISP. Finalment s'introdueix la noció de 

control, que resulta un factor bàsic per a tota professionalització. 

Al capítol tercer s'exposa una conceptualització de la dimensió ètica de la ISP que comença amb 

una introducció sobre l'ètica i la filosofia i una classificació de les diverses ètiques que existeixen. 

Després, es representa l'ètica com una ciència normativa, i es fonamenta l'ètica aplicada, primer 

des del camp de la filosofia, i a continuació en la seua aplicació al camp de la traducció i la 

interpretació. Finalment, seguint el mateix esquema, es proposa una caracterització de la 

deontologia i dels documents deontològics, i tot seguit es tracta la dimensió deontològica de la 

traducció i la interpretació.  

Al capítol quart es descriu el context penitenciari, primer des d'un punt de vista conceptual 

(història i demografia), després des d'una perspectiva normativa (legislació) i a continuació es 

proposa una explicació general del funcionament i característiques dels centres penitenciaris. 

Finalment, s'aporta una síntesi de les contribucions acadèmiques que han tractat la qüestió de la 

ISP en presons. 

Al capítol cinquè, que és el primer del bloc pràctic, s'exposa la naturalesa de l'estudi que s'ha 

realitzat sobre els documents deontològics i sobre la ISP en presons des d'un enfocament ètic; 

els elements que s'hi ha inclòs fan referència a les fonts d'informació (univers i mostra), als 
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instruments a què s'ha recorregut per a l'extracció de dades i a les eines que s'han utilitzat per a 

fer-ne l'anàlisi. S'han tractat també les nocions del mètode i el procés seguit, així com les fases 

d'aplicació de l'estudi, i finalment s'al·ludeix a les propostes de millora que s'han realitzat. 

Al capítol sisè es presenta l'anàlisi dels documents deontològics de la ISP que conformen la 

mostra, que té dues parts clarament diferenciades. En primer lloc, s'aporta una anàlisi 

macrotextual, que se centra en distingir les parts i identificar l'estructura de la informació; i una 

anàlisi microtextual dels documents, que posa el focus en la forma com estan redactades les 

directrius i en els usos terminològics. En segon lloc, s'exposa l'anàlisi de tipus semàntic, que està 

dividit en tres àrees corresponents a les perspectives teòriques en què s'ha categoritzat la 

informació recollida en els textos: ètica professional, interpretació i sociologia de les professions. 

Dintre de cadascuna d'aquestes parts, s'introdueixen les nocions al voltant de les quals s'han 

classificat les ocurrències i les codificacions elaborades a partir dels documents. En tercer lloc, es 

proposa una discussió dels resultats obtinguts, en la qual se subratllen les característiques del 

gènere textual i la relació entre documents i entre àrees teòriques, i per últim s'aporta una 

síntesi de totes les propostes, en la qual es proposa que la ISP es pot concebir com un procés 

tant ètic, com comunicatiu, com sociològic. 

Al capítol setè es mostra l'anàlisi que s'ha realitzat de la ISP penitenciària. Primerament, s'exposa 

la situació de la ISP fora de l'Estat espanyol, d'acord amb la informació aportada per informants, 

essencialment del Regne Unit i dels Estats Units d'Amèrica; a continuació, es presenten les dades 

corresponents a l'àmbit nacional. En segon lloc, s'aporta una reelaboració dels resultats recollits, 

que gira al voltant de components diversos: les característiques definitòries de la ISP en el 

context penitenciari, per comparació amb altres contextos, tenint en compte l'àmbit en què 

s'ubica i posant de relleu, d'una banda, aquells factors que distingeixen i condicionen aquesta 

vessant de la pràctica de la ISP i, de l'altra, el procés de treball que se sol seguir durant el 

desenvolupament de la tasca professional i els obstacles que poden sorgir en aquest àmbit; la 

socioprofessió de la ISP en presons; i l'ètica professional de la ISP penitenciària, organitzada al 

voltant del rol professional, dels principis ètics i dilemes, dels documents deontològics i dels 

problemes més usuals i les solucions que es poden aportar.  

Al capítol vuitè, s'exposen les conclusions generals del treball, que se centren en resumir els 

resultats de l'estudi, valorar aquests resultats i la tasca investigadora. A continuació es presenten 

unes recomanacions per a intentar contribuir a la millora d'aquells aspectes que s'han presentat 



19 

com millorables. Finalment, es proposen vies futures d'estudi, tant d'ampliació de l'estudi que 

s'ha presentat com d'inici d'altres inciatives investigadores. 

Amb la finalitat d'aportar una visió de conjunt d'aquest treball de recerca, a l'esquema següent 

es presenta un índex visual de l'estructura formal de la tesi: 

 
Il·lustració 2. Estructura formal de la tesi 
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Així doncs, per concloure aquest capítol introductori, he presentat un esquema general de la 

tesi, començant pels motius de caire personal i social que justifiquen l'elaboració del treball. En 

segon lloc, s'ha explicitat el marc epistemològic de la recerca per tal d'oferir un context que 

ajude a entendre la naturalesa del treball i el punt de partida des d'una perspectiva filosòfica. A 

continuació, s'ha exposat quin és el problema que es proposa com a base del treball, i s'han 

plantejat un seguit d'objectius relacionats amb aquest problema, i també algunes hipòtesis de 

treball que es pretenen validar. Finalment, s'han perfilat el marc teòric i metodològic de l'estudi i 

se n'ha aportat una síntesi, per capítols. 
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CAPÍTOL 1. LA INTERPRETACIÓ ALS SERVEIS PÚBLICS: 
SITUACIÓ DE LA PROFESSIÓ 

In many countries, guidelines or models (however limited they may be) 
do not even exist, as community interpreting is not a recognised activity 
or such recognition is in a very incipient phase (Martin i Valero Garcés, 
2008: 2). 

En aquest capítol s'esbossa la situació de la professió de la ISP. En primer lloc, es perfilen 

nocions relatives a la definició i a la denominació de la ISP, qüestions que encara són candents 

en el camp. En segon lloc, es presenta un recorregut per l’evolució de la ISP, tant en l’àmbit 

internacional com en el nacional. En tercer lloc, em centre en el paper de l’ISP, que engloba 

aspectes com les funcions, les competències o el perfil professional. En quart lloc, es descriuen 

breument els àmbits de treball on l’ISP desenvolupa la seua tasca (àmbit jurídic, sanitari i 

social). Finalment, es recullen algunes de les propostes més importants al voltant de la noció 

del paper professional de l'ISP. 

1.1. INTRODUCCIÓ 

La ISP és una professió jove i amb una evolució desigual a territoris diferents. Aquesta disparitat 

és un tret característic d'aquesta activitat professional, no només pel que fa al grau de 

desenvolupament, sinó també quant als diversos àmbits de treball en què es desenvolupa la ISP i 

la varietat d'enfocaments a l'hora de conceptualitzar el rol professional. Aquest debat és el que 

més visibilitat té actualment; tot i ser un aspecte rellevant, l'anàlisi en profunditat d'aquesta 

qüestió i d'altres reflexions teòriques al voltant de la ISP s'integra directament en l'anàlisi dels 

documents deontològics. 

1.2. QUÈ ÉS LA ISP? EL CONCEPTE I LA DENOMINACIÓ 

La ISP és una disciplina relativament nova i, com que està en ple procés de desenvolupament i 

no hi ha un consens general, hi ha aspectes tan centrals com poden ser el nom de la disciplina o 

quines atribucions i competències es poden exigir a l’ISP que encara estan per perfilar i que 

s'abordaran en profunditat al capítol de documents deontològics. En primer lloc em referisc a la 

denominació de l’activitat; després, per escometre la definició de la ISP, recull algunes 

descripcions de l’activitat fetes per acadèmics de ressò i acceptades majoritàriament i després 

proposaré la meva definició. A continuació passe a un dels aspectes més controvertits, com són 

les funcions que ha de desenvolupar l’ISP i el seu perfil professional. 



 

22 

1.2.1. QUIN NOM PER A QUIN CONCEPTE? 

La denominació és un dels temes que més atenció ha rebut en aquesta disciplina, i en un bon 

nombre de publicacions s'hi fa referència, ni que siga mínimament, com assenyala Abril Martí 

(2006: 19-25) en el repàs exhaustiu que planteja al voltant de la denominació de la ISP. Per ser 

un tema que s'ha tractat a bastament, i perquè l'àmbit potser s'ha de centrar més en qüestions 

de fons i no tant de forma, no m'hi detindré massa.  

En anglès, la llengua dels països que començaren a acarar el repte de la comunicació 

intercultural i a parlar-ne, el terme més comú que s’utilitza és community interpreting, que a 

Europa va anar perdent vigència perquè podia semblar que feia referència a la interpretació al si 

de l'extinta Comunitat europea, tot i que hi ha diverses accepcions del terme (se n’han emprat 

d’altres com cultural interpreting (sobretot al Canadà), institutional interpreting, dialogue 

interpreting, liaison interpreting, ad hoc interpreting o public service interpreting, amb graus 

distints d’acceptació, a més d’altres denominacions que fan referència a l’àmbit concret 

d’actuació (medical interpreting, health care interpreting, legal interpreting, court 

interpreting...), que tenen més vigència als EUA, on les diverses branques de la ISP es consideren 

gairebé professions diferents. En l’actualitat sembla que s’ha consolidat el terme public service 

interpreting o interpreting in public services.  

A Europa s’empren termes molt diferents, segons la zona. S'hi identifiquen dues tendències: els 

qui parteixen d’uns fonaments basats en la preponderància de la dimensió cultural a l’hora de 

buscar solució als problemes comunicatius parlen de mediació intercultural (i interlingüística), 

com és el cas de països com Itàlia, Suïssa o l’Estat espanyol. Els qui adopten una perspectiva 

predominantment lingüística han oscil·lat entre T/ISP o traducción e interpretación en los 

servicios públicos (des del grup FITISPOS, Universidad de Alcalá de Henares) i interpretación 

social (Universidad de Granada) però finalment s’ha arribat a un consens per tal d’unificar les 

denominacions: T/ISP. D’altra banda, al Regne Unit, on s’aprecia un avanç decidit de la disciplina, 

es parla quasi exclusivament d’ISP (o PSI, Public Service Interpreting, com en dirien els britànics).  

I per què tanta variació? El grup COMUNICA (2007)2

                                                             
2 Disponible en 

, afirma que la manca de consens a Espanya 

pel que fa a un terme que abrace totes les vessants de la ISP en serveis públics ve donada per 

una sèrie de factors: la pròpia dificultat d’establir on és el llindar de quines tasques corresponen 

a l’intèrpret i quines no (com ara la mediació de conflictes o la coordinació de l’intercanvi 

http://www2.uah.es/traduccion/pdf/informecomunica2abril07.pdf. Data de consulta: 29 de setembre 
del 2007.  

http://www2.uah.es/traduccion/pdf/informecomunica2abril07.pdf�
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comunicatiu), el grau incipient de professionalització, la manca de codis deontològics que 

especifiquen unes normes d’actuació i regulen la relació de l’intèrpret i la societat, la exigüitat de 

la recerca i l’absència de l’especialitat d’ISP en els títols de grau en traducció i interpretació.  

Davant d’aquest ventall tan ampli d’alternatives terminològiques i per a l’objectiu d’aquest 

treball, he optat, com ja ha quedat palès, per interpretació als serveis públics (o ISP), d'acord 

amb la proposta de coordinació de terminologia dels investigadors de la Universidad de Granada 

i la Universidad de Alcalá de Henares (Abril Martí, 2006: 24). Defense la tesi que parlar de 

«dialògica» o «d’enllaç» no és adequat perquè «se produce un solapamiento de la categoría de 

situacionalidad, que es el marco donde tiene lugar la interpretación, y la categoría de 

temporalidad entre el enunciado original y la reformulación (…). Es decir, se cruzan los 

conceptos de tipo y lo que Hurtado (…) llama modalidad de traducción (que son las distintas 

variedades de traducción según el modo traductor)» (Jiménez, 1999: 41). Crec que ISP és la 

denominació més descriptiva i aclaridora, tot i ser conscient que podria limitar el camp d’acció 

dels ISP, perquè parlar de serveis públics exclou el sector privat de, per exemple, l’assistència 

sanitària, que, en segons quins territoris (com els EUA), en absolut reflecteix la realitat de la ISP. 

Segons la meua definició (vegeu la secció següent, on tracte la qüestió de la definició), sí que 

podria incloure serveis privats perquè propose que la interacció es produeix «en el marc típic» 

dels serveis públics; aquest «típic» implica que si les coordenades que determinen les 

característiques d’aquesta interacció (participants, espai físic, aspectes extralingüístics) (Jiménez, 

1999: 40) són molt semblants a les que es donen «típicament» als serveis públics (i en certa 

mesura ho són), aleshores puc considerar que un intèrpret que treballa en una clínica privada és, 

també, un ISP (Hale, 2007a).  

Siga com siga, aquesta gran varietat d'opcions pel que fa al nom de la ISP (i sobre una gran 

quantitat d’altres aspectes que veurem més endavant) apunta al fet que la disciplina encara no 

ha arribat a punts de consens majoritari i que la pràctica professional està molt vinculada a les 

característiques sociopolítiques i culturals de cada territori; «The profession of liaison 

interpreting finds expression in a numher of ways depending on the social and cultural factors in 

particular countries» (Gentile et al., 1996: 65). Així mateix, tot i oferir una imatge poc nítida de 

què és i què fa un ISP, el fet que s'haja produït un debat sobre les diverses opcions i s'haja atès 

un punt de consens, com ara en el cas espanyol, és un signe que la disciplina està progressant. 

Pel que fa a la definició de la ISP, val a dir que també se n’han fet moltes i des d'enfocaments 

distints. Com que la interpretació de conferències és la primera branca de la interpretació que 
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s’ha professionalitzat i ha arribat a un grau de visibilitat notori, és comú que s’associe tota mena 

d’interpretació a la interpretació de conferències, de forma que la societat no acaba d’entendre 

la naturalesa de la ISP.  

A l'hora de caracteritzar els gèneres d'interpretació, són diversos els autors que han reflexionat 

sobre quins són els paràmetres que ajuden a comparar i distingir els gèneres i definir d'una 

manera significativa les diverses aplicacions de la tasca interpretativa. Abril Martí (2006: 26-33) 

tracta aquesta qüestió amb detall i resumeix les contribucions de Wadensjö (1992: 47, 48), 

Alexieva (1997: 153-155) i Pöchhacker (2004: 13-23) en la síntesi de paràmetres utilitzats per a 

categoritzar les diverses tipologies d'intercanvis mediats per un intèrpret que es presenta tot 

seguit: 

- la modalitat o tècnica; 

- el nombre de llengües o la direccionalitat; 

- la situació comunicativa o el context; 

- la funció social de l'intèrpret; 

- la relació internacional o intra-social entre els interlocutors; 

- l'ús de la tecnologia. 

Pöchhacker defineix la ISP com «interpreting in an institutional setting of a given society in which 

public service providers and individual clients do not speak the same language» (Pöchhacker, 

1999: 126). Així mateix, considera que l’ISP «facilitates communication within a social entity 

(society) that includes culturally different sub-groups» (Pöchhacker, 1999: 127). És a dir, un tret 

distintiu de la ISP és que es produeix dintre (intra) d’una societat, amb un horitzó final 

d'integració d'uns interlocutors en la societat d'acollida, més que no entre societats (inter), a 

diferència d’altres formes d’interpretació com la de conferències o la diplomàtica; per tant, en el 

primer tipus d'interpretació sovint s'introdueixen en la comunicació més elements que no la 

simple transmissió d'informació. Pöchhacker (1999: 135) també esmenta com a característica 

definitòria la diversitat o disparitat que presenta la ISP, segons el país o l’àmbit en què es 

produeix o les característiques dels interlocutors en la interacció.  

Mason (1999: 147), centrant-se en la dimensió interpersonal, postula que la característica 

definitòria de la ISP és la comunicació en una interacció cara a cara. El determinant principal de 

les dificultats que topen els treballadors ve donat per la dimensió interpersonal i, en segon lloc, 

per la dimensió situacional. 
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Una altra contribució que intenta aclarir quins trets defineixen la interpretació en els serveis 

socials, jurídics i de salut és la de Garber (2000: 16). Esmenta cinc característiques: 1. la 

interpretació té lloc en el marc d’una entrevista (entre una persona que ofereix uns serveis i un 

usuari que necessita o vol aquests serveis), 2. la interpretació es produeix perquè hi ha alguna 

mena de crisi en la vida de l’usuari, 3. si la comunicació no funciona la crisi es pot agreujar, 4. és 

freqüent que els interlocutors no estiguen familiaritzats amb les cultures d'altri, 5. la persona 

que dóna els serveis reté gairebé tot el poder en la relació.  

Wadensjö (1998: 33) sosté que la ISP és el tipus d’interpretació que té lloc en l’àmbit dels serveis 

públics per a facilitar la comunicació del personal i els usuaris, i Mikkelson (1996a: 126), partint 

d’una noció semblant, la fa més extensiva en afirmar que és una activitat que possibilita que les 

persones que no parlen la llengua oficial (o llengües oficials) del país on són es puguen 

comunicar amb els proveïdors de serveis públics i tinguen un accés igualitari al conjunt de 

serveis públics.  

En el context de l’Estat espanyol, i en la línia d’aquesta darrera autora, Martin (2003: 4) 

argumenta que, amb tantes dissimilituds, resulta complicat acotar nítidament el camp 

professional o acadèmic. A més, considera que la ISP «tal y como se entiende hoy suele referirse 

al acceso a los servicios públicos por parte de sujetos que no dominan la lengua mayoritaria del 

país. Responde a una necesidad social de una comunidad de inmigrantes o personas que por una 

razón u otra no hablan el idioma mayoritario y por tanto se ven perjudicadas en su trato con la 

Administración y en el ejercicio de sus derechos y deberes a la hora de acceder a los servicios 

públicos» (Martin, 2003: 2; les cursives són presents a l'original). 

També a Espanya, Valero Garcés (2003: 4) descriu la ISP com «una forma de comunicación que 

se da en cualquier sociedad multicultural en la que los hablantes de diferentes lenguas deben 

comunicarse directamente con hablantes de otras lenguas que no conocen y para lo cual se 

sirven de intermediarios que conocen ambas lenguas».  

És a dir, com es pot apreciar, com deia Pöchhacker (1998: 168), la diversitat caracteritza el camp 

i paradoxalment és un dels trets unitaris. Són moltes les definicions que es barallen i diverses 

són també les perspectives que han adoptat els acadèmics a l’hora d’explicar què és ISP; uns 

parlen de la interacció, altres esmenten qüestions de poder, altres se centren en si el receptor 

dels serveis és un o un altre... El que és comú a tots ells és que parlen de l’entorn institucional i 

del fet que les llengües i cultures dels agents que necessiten la ISP per a comunicar-se són 

diferents. Partint d’aquests trets comuns, i malgrat la multiplicitat de fonts a l'abast, em propose 
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d'elaborar una altra definició, però ara seguint el model periodístic de què, on, qui, per què 

(seguint la proposta d’Alexieva, 1997: 156) i posant l’èmfasi en l’entorn físic i en els agents:  

La ISP és el tipus d’interpretació que té lloc en el marc típic dels serveis públics (un hospital, una 
comissaria, un jutjat, una escola, una centre penitenciari…) entre dues parts que no es poden 
comunicar perquè no comparteixen una mateixa llengua: d’una banda, un agent que proveeix el 
servei (un metge, un policia, un jutge, un mestre, un funcionari de presons…) i, de l’altra, un usuari 
d’aquest servei (un pacient, un detingut, una part en un judici, un alumne, un intern…). 

Abril Martí sintetitza les contribucions en aquest respecte quan assenyala que:  

una distinción entre géneros de interpretación que aspire a reflejar la realidad habría de basarse en 
el conjunto de factores sociocomunicativos, pragmáticos y funcionales que se interrelacionan para 
componer un modelo de interacción comunicativa específica, compleja y única. Son factores tales 
como el contexto social, el discurso, el número de interlocutores, la relación emisor-receptor, el 
objetivo primordial del encuentro, el papel del intérprete, y a menudo también la preferencia por 
una técnica de interpretación determinada, los que conforman situaciones comunicativas 
delimitadas que nos llevan a diferenciar entre géneros de interpretación. (Abril Martí, 2006: 32) 

Així doncs, aquesta autora (Abril Martí, 2006: 38-39) proposa una caracterització que puga donar 

fe de la gran complexitat que comporta aquesta tasca interpretativa, a partir del sistema 

multiparamètric d'Alexieva (1997), que pot servir per encabir les propostes dels estudiosos 

esmentats anteriorment. A continuació se'n presenta l'esquema: 

1. Participantes en la situación comunicativa 
1.1. Interlocutores primarios: 

• Un representante de un servicio público, hablante de la lengua mayoritaria y oficial, 
e indirectamente implicado en el contenido textual. 

• Un usuario de un servicio público, perteneciente a una minoría lingüística. Puede 
emplear una segunda lengua como herramienta de contacto y está directamente 
implicado en el contenido textual. 

1.2. Intérprete: puede tratarse de un no profesional sin preparación específica, 
frecuentemente miembro de la minoría lingüística.  

2. Formato de la situación comunicativa 
Entrevista en la que se desarrolla una comunicación interpersonal diádica y dialógica, 
interpretada en la modalidad de consecutiva dialógica o bilateral, y con una marcada dimensión 
interpersonal que impide la invisibilidad del intérprete. 
3. Configuración contextual de la situación comunicativa 
Entorno profesional especializado e institucionalizado, en el que se desarrolla un intercambio 
comunicativo fundamentalmente oral y con una relación jeràrquica entre los interlocutores. 
4. Tipo de texto y estrategias de creación del texto 
Tipo de texto asimétrico: semiespontáneo, planificado y especializado por parte del profesional 
del servicio público, pero espontáneo, no planificado y no especializado por parte del usuario. 
5. Objetivos de la situación comunicativa 
Conflicto de objetivos entre los interlocutores: el usuario busca solucionar una situación crítica, 
mientras que el representante del servicio público busca información para decidir el resultado de 
la entrevista. 
6. Relaciones entre los participantes (poder y cultura)  

6.1. Estatus y relaciones de poder: asimetría de poder entre los interlocutores primarios. El 
intérprete es percibido como figura de poder por ser indispensable, por monopolizar 
unos recursos escasos y por arbitrar la interacción comunicativa.  
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6.2. Disparidad cultural: brecha cultural entre los interlocutores primarios basada en la 
diferencia de bagaje cultural, experiencia vital y estatus relativo, personal y de sus 
lenguas.  

7. Papel de los participantes en la situación comunicativa 
7.1. Interlocutores primarios: alternan las funciones de emisor/receptor o 

productor/consumidor, con distintos papeles, según el grado de compromiso con 
respecto al mensaje y según sus estrategias sociocomunicativas.  

7.2. Intérprete: su papel se caracteriza por el conflicto de roles, la ambigüedad en la 
definición y la sobrecarga de responsabilidad. Los límites de su intervención son difusos 
y objeto de constante controversia.  

Tot i que aquestos debats s'han originat amb la finalitat d'establir distincions i semblances entre 

gèneres, com la interpretació de conferències i la ISP, he recorregut a aquesta classificació per a 

identificar criteris taxonòmics útils per a descriure el subgènere de la ISP penitenciària i 

diferenciar-lo d'altres subgèneres de la ISP. 

Tot i comptar amb un nombre gran de definicions acadèmiques o conceptuals, i en part potser 

per això, la professió no sembla que se’n beneficie (Ortega Herráez, 2006: 53), perquè mentre 

no s’aconseguisca que la societat perceba la urgència o necessitat de donar resposta a les 

necessitats comunicatives d’aquesta societat multicultural, serà difícil que les contribucions 

acadèmiques transcendisquen a l’esfera social i, després, a la jurídica, que són els tres àmbits 

dels quals la ISP necessita per a poder establir-se com a camp professional. 

1.2.2. BREU RECORREGUT HISTÒRIC 

La història de la humanitat està teixida amb fils de comunicació. Els avenços tecnològics, els 

avatars històrics i el contacte entre les comunitats, els progressos en el coneixement físic i 

metafísic, les millores en matèria de drets civils i les revolucions, la ideologia i la construcció de 

les hegemonies, tot el que va més enllà de l’experiència sensorial neix del «regal de la 

comunicació» (Serrano, 2003) i del llenguatge. Malgrat tot, no ha rebut la consideració que 

potser mereix. I si la comunicació ha passat quasi desapercebuda com a objecte d’anàlisi, la 

comunicació intercultural ha sigut totalment obviada fins fa ben poc, i el cas de la interpretació 

interlingüística n’és un exemple paradigmàtic. 

La interpretació com a activitat té una tradició ben nodrida en totes les civilitzacions que han 

establert contacte amb altres cultures, que són pràcticament totes. La comunicació entre els 

pobles ha requerit una constant: un enllaç, una persona que fera de pont (interlingüístic, 

intercultural...) i sense la qual la incomprensió malmetria tota relació, una peça clau en la 

(re)configuració de la història mundial i de les relacions internacionals. 
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A l'Estat espanyol, com a professió, la interpretació és un camp que no està consolidat. Aquest 

és el cas de la interpretació interlingüística, en general, però la branca de la interpretació que té 

lloc als serveis públics té una història més curta encara. Això no obstant, convé subratllar el fet 

que com a disciplina acadèmica es tracta d'un territori fèrtil, com palesa el fet que hi haja cursos 

de doctorat que ofereixen la possibilitat d'estudiar i fer recerca en el camp o que en els darrers 

anys s'hagen publicat diverses tesis, com per exemple la d'Ortega Herráez (2006), Abril Martí 

(2006) o Lázaro Gutiérrez (2010).  

Val a dir, així mateix, que en la història moderna mai abans s’havien produït simultàniament 

processos migratoris globals com els actuals, i això planteja reptes des de molts punts de vista, 

també des del comunicatiu. Des de fa uns decennis, les societats industrialitzades són receptores 

de migrants, i la fisonomia demogràfica d’aquestes societats ha canviat. Malgrat tot, poc s’ha fet 

fins ara en aquest camp; a l’Estat espanyol, que va passar a ser receptor de corrents migratoris 

fa poc més de 20 anys, el percentatge de ciutadans nascuts més enllà de les fronteres 

espanyoles i regularitzats arriba ja al 10,8% (COMUNICA, 2007b, basant-se en dades de l’Institut 

Nacional d’Estadística). No és un percentatge en absolut negligible a l’hora de perfilar polítiques 

i oferir serveis, encara que no ha estat fins recentment que s’han començat a implementar 

algunes mesures (més prompte escasses) en atenció i resposta a les necessitats d’aquest grup de 

ciutadans. 

Tot i així, també és cert que hi ha regions del món on sí que es gestiona millor la multiculturalitat 

perquè fa més temps que es dediquen a atendre les exigències de les diverses comunitats 

culturals, com podria ser el cas dels EUA o d’Austràlia. Tanmateix, també és evident que la 

majoria dels estats que són llar per a persones d’orígens culturals variats no reconeixen la 

diversitat dels seus ciutadans a l’hora d’oferir-los serveis (és el cas, entre molts altres, de l’Estat 

espanyol). 

Des del punt de vista acadèmic, la ISP no va nàixer fins la dècada dels noranta (Martin, 2003); 

abans, quan es parlava d’interpretació, es feia referència exclusivament a la interpretació de 

conferències (Martin, 2003) perquè fins aleshores no hi havia gaires països que s’hi hagueren 

dedicat. Es pot afirmar que el primer congrés de The Critical Link3

                                                             
3 Organitzat per l’associació canadenca homònima, el web de la qual és 

, a Toronto l’any 1995, va 

suposar el bateig d’aquesta disciplina nounada. Des d’aleshores s’han celebrat cinc edicions més 

d’aquest congrés (Vancouver, 1998; Montreal, 2001; Estocolm, 2004; Sidney, 2007; Birmingham, 

http://www.criticallink.org. Data de consulta: 
10 de juny del 2007.  

http://www.criticallink.org/�
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2010), i en l’actualitat compleixen la funció de servir de fòrum de diàleg, de plataforma de 

reflexió i de treball per superar els obstacles que topen els diferents països a l’hora de 

professionalitzar l’activitat, i també per contribuir al progrés de la disciplina. 

1.2.3. FUNCIONS I COMPETÈNCIES NECESSÀRIES: 
LINGÜÍSTICA, (INTER)CULTURAL, PROFESSIONAL 

Un element que resulta útil per definir una tasca fa referència a les funcions dels professionals i 

les competències que se'ls requereixen per al desenvolupen d'aquesta tasca. Així doncs, la 

funció principal que desenvolupa un ISP, independentment de l’àmbit de treball, és facilitar la 

comunicació entre persones que no tenen la mateixa llengua (Hortal, 2007: 213; Hale, 2007b: 

127; Healthcare Interpretation Network, 2007: 11, 18). Cal recordar, tanmateix, que la funció de 

l’intèrpret ve definida socialment i és culturalment específica (Grau Mestre, 1998). 

Quan parle de les funcions de l’intèrpret, no es pot obviar que la indefinició de la figura és el 

resultat de la confusió per part dels agents interns i externs a la interacció, inclosos els 

intèrprets. Davant d’aquesta confusió generalitzada, els ISP han d’acarar una quantitat 

considerable de dilemes (com ara els límits de la intervenció), i aquests dilemes només 

s’aprenen a gestionar a través de la pràctica (Wadensjö, 1998) i de la formació.  

Les funcions secundàries d’un ISP varien segons l’àmbit. En l’àmbit mèdic l’ISP té com a objectiu 

final el benestar i la salut d’un dels participants, el pacient, mentre que en un judici la finalitat 

principal de l'ISP és possibilitar que l’individu que no parla la llengua majoritària estiga en 

igualtat de condicions amb una persona que sí que la domine i, així mateix, reproduir tan 

fidelment com puga el missatge. Així doncs, un ISP hauria d’adaptar el seu paper a les 

característiques d’una interacció en un context concret.  

D'aquesta manera, el paper de l’ISP sembla que ha de ser dinàmic, segons les coordenades 

diverses que el caracteritzen: l’àmbit, el context i la situació comunicativa específica, la 

disposició física o la relació entre els agents (incloent-hi l’intèrpret, perquè és «visible», com ja 

s’accepta majoritàriament) i el tarannà de cadascun d’ells (predisposició respecte de l’entrada 

d’un participant nou, actitud respecte els nouvinguts, motivació per fer efectiva la 

comunicació...). De fet, per tal d’adaptar-se a les característiques de la situació comunicativa i 

dels participants l’ISP ha de desenvolupar funcions com coordinar els intercanvis o, en alguns 

casos, mediar, com assenyala Wadensjö (1998: 273): «The DI [dialogic interpreter] is both a 

translator and a co-ordinator, sometimes engaging in remedial and mediating work».  
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A més, tal com exposa Mason (2001), l’ISP treballa en un entorn on la norma és que la relació 

establerta entre els participants siga una díada, però la seua presència transforma la díada en 

una tríada. Des de la recerca, la noció que l’intèrpret és un agent neutre i «invisible» ha sigut 

bandejada, i la inclusió d’un participant nou no sempre és ben rebuda pels altres agents (sobre 

tot del participant primari que ofereix el servei) que sovint esperen que es tracte d'una tasca 

professional que no implique adaptacions dels professionals i dels usuaris. 

Com a tècnic en comunicació intercultural, l’ISP és el responsable d’identificar les situacions on 

l’alteritat dels usuaris i de les seues cosmovisions pot provocar disfuncions (com, per exemple, 

que un tractament mèdic no es complete), de forma que alguns autors defensen que l’ISP hi ha 

d’intervenir per aportar informació contextual a fi d’intentar evitar el bloqueig comunicatiu. La 

forma i els límits de la intervenció és una qüestió candent i s’han fet propostes diverses, com 

veurem més endavant.  

Quant a les competències que es requereixen per a la pràctica professional de la ISP, una 

temàtica menys controvertida que d’altres, partisc de les propostes de Gentile et al. (1996: 65-

68) i d’Abril (2006: 693-704).  

El component principal de les competències bàsiques d’un ISP és el lingüístic, que fa referència al 

domini d’almenys dues llengües i també a la competència de «transferència» o «trasllat», que 

consisteix, entre altres coses, a conèixer sinònims o expressions anàlogues en les dues llengües, 

a captar i reproduir variacions de registre, expressions tècniques i trets rítmics i tonals, a 

combinar elements verbals i no verbals i a analitzar ràpidament l’enunciat per anticipar el 

discurs (Gentile et al., 1996: 66).  

Un segon component és la competència cultural, que inclou aspectes com la comprensió de la 

intenció comunicativa global del participant (partint de tot el bagatge cognitiu que porta el client 

a emetre un enunciat), el reconeixement de pressuposicions implícites determinades 

culturalment, el coneixement extralingüístic del món dels dos clients (convencions socials, 

pràctiques institucionals o aspectes antropològics o històrics rellevants).  

Un tercer component és el recurs a tècniques adequades en l’exercici de la tasca d’interpretació, 

i fa referència a aspectes com la dinàmica de la comunicació, l’arranjament espacial dels 

participants, les tècniques de coordinació del discurs, la dinàmica de grup i l’adopció de rols, la 

presa de notes, la gestió de la informació, la modulació de la veu, el control de la velocitat de la 

interpretació, la congruència del to de la veu i de la càrrega emocional. Un quart component és 
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la qüestió de la memòria en interpretació consecutiva, que alhora es podria considerar com una 

competència tècnica.  

L’últim component és la competència professional, que consisteix en la capacitat d’emetre 

judicis sobre aspectes lingüístics, ètics, socioculturals i afectius que puguen sorgir.  

La destresa fonamental és la capacitat per a mantenir una idea clara de quin és el paper, tot 

avaluant cada situació i prenent decisions segons la noció del paper que tinga l’ISP en qüestió. 

D’aquesta forma s’espera que l’ISP siga capaç de prendre en consideració la singularitat d’una 

situació donada i d’adaptar-s’hi, una habilitat essencial en l’exercici de la ISP. 

La classificació que en fa Abril (2006) presenta semblances notables amb aquesta proposta de 

Gentile et al. (1996), però l’exposició és més clara i respon als requeriments de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior. Així doncs, les set subcompetències descrites per Abril són: la comunicativa 

i textual, cultural i intercultural, la temàtica, la instrumental professional, la psicofisiològica, la 

interpersonal i l'estratègica. 

Aquest grup de competències configuren el perfil professional de l’ISP. Com es pot apreciar, hi 

ha competències que, per separat, es comparteixen amb altres professions (com la lingüística o 

la cultural), però totes aquestes competències, en conjunt, ofereixen una visió clara i distintiva 

d’aquesta ocupació. 

Això no obstant, la interacció interpretada requerirà una dedicació major en el 

desenvolupament d’una competència concreta (o vàries), segons les característiques que tinga. 

És a dir, les competències que resulten necessàries per a l’exercici de la ISP varien segons la 

situació comunicativa, i això obliga l’ISP a conèixer profundament les convencions (institucionals 

i culturals) i a entendre la dinàmica de les interaccions i els agents que hi participen. 

1.3. LA PROFESSIÓ EN EL CONTEXT INTERNACIONAL 

En els paràgrafs que segueixen esbossaré una panoràmica mundial de l’evolució i situació actual 

de la ISP. S'observa una variació notable en la implantació dels serveis d'ISP arreu del món. 

Aquesta variació es pot explicar atenent a factors jurídics, històrics i sociopolítics, que resulten 

fonamentals i estan inextricablement lligats; la consideració social de la immigració i dels 

immigrants condiciona l'existència o no de legislació, així com el tipus i contingut de les lleis, per 

regular els seus drets, i el marc jurídic dóna forma al model de polítiques que es dissenyen en 
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atenció a les seues característiques, i aquests elements són en part conseqüència dels 

components històrics que han motivat aquests fluxos migratoris.  

Des del punt de vista jurídic, un aspecte comú als països de referència i que marca un punt 

d’inflexió és l’aprovació d’una llei referent a la multiculturalitat o interculturalitat. Tant Suècia, 

com Austràlia, com Canadà, com els EUA, com el Regne Unit han aprovat iniciatives legislatives 

que feien referència a la realitat multicultural i a les mesures que cal emprendre per atendre a 

les necessitats de tota la societat. 

Estretament relacionat amb el factor jurídic, s'observa que la història de la immigració té un 

impacte directe sobre la provisió de serveis d'ISP. Els països on la immigració és un fenomen més 

antic o ha estat un element bàsic en la pròpia construcció nacional, com pot ser el cas del 

Canadà, els EUA o Austràlia, la provisió de serveis sol estar més implantada. Això potser es 

deriva del fet que els immigrants de segona generació i posteriors se senten més empoderats 

que no els de primera generació per exigir el dret a entendre i fer-se entendre, ja que, si neixen 

al país i s'aplica doncs el ius soli, tenen la nacionalitat, i per tant tots els drets, a més del fet que 

no solen tenir problemes lingüístics greus), els quals no solen reclamar aquests drets. 

Finalment, també vinculats molt directament amb els factors anteriors, hi ha la voluntat cívica i 

política de les societats per proveir-se d'un marc de convivència que atenga a la diversitat 

cultural i lingüística de la ciutadania; el fet que una societat estiga més o menys oberta a les 

persones que provenen d’altres orígens etnoculturals, facilita la posada en pràctica de mesures 

orientades a oferir serveis per facilitar el contacte i la comunicació entre les diverses comunitats. 

En aquest sentit, doncs, l'evolució de la ISP està lligada a la naturalesa de cada pais i a la actitud 

col·lectiva envers la immigració (Abril Martí, 2006: 87). 

Així doncs, la provisió de serveis d'ISP es pot classificar, d'acord amb Ozolins (2000), en cinc 

grups atenent al grau d’implantació i professionalització de la ISP (de major a menor), que 

s'expliquen a continuació: serveis integrals, serveis genèrics, solucions basades en plantejaments 

legalistes, serveis ad hoc i negació de la necessitat de serveis.  

1.3.1. PAÏSOS AMB SERVEIS INTEGRALS 

En aquest primer grup, se situen els dos països capdavanters en la provisió de serveis d’ISP, que 

donen una solució integral als problemes de comunicació als serveis públics: Austràlia i Suècia. 
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Austràlia és el pioner, perquè ja en els anys cinquanta va començar a buscar solucions als reptes 

comunicatius que plantejava la recepció de quantitats considerables d’immigrants, en acabar la 

II Guerra Mundial (Sales, 2005, 2007); tot va començar amb l’Ethnic Affairs Act (llei núm. 76, 

1976), que va donar lloc a la creació de la Ethnic Affairs Commission. L’objectiu d’aquesta norma 

era afavorir la integració social de totes les minories ètniques. Gràcies a aquest pas, Austràlia fou 

el primer país a instaurar l’any 1977 un organisme nacional d’acreditació professional (NAATI, 

National Accreditation Authority for Translators and Interpreters), que encara avui dia és punter, 

i ha estat capdavanter també en el terreny acadèmic, tot i que no despunta en la formació, atès 

el fet que no existeix l’obligatorietat de comptar amb una preparació formal per a fer l’examen 

d’acreditació ni per a exercir (Hale, 2007a). 

Suècia va obrir camí, juntament amb Austràlia, en el camp de la ISP. El punt de partida del servei 

d’interpretació per a immigrants de què disposen el trobem en la legislació i en les polítiques 

d’immigració que han posat en marxa els diversos governs suecs des de l’any 1964, sense 

importar si eren d’un signe o d’un altre (Dahlström, 2004: 294), perquè sempre hi ha hagut un 

acord generalitzat sobre les vies per on calia conduir la immigració i les actuacions que calia 

escometre-hi. De fet, el Parlament va referendar unànimement la política d’immigració, 

fonamentada sobre els principis d’igualtat, llibertat d’opció i cooperació (Niska, 2004). Aquesta 

política d’immigració va portar, a les acaballes dels anys 60, a la creació del servei suec 

d’interpretació. La institució sobre què recau la responsabilitat de formar els intèrprets a Suècia 

és el TÖI o Tolk- och översättarinstitutet (Institut de Traducció i Interpretació), i els cursos de 

formació solen tenir una durada curta i se celebren en escoles d’adults (Niska, 2004: 11). La 

privatització i desregulació dels serveis d’interpretació durant els 90 ha provocat 

l’empitjorament de la situació laboral dels intèrprets i l’entrada al mercat de personal poc 

format. 

1.3.2. PAÏSOS AMB UNS SERVEIS GENÈRICS 

En el segon grup, hi ha una sèrie d’estats que ofereixen serveis genèrics, com són els Països 

Baixos, França, el Regne Unit, Noruega, Finlàndia i el Canadà. 

El Canadà és un país que ha fet de la multiculturalitat, arran de la promulgació l’any 1988 de la 

llei Multiculturalism Act, una ensenya, un signe d’identitat. De fet, és allà on va començar Critical 

Link, la conferència internacional sobre ISP de més ressò. Com apunta Abril (2006: 195), al 

Canadà hi ha moltes propostes de serveis lingüístics, però potser no massa coordinades 

nacionalment, tot i que val a dir que el document que em propose d’analitzar ací (National 
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Standard Guide for Community Interpreting Services, elaborat al Canadà), en tenir un abast 

nacional i cercar la uniformitat en la provisió de serveis, és segurament la cristali·lització d’un 

procés invers que pretén unificar i deixar enrere la descoordinació i la falta d’unitat (Abril, 2006: 

201) en els diverses àrees geogràfiques (el Canadà és un estat federal). Cal destacar que en les 

províncies on més activitat hi ha són el Quebec i Ontàrio, on el Ministry of Citizenship ha jugat un 

paper molt actiu en el suport als serveis i a la formació de cultural interpreters (aquest és el 

terme que s’emprava al Canadà) i a totes aquelles iniciatives que volgueren contribuir a millorar 

la convivència entre les diverses comunitats etnoculturals. El paper que han jugat les 

associacions professionals, com The Critical Link o Healthcare Interpretation Network, també ha 

sigut fonamental.  

Vull ressaltar que tot i les diferències notables que identifique entre els diversos països en el 

grau de desenvolupament de la professió, cal també assenyalar que alguns han demostrat que 

es pot avançar ràpid i guanyar-los terreny als «savis». Un bon exemple n’és Bèlgica, que Ozolins 

(2000) i Abril (2006) incloien en el grup de països que ofereixen uns serveis ad hoc, encara que 

alguns autors suggereixen que s’incloga en aquest grup (serveis genèrics amb plantejaments 

legalistes). En les actes del congrés Traducción como mediación entre lenguas y culturas, 

celebrat l’any 2005 a la Universidad de Alcalá de Henares, Valero Garcés (2005: 7) apunta que: 

«[...] países con más experiencia que nosotros (Suecia, Reino Unido, Bélgica, EEUU) en este área 

junto a otros que estaban despertando igualmente (Italia, Portugal) […]». El fet d’haver-se 

instituit una Unitat de Mediació Intercultural, que depén del Ministeri d’Afers Socials, Salut 

Pública i Medi Ambient belga (que es va crear l’any 1997), ha suposat un canvi evident. El 

director d’aquesta unitat n’ha publicat una descripció (Verrept, 2004), tot incidint en les 

repercussions positives sobre l’atenció als pacients, així com en els entrebancs amb què han 

topat. Tot apunta, efectivament que aquest país ha millorat en la provisió de serveis d’ISP, 

almenys en l’àmbit biosanitari. Les iniciatives que s’hi han emprès ens poden aportar una 

informació molt valuosa de cara a «imitar» (o evitar) canvis que han resultat ser claus. 

1.3.3. PAÏSOS AMB SOLUCIONS BASADES EN 
PLANTEJAMENTS LEGALISTES 

Els estats que aporten solucions basades en plantejaments legalistes (Abril, 2006: 90-266) són 

Dinamarca, Malàisia, els EUA i Sudàfrica. Em detindré només en el cas dels EUA, on potser la 

professió ha avançat més, especialment en el terreny de la ISP jurídica i la mèdica.  
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En el terreny jurídic, el que va marcar el punt d’inflexió als EUA fou, de nou, una llei (Federal 

Court Interpreters Act, 1978), gràcies a la qual es van assentar les bases de la interpretació en el 

context judicial. Aquesta normativa ofereix directrius concretes (com ara, quan és més adequat 

usar la modalitat consecutiva), a més d’establir un sistema federal de certificació d’intèrprets 

judicials. Molts estats també han desenvolupat lleis pròpies referents a la introducció 

d’intèrprets, a més d’haver arbitrat mecanismes de control. A més, també compten amb el 

suport de l’associació d’abast nacional National Association of Judiciary Interpreters (NAJIT) i de 

les diverses associacions estatals, i cadascuna d’aquestes té el seu codi deontològic o altres 

documents que regulen la seua feina; en els tribunals federals segueixen les directrius de 

l’Administrative Office of the U.S. Courts i en els estatals, el codi de conducta del tribunal en 

qüestió. Una innovació que s’ha posat en marxa i gaudeix de molta acceptació és la interpretació 

telefònica en judicis (mitjançant el programa Telephone Interpreting Program o TIP o a través de 

l’empresa Language Line Services), tot i que els intèrprets, i sovint les parts, mostren reticències. 

Tot i aixó, l’evolució envers la professionalització és clara. 

Pel que fa a la interpretació en l’àmbit mèdic, també són capdavanters mundials. Compten amb 

un seguit d’entitats, com associacions o un consell nacional (National Council on Healthcare 

Interpreters, NCHIC), que donen suport als professionals, i algunes exerceixen funcions com 

l’acreditació, l’avaluació i la formació d’intèrprets mèdics. Algunes de les associacions més 

rellevants són: California Healthcare Interpreters Association (CHIA), International Medical 

Interpreters Association (IMIA). Aquestes associacions tenen els seus propis codis deontològics o 

protocols d’actuació (que tractaré amb detall més endavant), algunes organitzen cursos de 

formació específica o, fins i tot, estableixen mecanismes de control (d’entrada al mercat, de la 

qualitat dels serveis), de forma que tenen un pes específic en el procés de professionalització, 

com exposaré més endavant.  

Malgrat no haver sorgit de la iniciativa pública ni ser el resultat directe de les polítiques 

públiques en favor de les minories etnoculturals, la ISP mèdica i judicial als EUA són segurament 

de les més professionalitzades i reconegudes d’arreu del món. 

1.3.4. PAÏSOS AMB SOLUCIONS AD HOC 

En el quart grup, que ofereix solucions puntuals o ad hoc, se situen Itàlia, Espanya, Alemanya i 

Àustria. En aquest grup trobem que els estats responen a les necessitats d’ISP d’una forma 

irregular, sovint negligent, sense cap mena d’organització ni estructura permanent. Cal destacar, 

tanmateix, que de facto sí que s’ofereixen serveis d’interpretació en algunes instàncies (sobretot 
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judicials i policials; en l’àmbit sanitari, ocorre menys sovint). Quan sí que es dóna la 

interpretació, sovint es tracta de treballadors del centre o de familiars o amics de l’usuari, o de 

qualsevol persona voluntària sense cap tipus de formació específica que parle la llengua en 

qüestió i la llengua vehicular (Martin, 2000: 212). En resum, la poca ISP que s’ofereix és de baixa 

qualitat. Tot i que aquesta mena de resposta pretén superar la barrera lingüística, les 

conseqüències que es poden derivar del fet de recórrer tan poc responsablement a persones no 

qualificades són d’una gravetat esfereïdora, com pot ser, només a títol d’exemple, la privació de 

llibertat durant períodes prolongats de temps o fins i tot la mort (Bancroft, 2005: 4). De fet, ja 

s’han produït casos dramàtics, amb conseqüències greus per a l’usuari o per a l’intèrpret4

1.3.5. PAÏSOS QUE NEGUEN LA NECESSITAT DE SERVEIS 
D’ISP 

. 

En el darrer grup, esmente els països que neguen la necessitat de la ISP, com és el cas dels països 

del Golf, del Japó i del Brasil, on la poca interpretació que té lloc la fan voluntaris. 

1.4. LA PROFESSIÓ EN EL CONTEXT NACIONAL 

Després d’haver fet una revisió panoràmica de la situació de la ISP al context internacional, em 

centraré en el cas espanyol. Hi ha una publicació que il·lustra la situació de la ISP a l'Estat 

espanyol: Revista Española de Lingüística Aplicada, Retos del siglo XXI en comunicación 

intercultural: nuevo mapa lingüístico y cultural de España (Valero Garcés i Raga Gimeno, 2006). 

Tot i ser una activitat amb unes arrels profundes, com he comentat anteriorment, i de comptar 

amb el suport d’un cos legislatiu5

                                                             
4 Vegeu, per exemple, Health Risks Management’s Legal Review & Commentary (Carbone et al., 2003). 

 que parla de la igualtat dels ciutadans (sense incloure els sense 

papers que, en no ser considerats ciutadans, veuen restringits els seus drets, també els bàsics) a 

ulls de l’Estat, cal dir també que actualment la ISP a l’Estat espanyol està en un estadi incipient 

pel que fa a la professionalització, a la formació i a la recerca. En el conjunt de l'Estat, la provisió 

de serveis d'ISP presenta variacions i també semblances notables. En primer lloc, i com a tret 

5 Les lleis que parlen de la igualtat dels ciutadans davant l’estat són nombroses i ben variades. N’hi ha d’origen 
internacional, europeu, nacional... També tenen rangs diversos, com ara declaracions universals, constitucions 
nacionals, lleis orgàniques, normativa autonòmica... Per a una exposició clara dels fonaments jurídics de la 
interpretació judicial a Espanya vegeu Ortega (2006: 44-84). Respecte de les altres especialitats, cal ressaltar 
l’absència total de textos jurídics que regulen l’exercici professional dels ISP. Tanmateix, recentment es va aprovar una 
llei que reconeix, regula i dóna suport a la interpretació de llengua de signes (Llei 27/2007, de 23 d’octubre). Pel que 
fa a la normativa autonòmica valenciana, l’Estatut d’Autonomia postula en l’article sisè, punt quart, que “ningú no 
podrà ser discriminat per raó de la seua llengua” (Corts Valencianes, 2006: 15). 
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general, convé ressaltar que la improvisació caracteritza l’actuació de les diverses 

administracions respecte de la ISP. Com subratlla Martin (2003), «los resultados de las 

investigaciones son similares […], en el sentido que confirman la falta de profesionalización del 

campo de la interpretación social». La forma com s’ha anat suplint la necessitat d’interpretació 

ha estat principalment el recurs a les ONG que estan en contacte directe amb immigrants, a 

acompanyants d’aquests, al personal del centre, a les ambaixades... Sembla efectivament que 

arreu de l’Estat la provisió d’ISP és ad hoc (Martin, 2006: 130), i resulta molt comuna la licitació 

de serveis públics a entitats privades, sobretot en l’àmbit judicial, cosa que ha ocasionat una 

precarització (Martin, 2006: 129). A més, com que la majoria dels treballadors dels altres àmbits 

són majoritàriament voluntaris, la formació específica no és obligatòria, i això reverteix 

negativament tant sobre la tasca que realitzen com sobre el desenvolupament i reconeixement 

de la professió. Així mateix, queda palesa la manca total de mecanismes de control de la qualitat 

i la manca de coneixement de l’àrea i de conscienciació sobre la necessitat urgent de donar 

solució als problemes comunicatius. Però molts acadèmics parlen d’una millora sensible, com 

afirma Martin (2006: 146): «se ve que hay un inicio de respuesta por parte de la Administración 

andaluza»; o González García (2006: 168): «está claro que poco a poco se están llevando a cabo 

actividades e iniciativas encaminadas a mejorar la comunicación entre los diversos SSPP y la 

población extranjera». 

Els motius d’aquesta coixesa són molts i ben variats. Entre d’altres es pot esmentar la 

inexistència d’una consciència col·lectiva sobre la necessitat de dedicar recursos a possibilitar 

que tothom es puga entendre amb el sistema; la no acceptació de la població immigrada com a 

ciutadans de ple dret; la manca de voluntat política derivada de la indiferència general; la 

confusió entre vocació humanitària i l’obligació de proporcionar un servei, entre les solucions a 

problemes urgents i la institucionalització de les mesures ad hoc, i entre la dificultat d’expressió 

per l’idioma i el xoc cultural derivat d’una dificultat d’integració (Abril, 2006: 148-149); l’absència 

d’un acord general sobre el perfil, les atribucions i el nom de l’ocupació; la poquesa de propostes 

formatives reglades o homologades (tot i que van en augment); la inexistència de mecanismes 

de control o d’acreditació; l’absència d’un codi deontològic que oferisca una visió clara de què fa 

un ISP (Ugarte Ballester, 2006: 119-120), o la manca de protocols d’actuació que faciliten la 

presa de decisions i milloren la imatge del col·lectiu... En aquest sentit, com a comentari a 

banda, a fi de contribuir a la professionalització, la universitat podria emprendre accions com 

estudiar formes de visibilització dels ISP o accions de pressió com la denúncia (Abril Martí, 2006: 

57; Garber, 2000: 17), a banda d’oferir recerca i formació de qualitat, cosa que a l'Estat espanyol 

ja s'està fent amb formació de grau en ISP, tot i que són poques les universitats que n'ofereixen, 
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i de postgrau, cicle en el qual sembla comptar amb més iniciatives formatives (Abril Martí, 2006: 

337-349). 

És cert que no es tracta d’una professió establerta, però el fet que estiga en ple procés de 

creixement i de maduració constitueix una oportunitat per aprofitar el coneixement que han 

adquirit altres països a través de l’experiència. Pel que sembla, l'àmbit acadèmic ha reaccionat 

més ràpidament a les necessitats socials que estan emergint i hi ha diverses iniciatives 

investigadores arreu de l'Estat (Martin, 2006: 131).  

El debat sobre els límits entre la ISP i la medació intercultural, del qual ja he parlat en la 

introducció, és especialment confús en països on aquestes ocupacions estan en una fase inicial, 

com és el cas d’Espanya. Les referències a la mediació intercultural i a la ISP com a ocupacions 

encarregades de la mateixa tasca són comunes. 

Per exemple, els mediadors del SEMSI (Servicio de Mediación Social Intercultural, un referent 

estatal en TISP) fan labors de traducció i interpretació, però la seua acció s’entén des de la 

mediació, i aquesta és la seua funció principal (Giménez Romero, 2002; Souleimani, 2006). En 

canvi, al Consell Comarcal d’Osona tenen un Servei de Traducció i Interpretació per als Serveis 

Públics6

En el camp de la mediació, les ONG i la iniciativa privada han desenvolupat un paper essencial en 

la resposta a les necessitats urgents dels estrangers. Dues entitats amb un cert reconeixement, 

com la Federació Andalucía Acoge i Desenvolupament Comunitari (de Catalunya,) que varen 

iniciar les seues singladures des d’orígens diferents, decidiren ajuntar esforços i treballar 

conjuntament des d’una plataforma de treball nova, el Grupo Triángulo

 i un Servei Comarcal de Mediació Comunitària, ambdós integrats en l’Àrea d’Acollida i 

Integració (Linguamón, s.d.). Com veiem, es pot escometre el mateix procés d’integració de la 

població immigrada des de perspectives diferents, però ara per ara no puc valorar, amb la 

informació de què disposem, quin dels dos enfocament resulta més efectiu.  

7. Aquest Grup, amb un 

enfocament pluridisciplinar des de la mediació intercultural, es va obrir a altres iniciatives i 

organitzacions i ara en formen part set entitats8

                                                             
6 Aquest servei s’inscriu en el marc del Pla Ciutadania i Immigració d’Osona. S’hi ofereixen trenta llengües. El web del 
servei és 

 des de tres pols d’influència, Andalusia, 

Catalunya i Madrid. Actualment, d’ençà de la I Trobada de Mediadores i Mediadors 

http://www.ccosona.es/index1.php?idF=2&idSubF=360. Data de consulta: 15 d’octubre del 2007. 
7 El web d’aquest grup és: http://www.mediacionintercultural.org/. Data de consulta: 8 de setembre del 2007. 
8 Étnic (Granada), Federación Andalucía Acoge, Sevilla Acoge (Sevilla), Fundación Secretariado Gitano (Granada), ACISI 
(Barcelona), Desenvolupament Comunitari (Barcelona), KAB (Barcelona) i Programa Migración y Multiculturalidad 
(Universidad Autónoma de Madrid). 

http://www.ccosona.es/index1.php?idF=2&idSubF=360�
http://www.mediacionintercultural.org/�
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Interculturals (València, març de 2007), s’han iniciat tretze propostes d’acció amb tretze grups 

de treball corresponents, estructurades en tres àrees: la formació, el reconeixement 

professional i la creació d’una xarxa de mediadors9

En l’àmbit acadèmic, la xarxa COMUNICA

. Un d’aquests grups treballa en l’elaboració 

d’un codi deontològic per a la mediació intercultural. A més, i com a resultat d’aquesta acció, 

s’ha creat una Associació Estatal de Mediadors i Mediadores Interculturals (AEMMI). D’aquesta 

forma es pretén donar una resposta integral i des d’angles diferents per a la integració de la 

població immigrada. Malgrat tractar-se d'un seguit d'idees ambicioses, la iniciativa va quedar en 

orris i s'espera que es puguen recuperar les propostes i posar-les en pràctica  

10

Les regions que més activitat tenen, per volum de població immigrada i pels progressos que 

s’han fet cap al reconeixement, són la Comunitat de Madrid, Catalunya i Andalusia, com expose 

en els epígrafs següents. També em centraré en la Comunitat Valenciana, per ser el context més 

proper. 

, que aglutina professionals, docents i investigadors 

d’universitats de tot el país que treballen en el camp és un focus d’acció molt dinàmic, i «aims at 

being a permanent observatory on public service translation and interpreting in Spain, 

contributing to raising awareness and promoting professionalisation» (COMUNICA, 2007b). 

Pel que sembla, tant en aquestes regions com en la resta, sembla que els plans autonòmics 

d'immigració són els que prefilen les línies mestres de les polítiques relatives a la ISP, ja que els 

sectors en què més ISP es presta (educació, salut i justícia) són competències que han estat 

transferides a les autonomies. 

1.4.1. COMUNITAT DE MADRID 

En relació amb la gestió de la diversitat lingüística i cultural, a la Comunitat de Madrid «No hay, 

pues, una política lingüística sólida y definida para paliar esta necesidad de aquellos que deben 

acudir a las administraciones estatales o servicios públicos y no conocen el español.» (Valero 

Garcés, 2006b: 63).  

                                                             
9 Per conèixer amb més detall aquesta iniciativa, podeu consultar el document de treball base en: 
http://www.mediacionintercultural.org/export/docum_base.pdf. Data de consulta: 11 d’agost del 2007. 
10 En el I Informe del Grupo COMUNICA sobre la situación actual de la interpretación para los servicios públicos en 
España (http://www2.uah.es/traduccion/pdf/informecomunica2abril07.pdf), d’abril de 2007, podeu trobar una 
descripció detallada de les iniciatives que cada grup ha emprés en el seu “radi d’acció” i en els tres àmbits que 
condicionen el camp: la docència, la professionalització i la investigació. En el volum monogràfic de la Revista Española 
de Lingüística Aplicada, Retos del siglo XXI en comunicación intercultural: nuevo mapa lingüístico y cultural de España, 
Valero i Raga (eds., 2006). Data de consulta: 29 de setembre del 2007. 

http://www.mediacionintercultural.org/export/docum_base.pdf�
http://www2.uah.es/traduccion/pdf/informecomunica2abril07.pdf�
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Quant a la formació i la recerca, a la Universidad de Alcalà de Henares trobem el grup FITISPos 

(Formación e Investigación en Traducción e Interpretación en Servicios Públicos), coordinat per 

Carmen Valero, que és pioner i, atenent al seu historial, el més actiu de tot l’Estat. Des d’aquest 

centre s'han organitzat quatre Congresos Internacionales sobre Traducción e Interpretación en 

los Servicios Públicos (anys 2002, 2005, 2008 i 2011). El curs 2006-2007 es va concedir el Màster 

Oficial en Comunicació Intercultural i Traducció i Interpretació als serveis públics, i aquest fet 

suposa la consolidació del títol de postgrau que oferien a la UAH des del 1999. 

Pel que fa a la conscienciació del públic, com ressalta Valero Garcés (2006b: 63), «comienza a 

notarse una mayor sensibilización por parte de algunas instituciones». A més, compten amb 

Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI) i tenen en marxa un Proyecto de Apoyo Con 

Intérprete (PACI). Així mateix, l’any 1997 es va crear SEMSI, el Servei sorgit de l'EMSI (Escuela de 

Mediación Social Intercultural), que és el fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Madrid i 

el Programa de Migraciones de la Universidad Autónoma de Madrid, i fou impulsada per Carlos 

Giménez, una de les figures més citades en l’àmbit de la mediació intercultural. Malauradament, 

l'any 2009 es va decidir tancar aquest servei, punter en l'àmbit nacional. Malgrat comptar amb 

un ventall tan ample de serveis, a Madrid no tenen una «política lingüística sólida y definida» 

(Valero Garcés, 2006b: 63). Fins fa ben poc, que les institucions han començat a conscienciar-

se’n, el paper de les ONG ha estat providencial –encara que no sempre efectiu, adient o 

suficient– en la provisió de serveis d’interpretació i en l’atenció a la població immigrada; d’entre 

aquestes organitzacions podem esmentar COMRADE-SETI11, ACCEM12, CEAR13, ATIME14

1.4.2. CATALUNYA 

. 

Els serveis d'ISP a Catalunya s'ofereixen a diversos departaments i també a diversos nivells de 

l'administració, com ara les administracions locals i comarcals. Per esmentar casos concrets, les 

administracions municipals de Terrassa i de Mataró compten amb un servei de mediació 

(comunitària i intercultural), i el Consell Comarcal d’Osona ja té en marxa un Servei de Traducció 

i Interpretació, amb la creació del qual «el pla de Ciutadania i Immigració d'Osona aposta per un 

                                                             
11 Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en el Estado Español, Servicio de Traducción e 
Interpretación. El web d’aquesta associació és http://www.comrade.es/seti.html. Data de consulta: 25 de octubre del 
2007.  
12 ONG d’atenció i acollida a refugiats i immigrants. El web d’aquesta associació és http://www.accem.es/. Data de 
consulta: 25 de octubre del 2007. 
13 Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat. El web d’aquesta associació és http://cear.es. Data de consulta: 25 de 
octubre del 2007. 
14 Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España. El web d’aquesta associació és 
http://webs.ono.com/egviel/index.htm. Data de consulta: 25 de octubre del 2007. 

http://www.comrade.es/seti.html�
http://www.accem.es/�
http://cear.es/�
http://webs.ono.com/egviel/index.htm�
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servei amb traductors dels països d'origen, per resoldre les necessitats comunicatives, i amb la 

mediació entesa com a sistema alternatiu de resolució de conflictes, quan hi ha un tema no 

resolt i percebut com un conflicte entre dues parts»15

Així mateix, Ugarte (2006: 123) assenyala que la coordinació en els esforços de les 

administracions, de les ONG i dels agents socials sembla que ha contribuït a reduir la 

incomunicació a la societat catalana.  

. De fet, l'any 2007 es va posar en 

funcionament un Servei de Mediació Comunitària comarcal. També a Catalunya va nàixer la 

Xarxa de Mediadors Interculturals de la Fundació La Caixa, que va arribar a comptar amb més de 

100 mediadors, contratats per ONG, arreu de l'Estat espanyol.  

Pel que fa a la formació, a la Universitat de Vic s’organitza un curs d'iniciació a la ISP i al màster 

d’interpretació de conferències s'ofereix formació específica en el camp de la ISP (Ugarte 

Ballester, 2006: 116). Tot i l'existència d'intèrprets-mediadors en molts serveis públics i «A pesar 

de la reciente proliferación de cursos formativos y publicaciones sobre mediación intercultural, 

la mayoría de los mediadores no posee una formación adecuada para las funciones que debe 

realizar» (Ugarte Ballester, 2006: 118).  

1.4.3. ANDALUSIA 

La comunitat andalusa és una de les regions amb una concentració més gran d'estrangers 

(Martin, 2006: 130). Tot i això, sembla que la resposta de les institucions ha estat mínima, 

encara que és desigual en les diferents àrees d'Andalusia. En aquest sentit, Martin (2006: 130) 

afirma molt encertadament que els canvis se succeeixen amb rapidesa i que la realitat és ben 

diversa, factors que dificulten la definició de la ISP. 

En l'àmbit sanitari, la fundació Progreso y Salud s'encarrega d'aplicar un conveni entre la 

Consejería de Salud y diverses entitats (ONG i sindicats), en el qual es fa referència explícita a la 

traducció i la interpretació. Va ser una iniciativa pionera però la tasca desenvolupada resulta 

clarament insuficient. En molts casos són voluntaris els qui fan les tasques d'ISP. En l'àmbit 

educatiu se sol recòrrer a mediadors interculturals (Martin, 2006: 143), i en els serveis socials, 

ONG i sindicats (Martin, 2006: 145). L'any 2009 el Servicio Andaluz de Salud també va posar en 

marxa un sistema d'interpretació telefònica en un ventall amplíssim de llengües (García Luque, 

2009). 

                                                             
15 En http://www10.gencat.net/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/llengues_bp_print.jsp?id=41&idioma=1. Data 
de consulta: 7 de gener del 2008. 

http://www10.gencat.net/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/llengues_bp_print.jsp?id=41&idioma=1�
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En el context judicial, encara que no se sol remunerar la tasca dels traductors i intèrprets d'acord 

amb la formació universitària, aquest context és l'únic dels serveis públics que compta amb una 

partida per aquestes tasques (Martin, 2006: 137), però els serveis solen estar licitats, per 

províncies, a empreses privades. En el context policial, la situació presenta nombroses 

irregularitats perquè no se segueix cap tipus de procès de selecció. 

Pel que fa a la formació, sembla que resulta insuficient, perquè no es considera necessària, no 

sol considerar-se a l'hora d'aconseguir encàrrecs i perquè no conté qüestions relacionades amb 

les tècniques d'interpretació i això provoca que la qualitat dels serveis siga dubtosa (Martin, 

2006: 134-135). 

1.4.4. EL CAS VALENCIÀ 

Quant a la situació al territori valencià, resulta evident que l’activitat no està professionalitzada, 

però comença a adquirir una certa visibilitat. La qüestió de la multiculturalitat i la immigració rep 

ara més atenció que mai abans i el govern autonòmic ha elaborat un Pla Valencià de la 

Immigració 2004-2007 (tot fent referència explícita a la mediació intercultural i interlingüística), 

que «contempla, de manera integral i transversal, el desenvolupament de programes […]» 

(Generalitat Valenciana, 2004), però no s’ha materialitzat en millores sensibles. Les iniciatives 

que s’engeguen tendeixen a ser puntuals, ad hoc, de forma que la problemàtica persisteix. En 

l’Àrea de Garanties Jurídiques d’aquest document (programa 1.2) es proposa una mesura com 

«ampliar la prestació de servei d’assistència d’intèrprets i traductors (...) per a les 

administracions autonòmiques i locals», encara que no ens ha sigut possible determinar si 

aquesta mesura s’ha materialitzat o no. 

En l’Administració de Justícia valenciana els serveis d’interpretació en judicis es liciten a 

empreses diferents (bàsicament, Seprotec i Newroz), i també hi ha una petita plantilla de tres 

intèrprets (dos a Benidorm i una a València) (Ortega, 2006: 393). Entre els anys 1998 i el 2001 sí 

que va existir un Servei d’Atenció a l’Immigrant de la Generalitat Valenciana, que donava 

resposta a les necessitats de tres formes: atenció telefònica i mediació entre immigrants, 

organismes públics i ONG; atenció directa dins del servei; i actuació fora del servei a petició dels 

organismes públics o, de vegades, privats. Però l'any 2001 aquest servei va tancar (Sales 

Salvador, 2006: 89) i en l'actualitat no hi ha cap servei d'aquesta mena i les necessitats 

comunicatives, tant de la població general com de les institucions de la pròpia administració 

autonòmica, normalment queden desateses, si no fóra per la labor del voluntariat. Això no 

obstant, sí que hi ha Agències de Mediació per a la Integració i la Convivència Social (AMICS), 
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que fan el seu paper però no sempre tenen al seu servei mediadors interculturals ni intèrprets 

autèntics. A més, la Conselleria ha convocat unes beques de perfeccionament formatiu i per a la 

realització de pràctiques en centres sanitaris de la Comunitat (COMUNICA, 2007), que a partir 

d'aquest any 2011 s'han deixat de convocar. Actualment s'ofereix ISP en les comissaries i els 

jutjats, però als centres educatius i sanitaris no compten amb cap mena de serveis 

d'interpretació. En el context sanitari, cal assenyalar que la Conselleria de Sanitat té un contracte 

per a la provisió de serveis d'interpretació telefònica amb l'empresa Interpretsolutions, tot i que 

s'han produït algunes pràctiques que resulten poc serioses, com ara el recurs a intèrprets sense 

formació; així mateix, des de l'any 2009 es reconeix la figura del mediador intercultural 

(Generalitat Valenciana, 2009) i se'n permet l'acreditació des de 2011.  

Des del punt de vista formatiu, cal ressaltar el «Curs de formació específica en mediació 

intercultural i interpretació en l'àmbit sanitari», organitzat pel Grup CRIT (Comunicació i 

Relacions Interculturals i Transculturals) i celebrat a la Universitat Jaume I, que l'any acadèmic 

2008-2009 va celebrar la quarta, i de moment última, edició. També convé subratllar el Taller 

d’Ocupació de Creu Roja-Castelló, en col·laboració amb el SERVEF, anomenat «Acercando 

culturas», del qual ja s’han celebrat dues edicions (Sales Salvador, 2006: 90). 

1.5. ELS ÀMBITS DE TREBALL 

Els contextos institucionals en què es desenvolupa la ISP són diversos i condicionen, en un sentit 

o altre, la tasca interpretativa. En aquest apartat es pretèn aportar un resum introductori dels 

àmbits i contextos de treball; em deturaré en l'àmbit jurídic perquè sembla que és on se sol 

classificar el context penitenciari, que s'estudia empíricament al Capítol 7. Abans de desgranar 

les característiques principals dels diversos àmbits de treball de l’ISP, convé aclarir algunes 

qüestions terminològiques. Per fer referència als tipus d’ISP no hi ha una terminologia acceptada 

unànimement. En anglès en la bibliografia consultada he constatat que s’utilitza setting, que vol 

dir «entorn» o «context», i type of event s’empra per localitzar una interacció amb un grau de 

concreció més elevat. Això no obstant, tant en anglès com en castellà o català les 

categoritzacions que se’n fan no son unitàries i els criteris que s’adopten són sovint arbitraris. A 

Espanya, Ortega (2006: 26-28) ha tractat aquesta qüestió i parla de modalitat (tècnica 

d’interpretació) i de gènere (situació comunicativa) i subgènere; segons aquesta proposta, 

doncs, la interpretació judicial és un subgènere del gènere de la interpretació jurídica. Tot i que 

aquesta proposta és coherent amb altres models d’anàlisi textual, sense voler introduir més 

elements de confusió i amb l’ànim d’oferir una terminologia més transparent que done compte 
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de la preeminència de la dimensió situacional sobre la textual de la ISP, presentem una 

terminologia diferent: 

− àmbit fa referència al tipus de servei públic on té lloc la ISP, per exemple l’àmbit jurídic o 

el mèdic;  

− context fa referència al lloc on es produeix la ISP; per exemple el context judicial o 

l’hospitalari;  

− situació fa referència a la situació comunicativa concreta en què s’escau la interacció, 

com «interrogatori indagatori» o «exploració del pacient».  

La ISP té lloc, per la seua pròpia naturalesa, en una varietat ampla de contextos, encara que es 

tracta d’una activitat que presenta una certa unitat en la diversitat (Pöchhacker, 1998); i aquests 

contextos diferents determinen les característiques i les convencions que regiran l’intercanvi 

comunicatiu que s’estableix entre els participants primaris de la interacció. Com afirma Roy 

(1996: 60): «Framing interview settings and their inherent authority and status relationships 

provides interpreters with expected conventions for how this type of interaction works». A més 

a més, les situacions comunicatives en un àmbit poden ser «híbrides», en el sentit que és 

possible que en un judici s’interrogue un perit forense que aporte detalls mèdics o que en un 

hospital un pacient haja de signar documentació de naturalesa jurídica. Així doncs, si es vol oferir 

una visió real de l'activitat, la divisió per àmbits no pot entendre’s com una separació taxativa 

(Abril Martí, 2006: 33). 

Cada àmbit ve regulat per unes normes concretes. Hi ha reglaments específic i explícits, i cal 

tenir en consideració també els costums i aspectes de cultura institucional, que s’han de 

contemplar a l’hora de descriure el context de treball d’un ISP. Una bona part d’aquesta cultura 

passa inadvertida, perquè és sovint invisible, i cal que emergisca per tal que la puguem analitzar i 

explicitar de cara a l’usuari, que pot no conèixer bé l’entramat institucional o la forma de 

procedir davant d’un fet concret. També cal subratllar la importància de la dimensió 

interpersonal que caracteritza la ISP, com destaca Mason (1999: 147), i els trets dels agents que 

prenen part en les interaccions pròpies d’un àmbit concret. Cal prendre en consideració, 

igualment, que, a més de les divergències derivades del fet que siguen àmbits diversos, cada 

regió pot presentar especificitats; fins i tot cada centre pot presentar trets distintius. 

Per aquest motiu, «Attempts at accounting for the actual practice of community interpreting 

therefore tend to be specified for particular settings and their specific institutional (e.g. legal) 

constraints» (Pöchhacker, 1999: 127). Aquest autor parla també de la dificultat de mantenir la 
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unitat i arriba a titllar de «balcanització» el procés d’escissió de les vessants mèdica i jurídica 

respecte de les altres especialitats d’ISP, donats els enormes progressos que han fet en 

comparació amb la resta d’especialitats.  

En la mateixa línia però amb una retòrica potser més contundent, Mikkelson (2001) fa una 

aportació que ha deixat empremta en els estudis d’ISP: «interpreting is interpreting». En l’article 

que porta per títol aquest lema Mikkelson advoca per posar l’èmfasi en els trets unificadors dels 

diferents tipus d’interpretació, i no tant en les divergències. Aquesta autora es mostra a favor 

dels paradigmes de classificació de les interaccions interpretades amb una base 

multiparamètrica (com també recull Abril Martí, 2006: 33), seguint la proposta d’Alexieva (1997), 

segons la qual hi ha sis paràmetres per a definir les coordenades de la interpretació: mode, 

participants, tema, tipus de text, constrenyiments temporals i espacials i objectiu de la 

interacció.  

S'identifiquen, doncs, dues postures en aquest sentit entre els investigadors: un grup 

d’acadèmics defensa la diversitat com a tret característic de la ISP, i un altre argumenta que, 

comptat i debatut, tot consisteix a traslladar un text d’una llengua a una altra i que les 

diferències no són fonamentals. Gentile et al. (1996) sintetitzen en certa forma aquesta postura 

quan argumenten que els contextos on té lloc la interpretació d’enllaç tenen en essència 

estructures de discurs semblants, i que les tècniques i el rol que desenvolupa l’intèrpret no són 

gaire diferents, però alhora argüeix que «particular situations may not fit this simple pattern of 

relying only upon straightforward techniques», i aquestes situacions són aquelles en què 

l’objectiu de la interacció i la valoració que es fa de l'usuari està inextricablement lligat a l'ús del 

llenguatge, com ara en una entrevista amb un psiquiatre o durant la vista oral d'un judici 

(Gentile et al., 1996: 77-78).  

Deixant de banda aquesta consideració, en els paràgrafs que segueixen es presentaran els 

àmbits d’actuació de l’ISP i els contextos concrets en què es desenvolupa la seua tasca. Les 

especificitats de cada àmbit i context en fan necessària l’especialització, però defenc que hi ha 

un tronc comú de competències i habilitats, tal i com assenyalen Pöchhacker (1998) i Mikkelson 

(2001). La descripció dels àmbits no pretén ser exhaustiva, sinó que més aviat es planteja amb la 

finalitat de presentar una panoràmica de la tasca professional que, per definició, ocorre en 

sectors diversos de la provisió de serveis; es fa un repàs breu pels contextos sanitari i 

socioeducatiu, i es dedica més espai a la descripció de l'àmbit jurídic, per tal de fer una primera 

aproximació al context penitenciari. 
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1.5.1. SANITARI 

L'àmbit sanitari, juntament amb el jurídic, són els que més protagonisme han rebut fins ara en la 

disciplina de la ISP. 

Tot i que l’assistència sanitària a Espanya és un dret universal, com es fa saber en l’article 43 de 

la Constitució, no hi és tipificada l’obligació per part de l’estat de proveir els instrument 

necessaris que possibiliten la comunicació entre persones que no parlen la mateixa llengua (a 

diferència del que ocorre en el context judicial o policial). Malgrat haver-hi textos normatius que 

parlen del dret a la informació en l’àmbit sanitari16

Està demostrat (Verrept, 2004) que una comunicació poc efectiva redunda en perjudici de 

l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció sanitària, atesa la limitació en la capacitat diagnòstica i la 

inadequació en la gestió del dolor o d’algunes malalties cròniques. A més, com que la situació 

socioeconòmica en què han de viure molts immigrants els pot mantenir en estats precaris i la 

seua salut se’n pot veure ressentida (Verrept, 2004: 31), cal dedicar-hi més atencions i recursos. 

Així mateix, una comunicació deficient pot incrementar la despesa sanitària, perquè pot conduir 

a la repetició de proves o a la realització d’anàlisis innecessàries.  

, no fan referència a la figura de l’intèrpret. 

En els centres sanitaris grans com els hospitals la tasca la solen desenvolupar voluntaris 

individuals o d’alguna ONG. Això ocorre en el millor dels casos, perquè el més usual és que els 

usuaris recórreguen a familiars o amics que facen les funcions d’intèrprets.  

Un dels contextos mèdics que més visibilitat estan adquirint en el camp és el de salut mental. 

Aquest branca de la medicina i de la ISP presenta característiques pròpies, com per exemple la 

càrrega emocional de moltes intervencions. Aquestes especificitats afecten tots els professionals 

que hi treballen, però el que és més rellevant per a l’ISP és que la naturalesa de la comunicació 

en salut mental és especial, perquè l’objectiu o funció de l’entrevista psicològica o psiquiàtrica 

no és «només» la comunicació i perquè aquesta comunicació es veu sovint distorsionada, i això 

és clau per al diagnòstic i tractament, motiu pel qual s’hi ha de parar molta atenció. Tanmateix, 

l’ISP no compta amb el bagatge que potser sí que posseeix el terapeuta, per aquest motiu les 

                                                             
16 Com ara la Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica Reguladora de l’Autonomia del Pacient i de Drets i Obligacions 
en Matèria d’Informació i Documentació Clínica, on s’especifica que “el pacient serà informat, inclús en cas 
d’incapacitat, de manera adequada a les seues possibilitats de comprensió” (article 5, punt 2) Aquest document és 
disponible en http://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2002/12/02/pdfs/A00540-00546.pdf. Data de consulta: 20 de 
gener del 2008. 

http://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2002/12/02/pdfs/A00540-00546.pdf�
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reunions prèvies a la interacció interpretada són fonamentals en el context de salut mental (IoL 

Educational Trust, 2006). 

No cal dir que la intervenció de l’ISP (que implica coordinar, interrompre o explicar, entre 

d’altres) o fins i tot la seua mateixa presència poden resultar negatives en la construcció del 

vincle terapèutic i en el seguiment del tractament. Per això es proposa tot sovint que la 

interpretació en el context de salut mental es faça, si és possible, en mode simultani i sense 

estar present físicament (Gentile et al., 1996: 79-88). Altres teòrics com Métraux i Alvir (1995) 

suggereixen que l’intèrpret siga un terapeuta més i participe en la creació i manteniment del 

vincle terapèutic. Aquestes són qüestions molt problemàtiques i de difícil resolució, perquè les 

conseqüències d’una errada poden ser ben negatives.  

Tal com ocorre en l’àmbit penitenciari, el NRPSI (National Register of Public Service Interpreters, 

Regne Unit) ha publicat juntament amb IoL (Institute of Linguists) un document explicatiu sobre 

les característiques de la ISP en el context de la salut mental17

A l’Estat espanyol, l’Hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona) compta amb un programa de 

psiquiatria transcultural i amb una Unitat de Mediació Intercultural. En la Fundació Hospital San 

Pere Claver, també a Barcelona, tenen un grup d’Atenció sanitària en salut mental a immigrants 

extracomunitaris, anomenat SAPPIR-GASIR

.  

18

1.5.2. SOCIOEDUCATIU 

 (Servei d’Atenció Psicològica i Psicosocial als 

Immigrants i Refugiats-Grup d’Assistència Sanitària als Immigrants i Refugiats), a més d’un curs 

de post-grau titulat Salud mental e intervenciones psicològicas con inmigrantes refugiados y 

minorías. A la resta de l’Estat s’han emprès poques iniciatives d’aquesta mena. 

Els contextos més típics d’aquest àmbit són els serveis d’ocupació, els centres educatius i els 

serveis socials (per a la família, l‘escola, l’exclusió social, els grups d’alta vulnerabilitat...). En 

algunes classificacions els àmbits social i educatiu es presenten per separat. 

Aquest àmbit ha rebut molt poca atenció, encara que sí que s’hi fa referència sovint. Sol ser un 

calaix de sastre on s’encabeixen molts sub-àmbits diversos (per exemple, Abril (2006: 145) inclou 

aquest àmbit en l’apartat «Otros servicios públicos y centros educativos».  

                                                             
17 Disponible en http://www.iol.org.uk/qualifications/exams_dpsi.asp. Data de consulta: 20 de juny del 2007. 
18 El web d’aquest grup és http://migra-salut-mental.org/index.htm. Data de consulta: 8 de febrer del 2007. 

http://www.iol.org.uk/qualifications/exams_dpsi.asp�
http://migra-salut-mental.org/index.htm�
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En l’àmbit educatiu es dediquen molts recursos a l’atenció a la diversitat dels estudiants i a la 

multiculturalitat en el disseny dels programes curriculars, molta més que en altres àmbits (Abril, 

2006: 147). Això no obstant, des de la perspectiva de la ISP no s'ha constatat que s’hagen fet 

avenços destacables. 

A l’Estat espanyol en aquest àmbit hi ha tres entitats que, des de la mediació intercultural, s’han 

guanyat el reconeixement perquè s’han consolidat: Desenvolupament Comunitari (Barcelona), el 

SEMSI (Madrid) i el SERPI (Saragossa). 

1.5.3. JURÍDIC 

Com s'ha aseenyalat anteriorment, s'hi dedica més espai per l'àmbit que més vinculació té amb 

el context penitenciari, que és el que es tracta amb més detall en aquest estudi (vegeu el Capítol 

7). L’àmbit jurídic, i especialment el context judicial, és segurament el que més visibilitat i 

reconeixement té des de fa més temps i a tot arreu, i això fa pensar que aquesta vessant ha 

avançat més en el camí vers la professionalització. Cal alhora deixar constància que hi ha 

contextos que romanen en l’ombra, com el penitenciari. 

1.5.3.1. Policial 

Aquest context presenta una sèrie de trets definitoris: els tocs d’atenció i les ordres són 

essencials des del punt de vista formal, l’acusat té dret a no dir res i la presència de l’intèrpret no 

canvia aquest dret, pot haver-hi quantitats considerables de traducció a la vista, pot ser que els 

interrogatoris s’hagen d’enregistrar per imperatius legals, l’entrevista policial sovint és la base 

sobre què s’assenta l’acusació d’un sospitós. Una altra característica bàsica que l’ISP ha de 

retenir és que la versió «oficial» és la versió en llengua majoritària (Gentile et al., 1996: 91-93), 

de forma que la traducció de la versió del detingut o del testimoni és l’única que consta en les 

transcripcions i que té valor des del punt de vista jurídic. 

La intervenció de l’ISP sol tenir lloc a comissaries i centres d’internament d’immigrants. Les 

tasques principals que desenvolupa un ISP en la policia són: assistència a l’oficina de denúncies 

(ajuda a formalitzar documents) i a l’oficina de documentació d’estrangers (tramitació, 

residències…), assistència a usuaris estrangers o col·laboració en interpretació d’enllaç (Gallardo, 

2003: 180). Dues temàtiques molt comunes són l’asil i el refugi. 

La interpretació en la policía està estretament relacionada amb la interpretació de tribunals o 

judicial, perquè els dos contextos formen part d’un mateix «recorregut», que comença a 
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comissaria i acaba en la presó, tot passant pel judici. A més, el marc legal garanteix sobre el 

paper l’assistència d’un intèrpret en ambdós serveis, encara que en el penitenciari no. El dret a 

un intèrpret en instàncies policials s’aplica a qüestions de tornada, devolució o denegació 

d’entrada al país (que són pròpies de la policia) o a aspectes relacionats amb les diligències 

prèvies, dictades per una autoritat judicial però de competencia policial (Abril, 2006: 117). 

Tot i estar l’estat obligat per llei a facilitar els serveis d’un intèrpret quan un detingut no parle 

cap llengua oficial, no s’ha imposat cap mena de requisit de formació o d’acreditació 

professional, de manera que sovint fa d’intèrpret la primera persona a l’abast que parle la 

llengua (el nivell de competència del subjecte no se sotmet a cap control). La forma com 

s’aconsegueixen els servis d’ISP és la contractació temporal; algunes comissaries tenen una llista 

d’intèrprets i els telefonen quan calen els seus serveis. Cal recordar, però, que l’interrogatori 

policial és una prova clau en qualsevol procediment judicial. 

1.5.3.2. Judicial 

La inclusió d’aquest context en l’àmbit d’actuació de l’ISP és un debat que encara està obert. Als 

EUA els intèrprets judicials no són considerats ISP i gaudeixen de moltíssim més prestigi, perquè 

se’ls requereix una preparació específica; malgrat això, al Regne Unit, on també cal que reben 

formació especial, sí que se’ls hi inclou. A Espanya, com que la interpretació judicial és 

pràcticament l’únic context d’ISP que és requerit per les institucions públiques, no es pot 

considerar ni dintre ni fora de la ISP, senzillament, perquè no n’hi ha, d’ISP formal. Això no 

obstant, Ortega (2006: 37) defensa, i hi estem plenament d’acord, que la branca judicial és una 

especialització dintre de la ISP. 

En la legislació orgànica sobre judicis es fan referències explícites als intèrprets, la qual cosa 

suposa ja un avanç considerable, en comparació amb altres àmbits en què la ISP passa 

completament desapercebuda per als legisladors. La Llei Orgànica del Poder Judicial, art. 231.5, 

especifica que «En les actuacions orals, el jutge o tribunal pot habilitar com a intèrpret qualsevol 

persona que conegui la llengua emprada, amb jurament o promesa previs d'aquella». La Llei 

d’Enjudiciament Civil, art. 143.1, proclama que «Quan alguna persona que no conegui el castellà 

ni, si s'escau, la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma hagi de ser interrogada o hagi 

de prestar alguna declaració, o quan sigui necessari donar-li a conèixer personalment alguna 

resolució, el tribunal, mitjançant provisió, pot habilitar com a intèrpret qualsevol persona 

coneixedora de la llengua de què es tracti i exigir-li jurament o promesa de traducció fidel». És a 

dir, hi ha lleis que parlen de l’intèrpret, però la directriu que proposen —recórrer a «qualsevol 
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persona»—, tot i ser realistes, no són en absolut solucions aconsellables, com s’ha assenyalat 

repetidament des de la recerca.  

D’una altra banda, el dia 27 de novembre de 2007 la D.G. de la Funció Pública (que depèn del 

Ministeri del l’Interior) va publicar una resolució per mitjà de la qual es convocava un procés 

selectiu per a cobrir 23 places de personal laboral fix, amb la categoria de Tècnic Superior de 

Gestió i Serveis Comuns. En l’apartat de Requisits dels candidats s’estipula «estar en posesión o 

en condiciones de obtener el Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o 

Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalentes». D’aquesta 

forma s’explicita la poca consideració que tenen els intèrprets i es menyscaben enormement les 

múltiples iniciatives formatives de grau i de post-grau en traducció i interpretació que es porten 

a terme arreu de l’estat. 

Les persones amb capacitat fedatària a l’Estat espanyol en materia de traducció són els 

traductors o intèrprets jurats, els traductors de l’Oficina d’Interpretació de Llengües, el 

traductors-intèrprets de l’Administració de Justícia, els traductors-intèrprets de comissaria (Feria 

García, 1999: 90-91).  

Des de la Unió Europea s’han emprès accions per tal de fomentar la igualtat dels usuaris de 

l’administració de justícia, independentment de l’origen lingüístic o cultural. És el cas del 

projecte Grotius (les dues fases del qual són Grotius 98/GR/131 i Grotius II 2001/GRP/015) des 

del qual es recomana l’escomesa d’una tasca interdisciplinària, en què s’inclou la confecció de 

codis deontològics i de bones pràctiques. Les fases del projecte s’han materialitzat en tres 

publicacions, amb el títol Aequitas, Aequalitas i Aequilibrium19

En l’àmbit judicial la dinàmica comunicativa i la dimensió lingüística adquireixen una rellevància 

especial. No és el contingut del que es diu l’únic que compta a l’hora de valorar una versió d’uns 

fets, sinó que la forma com s’enuncien les idees (si el to denota dubte o vacil·lacions, si hi ha 

correccions repetidament, si l’acusat es mostra desafiant o amenaçant, si canvia ni que siga 

lleument la seua versió, si s’expressa bé i escolta o no entén res del que es diu) és sovint tant o 

més important que el contingut semàntic del missatge.  

. 

D’altra banda, una bona part de tot judici consisteix a confrontar narracions o versions d’un fet, 

a contradir, contraargumentar, invalidar proves, convèncer o produir confusió, restar credibilitat 

a un testimoni... i tot això es fa amb el llenguatge. 

                                                             
19 Disponibles en http://www.legalinttrans.info/publication_body.htm. Data de consulta: 8 de maig del 2007. 

http://www.legalinttrans.info/publication_body.htm�
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Un tret diferenciador d’aquest context és que les relacions de poder són i es fan constantment 

explícites, s’escenifiquen més que en altres contextos. A més, tots els procediments estan 

codificats en la legislació sobre els procediments en un judici (com la Llei d’Enjudiciament 

Criminal), de forma que el grau de ritualització d’un judici és molt elevat, com denoten la 

disposició espacial i la situació central del jutge, el caràcter fix de les expressions i el lèxic, la 

vestimenta dels interlocutors, les fórmules d’adreçament o els torns de paraula. Tot contribueix 

a fer visible el lloc que ocupa o el poder que detenta cadascú en aquella interacció jerarquitzada. 

Cada participant té unes atribucions determinades per llei, i l’autoritat suprema en un judici és, 

no cal dir-ho, el jutge. La introducció d’un agent més, l’intèrpret, que ha de transmetre la versió 

del testimoni o de l’acusat, és sovint entesa pel jutge com un element distorsionador que resta 

garanties al procediment. Encara que des de la recerca es proposen vies o criteris de bona 

pràctica, és el jutge el que permetrà que l’intèrpret puga desenvolupar la seua funció amb més o 

menys llibertat. 

1.5.3.3. Penitenciari 

Aquesta secció aporta una presentació breu del context penitenciari que es desenvoluparà 

específicament més endavant, al Capítol 4 des d'una perspectiva teòrica i al Capítol 7 amb 

enfocament pràctic. 

La població penitenciària a l’Estat espanyol compta amb un índex molt més elevat de persones 

d’orígens culturals diferents que no la societat en general.20

Les presons són, des del punt de vista de la ISP, uns ecosistemes molt rics. En un centre 

penitenciari hi ha entrevistes entre metges (alguns d’ells psiquiatres) i pacients, entre 

 Tot i que no és el meu objectiu 

analitzar les causes que motiven que hi haja un percentatge elevat de reclusos immigrants, sí 

que volem suggerir que aquest fet pot tenir a veure amb qüestions d’exclusió social, 

marginalitat, desprotecció, assistència social ineficient, manca de formació... Aleshores, si partim 

del fet que hi ha més persones que no dominen la llengua majoritària al si de les institucions 

penitenciàries que no en la població general, és evident que resulta més urgent la implantació 

d’un servei d’ISP en aquest àmbit. A més, la incidència d’algunes malalties (les addiccions, les 

malalties mentals i el VIH, per exemple) i el contacte amb l’Administració de Justícia d’aquest 

sector poblacional també són més grans, i això incrementa la necessitat d’ISP d’aquest col·lectiu.  

                                                             
20 Dels 67.100 reclusos que hi ha a tot l’Estat espanyol, 22.970 són estrangers (un 34,2%). Aquestes dades s’han extret 
de les darreres estadístiques publicades al web de la Direcció General d’Institucions Penitenciàries, relatives al mes de 
desembre de 2007, http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/index.html. Data 
de consulta: 26 de desembre del 2007. 

http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/index.html�
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funcionaris de presons (alguns dels cossos de seguretat de l’estat) i «usuaris» del servei, entre 

advocats i acusats, entre educadors socials i interns… De forma que la pràctica totalitat de la 

diversitat de contextos i situacions que es dóna en ISP la podem trobar en aquest context. Per 

aquesta raó, l’estudi de la ISP en el context penitenciari podria proporcionar-nos una informació 

valuosa. 

Des de l’enfocament de la recerca, en general, s’ha obviat la ISP en el context penitenciari, llevat 

de comptades excepcions, que normalment en fan referencia només tangencialment (Ortega, 

2006: 44; González García, 2006: 161-162, tracta el tema amb més deteniment). Des de la 

perspectiva d’Institucions Penitenciàries, s’hi ha fet molt poc, a banda d’organitzar cursos 

d’idiomes (castellà per als reus i anglès o francés per als funcionaris) per tal de solventar la 

problemática comunicativa, tot i que ha servit més per tapar l’obstacle real que per donar-hi una 

solución efectiva i duradora. És destacable fer notar que sí que es contracten intèrprets per a les 

presons, però es fa més per criteris de seguretat que no d’humanitat (González García, 2006: 

162). Pel que sembla, els responsables de les presons no identifiquen dificultats de comunicació 

ni creuen que estiga justificada la introducció d’un servei d’ISP, tot i que s’hi ofereix un ventall 

ben ample de serveis que s’ofereixen als reus pel que fa a programes de reinserció sociolaboral o 

de desenvolupament d’hàbits saludables. A més, en la legislació es reconeix el dret dels presos a 

exercir els seus drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals, que no resulten incompatibles 

amb l’objecte de la seua detenció o el compliment de la condemna, i que l’Administració 

Penitenciària vetllarà per la seua vida, integritat i salut (Ministerio del Interior, 2006: 17), però 

s’obvia de nou la provisió d’un servei d’ISP.  

Això no obstant, sí que se n’ha fet menció en alguns fòrums a l’estranger; al Regne Unit es va 

realitzar l’any 2007 un projecte pilot que va cristal·litzar en la inclusió d’un mòdul annex en la 

formació d’ISP que ofereix l’Institute of Linguists21, en el qual es tracta la ISP en les presons, tot i 

que no és una especialitat per si mateixa. La informació sobre ISP en l’àmbit penitenciari que 

s’aporta al web sobre el Diploma oficial d’ISP al Regne Unit22 és revetladora, donada l’escassessa 

de materials. Als EUA, l’associació californiana d’intèrprets mèdics (CHIA) ha organitzat una 

conferència de formació23

                                                             
21 El web de l’Institute of Linguists és: 

 (els dies 12 i 13 d’abril del 2008), i un dels temes que es tocaran és el 

de la interpretació penitenciària. 

www.iol.org.uk. Data de consulta: 18 de juny del 2007. 
22 En http://www.iol.org.uk/qualifications/exams_dpsi.asp. Data de consulta: 20 de juny del 2007. 
23 Trobareu la informació en: http://chiaonline.org/content/blogsection/1/29/. Data de consulta: 8 de gener del 2008. 

http://www.iol.org.uk/�
http://www.iol.org.uk/qualifications/exams_dpsi.asp�
http://chiaonline.org/content/blogsection/1/29/�
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La premsa també se n’ha fet ressò; entre l’octubre i el novembre de l'any 2004, uns mesos 

després de l’atemptat terrorista de l’11-M, hi hagué una onada informativa sobre la necessitat i 

absència d’intèrprets en presons fou: «Prisiones ha ordenado ya la dispersión de 49 sospechosos 

de terrorismo islámico» (ABC, 21/10/2004; en aquest article es parla del paper de l’única 

intèrpret que aleshores tenia Institucions Penitenciàries), «El fracaso de las cárceles. El 

descontrol y la saturación amenazan el sistema carcelario español, donde 16.700 del total de 

60.000 reclusos son ya extranjeros» (El País, 31/10/2004; un responsable sindical declara que 

han de recórrer a reclusos més antics de la mateixa nacionalitat per a entendre i fer-se 

entendre), «CCOO pide intérpretes en las cárceles para atender a los presos extranjeros» (El 

Mundo, 11/11/2004). 

El context penitenciari és un espai que presenta especificitats que el distingeixen molt clarament 

d’altres contextos dintre de l’àmbit jurídic. Una presó és un espai de reclusió, tancat però 

permeable, amb una sèrie de normes i regulacions sobre seguretat absolutament estrictes a fi 

de protegir tothom. Aquesta protocol·lització afecta totes les esferes de la vida a la presó, 

incloent-hi la manera d’interactuar i els usos del llenguatge; la norma és que s’ha de mantenir un 

tracte formal (cal parlar de vostè) i respectuós. 

Ser un bon intèrpret en un jutjat no garanteix necessàriament que s’és un bon intèrpret 

penitenciari, perquè la situació comunicativa és diferent i les competències necessàries per fer 

una bona feina també són diferents. A més, una característica definitòria d’aquest context és 

que el comportament dels interns està sempre sota control, i l’intèrpret, en el cas que siga 

testimoni o víctima d’un acte violent o ofensiu (per exemple, si l’insulten), haurà d’informar-ne 

algú, seguint els reglaments interns d’aquestes institucions (HMP Service Northwest Area et al., 

2007: 2-4), encara que això plantege dilemes (perquè tots els codis, sense excepció, com veurem 

després, parlen de la confidencialitat com una de les obligacions dels intèrprets). El fet que un 

component essencial de les presons, com la valoració del comportament dels reus, contradiga 

una peça bàsica del codi deontològic fa necessària la formació específica en aquest entorn 

concret d’actuació. 

1.6. TENDÈNCIES PRINCIPALS EN LA INVESTIGACIÓ 

La investigació en el camp de la ISP encara es troba en una fase inicial de desenvolupament 

(Martin, 2000), d'acord amb el que s'ha proposat en els apartats anteriors. Això no obstant, hi ha 

un nombre considerable de publicacions i estudis. En aquest apartat es fa una breu menció del 
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tipus d'estudis que s'hi ha realitzat fins el moment, seguint la proposta de Martin (2000), que es 

poden classificar en tres grups: 

- estudis sobre interacció: des d'una perspectiva sociolingüística i de l'anàlisi del discurs es 

transcriuen entrevistes interpretades per identificar la manera com l'intèrpret influeix 

sobre la interacció o per estudiar com entenen els participants les seues funcions. En 

aquesta branca destaquen els treballs de Berk-Seligson (1990) i de Wadensjö (1998). 

- estudis en què es recullen dades sobre la ISP: per mitjà d'instruments com enquestes, 

qüestionaris o entrevistes se sondegen les opinions i expectatives sobre el paper de l'ISP 

i el grau de satisfacció amb el resultat de la tasca; sembla que les funcions que s'espera 

que desenvolupe un ISP i que poden conduir a una sobrecàrrega a les espatles d'aquest 

professional. En aquest grup hi ha treballs com el de Pöchhacker (2002).  

- estudis sobre l'estat de la qüestió: Aquests treballs van des dels que són més aviat 

divulgatius fins els que incorporen anàlisis, propostes i classificaciones, i coincideixen en 

ressaltar la mala situació de la professió i la falta de professionalitzacio pel que fa a 

acreditació i formació. Entre les contribucions que es poden destacar hi ha Ozolins 

(2000). 

Evidentment, la quantitat considerable d'investigacions en aquest camp no pot quedar resumida 

en aquesta classificació, pel fet que la ISP és una camp d'estudi ben divers (Martin, 2000; 

Pöchhacker, 2004) i es pot observar des de diferents perspectives, de manera que aquesta 

revisió de la investigació en el camp de la ISP no pretèn ser exhaustiva, sinó que més aviat es 

tracta d'una proposta orientadora.  

En els apartats que segueixen s'esbossa un breu estat de la qüestió al voltant de la noció de rol o 

paper professional, que és la qüestió més candent actualment en la disciplina, i també es 

recullen algunes de les contribucions al voltant de qüestions comunicatives. Així mateix, atès 

que aquest treball és marcadament interdisciplinari, en lloc de recollir l'estat de la qüestió de la 

recerca en ISP, en general, en els apartats corresponents s'han recollit algunes de les propostes 

principals pel que fa, per exemple, a l'ètica professional dels ISP, a la sociologia de les 

professions o al context penitenciari. 

1.6.1. EL PAPER PROFESSIONAL 

Dintre de la relativament curta història de la ISP, el rol professional ha estat present des del 

principi, i segueix sent un tema recurrent en la bibliografia, donada la complexitat i importància 

que té, especialment per les ramificacions que té sobre la identitat i l'ètica professional, la 
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imatge que es dóna sobre la professió. El paper de l’ISP és el tema estrella, perquè informa o 

vertebra en certa mesura totes les vessants de la tasca d’ISP; com que es tracta d’un dels temes 

més prominents i alhora més intricats, són molts els autors que han fet aportacions al voltant de 

la qüestió, i això, tot i haver-hi fet llum, de moment no ha resolt definitivament la confusió 

existent (Wadensjö, 1998; Roy, 2000; Angelelli, 2004).  

El paper de l’ISP és complex perquè s’entén com un concepte relacional, és a dir, que es defineix 

en relació amb altres agents. El rol professional que desenvolupa un ISP depèn al seu torn de les 

expectatives dels altres agents de la situació comunicativa o de les normes de la institució en el 

si de la qual s’executa, de forma que per definir quin és el paper de l’ISP cal determinar molts 

aspectes previs. A més, l’adopció d’un rol per part de l’ISP determina el grau d’intervenció que 

s’hi permetria, la relació que estableix amb els altres participants de la interacció o el grau de 

visibilitat que s’hi conferiria, i això converteix la qüestió en un aspecte especialment enrevessat.  

Com ressalta Zimman (1994: 224): 

The perfect and well defined roles do not exist for the community interpreters (…). Each community 
interpreter has to develop a clear and justifiable role for herself with the capacity to adjust to 
particular circumstances, concepts and situations which will depend on such factors as the service 
(police, social services, health, etc.), the clients (both service provider and non-English speaking 
client), the cultural differences and the immediate circumstances.  

Des de la sociologia, com apunten Gentile et al. (1996: 30), el rol o paper professional és un 

concepte inextricablement lligat a la idea de reciprocitat, i el defineixen com «social science 

construct used to explain behaviour and examine attitudes between at least two participants in 

any social situation». Aquests autors també assenyalen que el paper de l’ISP, segons la 

perspectiva des d’on s’observe, té dues dimensions: la ideogràfica (la seua pròpia actitud 

respecte del seu rol) i la nomotètica (l’actitud d’un sistema social respecte del rol de l’ISP). 

Aquest és un apunt que cal tenir en compte, perquè el paper de l’ISP no es pot aïllar del context 

de treball i dels altres participants (entesos com a individus o com a col·lectius). Com apunta 

Pöchhacker (2004: 152-153), el control que poden exercir els intèrprets en el desenvolupament 

de la seua funció està condicionat per constrenyiments derivats de l’àmbit de treball i per altres 

factors d’ordre superior (cultura discursiva i d’interacció, cultura socioprofessional o cultura 

institucional). A més, no es pot obviar la variabilitat en la naturalesa de les interaccions: els 

àmbits, els contextos i les situacions de treball on s’insereix la tasca de l’intèrpret són diversos i 

molt diferents (encara que poden presentar un grau alt de ritualització), i això provoca que les 

expectatives que posen els altres agents sobre l’intèrpret fluctuen. 
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La forma de concebre el paper de l’ISP ha evolucionat des de la figura invisible que no participa 

en la interacció (conduit model, manllevat de la interpretació de conferències) a un plantejament 

més sociològic i sociolingüístic, en virtut del qual els intèrprets són co-participants en la 

interacció (Wadensjö, 1998; Roy, 2000; Angelelli, 2004; Turner, 2007). 

La funció de l’intèrpret és indirecta i doble (Gentile et al., 1996: 32), atès que actua en nom 

d’una persona i de cara a dues persones; així doncs, la funció que desenvolupa en la interacció 

està en alternança contínua, perquè «interpreta» dos «personatges» diferents consecutivament. 

Així doncs, s’ha arribat a un cert consens sobre la necessitat d’adaptar el paper professional al 

context, encara que la manca de criteris clars i coherents sobre què és i què no és una actuació 

bona en un context concret segueix predominant. De fet, són molts els teòrics que apunten que 

es fa necessari comptar amb una base empírica més sòlida per superar aquesta fase de confusió, 

la qual repercuteix negativament tant sobre la praxi com sobre l’actitud i els valors (l’ethos) dels 

ISP. Per exemple, Gentile et al. (1996: 32) assenyalen que «the construction of the role has 

occurred in a fairly haphazard and unco-ordinated manner. This has created significant 

professional and ethical problems for the interpreter».  

És a dir, dilucidar quin és (o podria ser) el paper de l’ISP resulta indispensable perquè els 

treballadors puguen desenvolupar la seua tasca sense interrogants, dubtes i dilemes continus. 

Indirectament, no tenir un paper perfilat té una influència negativa sobre la visió que els altres 

professionals tenen de la ISP i dels mateixos intèrprets en exercici. 

En Cross cultural Health Care Program (1999) proposen un model d’intervenció anomenat 

«incremental intervention method», que planteja tipus d’intervencions, de menor a major grau 

d’implicació o d’intervenció per part de l’ISP. Segons aquest mètode, la mera presència de l’ISP 

ja és una intervenció, amb uns efectes sobre la interacció. Aquesta proposta ha tingut una certa 

repercussió i, de fet, CHIA (Guidance on interpreter roles and interventions, p. 41-45) en aquest 

sentit proposa des de l’àmbit mèdic quatre papers freqüents, de menor a major grau 

d’intervenció, complexitat i controvèrsia:  

1. Convertidor de missatges: sense addicions, omissions o canvis innecessaris en la LM. L’ISP ha de 

gestionar el flux de la comunicació (communication flow) i l’alternança de torns (turn taking) i 

intervenir verbalment o no verbalment per controlar el tempo i per resoldre els solapaments).  

2. Aclaridor de missatges: davant d’un indici que un missatge no s’entén, l’ISP pot: 

a. interrompre el parlant, 

b. alertar les parts d’una possible confusió i identificar-la,  

c. demanar a l’emissor que descriga el terme o concepte i 
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d. buscar formes per descriure el concepte quan no hi haja equivalents.  

3. Aclaridor cultural: Més enllà dels missatges hi ha les creences culturals; quan l’ISP perceba que la 

diferència cultural pot crear confusió o conflicte. Quan hi haja indicis, l’ISP pot:  

a. interrompre,  

b. alertar,  

c. suggerir quin element cultural pot impedir la comprensió mútua,  

d. ajudar l’emissor perquè explique el concepte i, si se li demana, explicar costums o 

creences mèdiques.  

4. Defensor del pacient (patient advocate): Advocate significa advocar, defensar o emprendre 

accions amb la intenció de donar cabuda als interessos d’una part o per redreçar un problema 

identificat per una part, normalment el pacient. Adoptar o no aquest paper és una opció 

personal, i l’ISP ha de valorar la seua destresa i el risc potencial de la intervenció abans de 

prendre cap determinació. Sovint l’ISP, com a únic participant que pot identificar un problema, es 

pot veure convidat a defensar un pacient.  

L’ISP ha de navegar entre aquests rols diferents, però ho ha de fer amb cura perquè «it becomes 

a question of great delicacy as to how far the interpreter should go» (Gentile et al., 1996: 34). 

Abans d’intervenir com a defensor del pacient, ha de sospesar bé les conseqüències de la 

intervenció (com també apunta Zimman, 1994: 223) i altres qüestions deontològiques com són 

l’autonomia del pacient i la imparcialitat de l’ISP. 

A la conferència del 2009 de la IMIA es va tractar aquesta qüestió en una comunicació titulada 

«Hands Across the Atlantic: The Roles of the Medical Interpreter in Europe and North America» 

(Hudelson, Bancroft i Dallmann, 2009), i en síntesi es feia la següent proposta:  

a) Canadà: Només s’accepten dos rols, i es rebutja la mediació i, també, l’explicació de 

referències culturals. S’ha observat una evolució clara de la visió canadenca: abans 

utilitzaven el terme cultural interpreter, que va deixar de tenir la vigència que tenia 

anteriorment; l’any 2007 van promulgar una guia d’estandardització, que estudiaré en 

detall més endavant, on es planteja una visió del rol professional més restrictiva. 

b) EUA: S’accepten els quatre rols. La proposta canadenca va provocar un cert rebuig i 

desconcert als EUA, però darrerament molts professionals comencen a estar d’acord 

amb no explicar els termes culturals, com va quedar palès a la conferència d'IMIA 2009. 

c) Europa: S’observen dues visions: La primera (Regne Unit, Suècia) posa l’èmfasi en la 

vessant lingüística de la ISP, mentre que en la segona (Itàlia, Bèlgica, Espanya, Suïssa) 

s’entén la ISP com a mediació inter lingüística i intercultural , tot i que és una qüestió 

controvertida i no hi ha consens. 
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De l’adopció d’un paper sorgeix una forma d’entendre els límits de la intervenció de l’ISP, que 

també ha rebut l’atenció de molts estudiosos perquè és una font de controvèrsia. Una autora 

que ha contribuït a contextualitzar i entendre millor la qüestió és Zimman (1994), que utilitza els 

dilemes que sorgeixen en l’exercici de la ISP per a la formació d’ISP futurs. En aquesta proposta 

exposa quin és el límit de la intervenció de l’ISP; d’una banda, concreta els quatre motius que 

justifiquen la intervenció de l’ISP: 

A. Demanar l’aclariment d’algun concepte que haja d’interpretar i que no entenga completament. 

B. Assenyalar que un participant no ha entés el missatge, encara que la interpretació era correcta. 

C. Alertar un participant quan no haja fet una inferència. 

D. Demanar a un participant que modifique la seua manera de parlar per adaptar-se al procés 

d’interpretació. 

D’altra banda, també concreta que la intervenció no està justificada quan implica que l’ISP pren 

decisions pels altres, perquè els participants no necessiten la intromissió de ningú.  

Són tantes les coordenades que poden condicionar l’èxit o el fracàs d’una decisió concreta, que 

un codi no pot incloure tota la casuística i ha de deixar en mans del professional i del seu criteri, 

com ocorre en moltes altres professions en què el grau de complexitat de la tasca en qüestió fa 

impossible l’adopció de normes a què hom es puga adherir cegament. Els dilemes plantegen 

reptes que, d’altra banda, es podrien entendre com a positius, perquè ofereixen la possibilitat de 

negociar l’espai i els significats compartits, consisteix a acomodar-se a la comunicació triàdica, 

com a un pas de trois (Wadensjö, 1998: 10-12), sent l’ISP qui dirigeix el ball, segurament perquè 

és el més conscient de quins passos es fan i en quina direcció. 

Un aspecte relacionat amb els límits de la intervenció és la gestió o direcció de la comunicació, 

que, d'acord amb la postura plantejada per Wadensjö (1992: 273), és una de les funcions dels 

ISP, quan apunta que «The DI [dialogic interpreter] is both a translator and a co-ordinator, 

sometimes engaging in remedial and mediating work». 

1.6.1.1. Mediació interlingüística i intercultural?  

Una de les consideracions que més freqüent emergeix quan es parla de la mediació és el fet que 

es tracta d'una noció molt dúctil i que, per fer-hi referència, cal definir-la, perquè, segons des de 

quina perspectiva es mire, pot abraçar conceptes molt diversos; hi ha mediació familiar, 

mediació comunitària, mediació en conflictes bèl·lics, mediació diplomàtica, mediació 

(inter)lingüística o (inter)cultural. Com que es tracta d’una noció tan interdisciplinària (Raga 
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Gimeno, 2008), hi ha diverses concepcions respecte de l’activitat, segons la perspectiva 

adoptada. Per això, quan parlem de mediació cal definir-la (Mochel, 2009), per explicitar des de 

quin posicionament entenem aquesta activitat i disciplina. En relació amb el rol professional dels 

mediadors en un context multicultural hi pot haver un continuum de significats que oscil·la entre 

dues accepcions clarament diferenciades: l'explicació de qüestions culturals o la mediació de 

conflictes. De la mateixa manera que «interpretar» té diversos significats i cal deixar clar a què 

ens referim quan en parlem, «mediar» requereix un aclariment al respecte de quin és el 

concepte de partida. En un sentit semblant s'expressa Baker (en Chesterman, 2008) quan 

assenyala que, en realitat, la mediació entesa com el fet de bastir ponts és una metàfora «naïf» 

perquè dóna a entendre que la traducció és una tasca inherentment bona, i això impedeix 

l'autocrítica i la millora perquè la traducció, interpretada com a renarració, que al seu parer és 

una metàfora més apropiada, també pot tenir efectes nocius; en aquest sentit, apunta que els 

professionals, si identifiquen un desequilibri, es pot considerar intervenir, però si hi ha equilibri 

intervenir sense avisar no seria ètic. 

Tal i com puntualitza Raga Gimeno (2008) la mediació intercultural està en ple procès de 

desenvolupament, beu de fonts molt diverses i resulta complicat aportar una definició de 

consens. Això no obstant, la mediació interlingüística sí que sembla comptar amb uns límits més 

clars de la definició de la pròpia tasca i dels components competencials que la caracteritzen, 

encara que el debat sobre el rol professional seguisca viu: consisteix essencialment en traslladar 

missatges entre llengües. 

Les competències que adquireix actualment un traductor i intèrpret al títol de grau de les 

universitats espanyoles no inclouen cap model de prevenció o resolució de conflictes 

(inter)culturals, que és una funció primària de tota mediació de casos (Giménez, 2002: 85-149, 

citat a Raga Gimeno, 2008). Els models formatius actuals no solen combinar dues tasques tan 

diferents i alhora tan complexes com la competència en la transferència de missatges entre 

llengües (la qual pressuposa un nivell molt elevat de competència lingüística en dues llengües i 

de tècnica interpretativa) i l'adequada gestió dels conflictes, concretament de tipus intercultural. 

A més, s'observa una tendència clara en els estudis de traducció i interpretació per intentar 

distingir la mediació interlingüística de la intercultural, tot i que també hi ha defensors del perfil 

conjunt, especialment autors provinents d'Espanya i Itàlia. 

Malgrat tractar-se d'un aspecte especialment controvertit per les implicacions que té respecte 

del rol professional, considere que hi ha un seguit d'arguments que desaconsellen un 



 

60 

enfocament integral del prefil intèrpret-mediador intercultural. Val a dir, així mateix, que la 

meua visió, potser per la meua formació centrada en el llenguatge com a traductor i intèrpret, 

de la funció d'un ISP és essencialment (tot i que no només) lingüística, considerant la diversitat 

cultural dels interlocutors, però no entenent la mediació intercultural com una de les 

responsabilitats principals dels ISP. Tots els professionals poden desenvolupar funcions que no 

pertanyen purament al seu perfil, però això no vol dir que totes les funcions que desenvolupa 

hagen de modificar la consideració i el nom de la seua tasca primària. La MI i la ISP són funcions i 

perfils bàsicament diferents, encara que estretament relacionats, que, de ben segur, es poden 

combinar, especialment en territoris on la multiculturalitat és una realitat relativament recent i 

les necessitats són més urgents donada la manca d'estructures per donar-hi resposta, però que 

cal distingir per intentar avançar en el camí cap a unes atribucions professionals més clares i 

nítides, fins i tot en aquells contextos on es consideren dues funcions d'un mateix perfil 

professional. 

En primer lloc, com s'acaba de plantejar, no hi ha gaires iniciatives formatives que puguen dotar 

de competències en ambdós camps, la qual cosa planteja dificultats de molts tipus, com ara la 

justificació de qui és competent per a desenvolupar aquesta funció doble. 

En segon lloc, en un context de manca de claredat respecte del rol professional de l’ISP i també 

del mediador, ajuntar les dues figures desdibuixa més encara els límits de la intervenció de 

cadascun dels dos perfils, cosa que contribueix poc a delimitar les atribucions professionals. En 

un context d’una certa confusió respecte del paper de l’ISP, proposar un perfil integrat d’ISP-MI, 

quan la MI es troba en una situació igualment difusa, no sembla una opció que en facilite la 

comprensió o el progrés de cap de les dues activitats. Així mateix, és necessari establir una 

diferenciació pràctica, que potser en la teoria resulta menys nítida: traduir missatges orals és 

una tasca diferent d’explicar les cultures, d’evitar el conflicte o de facilitar un apropament 

respectuós; per fer una interpretació cal entrar en el terreny cultural, sovint amb intervencions 

que al·ludisquen a la diversitat entre cosmovisions, i potser també en segons quins casos i 

d'acord amb el criteri de cada professional en l'aportació per part de l'ISP d'informació externa a 

l'entrevista, pel vincle evident entre llengua, comunicació i cultura, però això no vol dir que siga 

el mateix fer una cosa que una altra.  

En tercer lloc, la mediació intercultural pressuposa una competència cultural que resulta 

difícilment demostrable, especialment quan es tracta de llengües parlades en territoris diversos. 

Per exemple, un intèrpret de llengua espanyola o francesa no pot ser un expert cultural en totes 
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les cultures que utilitzen aquestes llengües. Fins i tot es pot posar en dubte la capacitat d'un 

intèrpret-mediador per explicar els matisos culturals que una persona del seu mateix origen 

nacional pot voler expressar o entendre, perquè al remat els punts de contacte entre les seues 

cultures poden ser mínims (per exemple, si l'ISP prové d'aquell país però ja està molt aculturat, o 

si una persona és urbana i amb formació superior i l'altra parteix d'un model més tradicional i 

amb poca formació) fins al punt que la capacitat de transmissió d'informació cultural resulte 

insuficient. Així doncs, caldria proposar un model formatiu que combine, no ja la ISP i la 

mediació, sinó que a més permeta un grau d'especialització molt elevat. 

En quart lloc, la mediació intercultural planteja la conveniència que el professional, si identifica 

un element cultural que impedeix la comunicació, propose una explicació, però aquest 

plantejament obvia el fet que l'explicació que puga aportar un mediador del que una altra 

persona vol dir és difícil que siga objectiva o imparcial i, de fet, inversament a la seua finalitat 

inicial, pot constituir un obstacle més per a la comunicació; és complicat explicar la cultura sense 

incórrer en estereotips, generalitzacions o lectures parcials de la realitat, o sense introduir 

nocions pròpies de l'ISP. 

En cinquè lloc, alguns dels països que compten amb una experiència més dilatada en el terreny 

de la ISP han rebutjat el model de la mediació intercultural com una tasca estretament vinculada 

amb la mediació interlingüística; un exemple paradigmàtic és el del Canadà (com es planteja 

amb més detall a l'apartat 6.4.3.1.1.), on es va partir de la noció del cultural interpreter i en el 

procés d'elaboració del document NSGCIS, que va mobilitzar bona part del sector de la ISP 

canadenc, es va acordar bandejar aquest enfocament. Als EUA hi va haver un cert rebombori 

com a conseqüència d'aquest viratge, perquè consideraven que aquest plantejament era 

totalment equivocat. Això no obstant, durant la conferència organitzada per IMIA a l'octubre de 

2009 es va comentar aquesta qüestió amb detall i van sorgir punts de vista que en la meva 

opinió enriqueixen el debat i que poden il·luminar el camí. Als EUA, tot i que no és una postura 

institucionalitzada (en el sentit que no està defensada als codis deontològics en vigor), molts 

professionals, educadors i gestors de serveis d’interpretació sanitària han manifestat les 

dificultats que suposa incorporar explicacions de caire cultural a la tasca interpretativa. Es pot 

dir, per tant, que la contribució feta des del Canadà, que en principi va provocar un rebuig 

generalitzat, es veu reforçada des de la pràctica. Sembla, doncs, que el rol està evolucionant cap 

a un plantejament més restrictiu, i no més ample, almenys a Nord-Amèrica. Per tant, si 

l'experiència d'uns territoris ha de servir per a altres territoris que no tenen el coneixement que 

dóna la pràctica en una matèria concreta, té sentit que països com Espanya o Itàlia es 
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replantegen el model integrat intèrpret-mediador. La història de les migracions i els 

plantejaments filosòfics o socioculturals a una banda i altra de l'Atlàntic no sembla que 

presenten diferències essencials com per justificar una presa de postura al sud d'Europa que no 

considere l'experiència d'altres regions; com he escoltat més d'una vegada a aquest respecte, i 

usant una metàfora molt manida, estem reinventant una roda que, a més, ja se sap que en 

diversos territoris no ha funcionat. 

1.7. CONCLUSIONS 

En aquest capítol s'ha pretès oferir una panoràmica de la professió de la ISP, caracteritzada per 

la diversitat, entre altres trets. En primer lloc s'ha plantejat un seguit de reflexions al voltant del 

nom i del concepte de la tasca professional, que són també variats, tot i que sembla que hi ha un 

cert acord sobre les competències que resulten necessàries per al desenvolupament. 

El grau d'implantació de la ISP en les diverses societats és clarament desigual: alguns països 

ofereixen serveis integrals mentre que d'altres no contemplen la necessitat de comptar amb 

serveis d'ISP. L'Estat espanyol sembla que ofereix un tipus de serveis ad hoc, caracteritzar per les 

solucions conjunturals i parcials, sense cap preocupació pels controls de qualitat i amb una 

situació laboral precària. Tot i això, hi ha motius per tenir esperances, com ara el fet que hi haja 

formació de postgrau i un volum considerable de recerca sobre la qüestió i també que existisca 

la figura professional en els contextos judicials i policials. Així mateix, la figura professional dels 

ISP es veu sovint associada al perfil professional dels mediadors culturals, especialment en 

contextos socioeducatius i sanitaris, en línia amb el que succeeix a altres països, com Itàlia. 

Convé també posar en relleu els diversos graus d'implantació en les diferents comunitats 

autònomes, tot i que s'observa l'element comú de l'acció conjunta de l'administració i de les 

ONG. 

Un element que contribueix a caracteritzar la ISP com una professió especialment diversa és el 

fet que la tasca es desenvolupe en entorns de treball variats, segons el servei públic en què 

s'inserisca la interacció interpretada. S'ha fet una petita revisió dels àmbits de treball, posant 

l'èmfasi en l'àmbit jurídic, com a base per a la descripció del context penitenciari. 

Finalment, s'ha proposat un visió general de la investigació en ISP, en la qual s'ha posat l'èmfasi 

en el paper professional, que és el debat més viu que hi ha avui dia en la disciplina, que al·ludeix 

també a l'adequació de combinar la vessant interlingüística i intercultural de la mediació o no. 
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CAPÍTOL 2. LA DIMENSIÓ SOCIOPROFESSIONAL DE LA 
ISP 

La professionalització constitueix un projecte polític (Sutton, 2001: 230, 
en Monzó, 2002: 53) 

En aquest segon capítol s'ofereix una fonamentació teòrica que permeta entendre els 

processos de professionalització des de la sociologia de les professions. En primer lloc, es 

presenta una caracterització de les professions i de la relació entre aquestes i la societat. Així 

mateix, s'aporten unes referències sobre la professionalització, primerament des d'una 

perspectiva sociològica. Després es perfila la connexió que hi ha hagut entre la traductologia i 

la sociologia. En darrer lloc, es presenta el «control» com una noció dúctil i rellevant per a 

comprendre el trànsit d'una ocupació a una professió, i que gira al voltant del control del 

col·lectiu sobre l’entrada i eixida al mercat, sobre l’exercici professional i sobre l’impacte sobre 

el sistema. 

2.1. INTRODUCCIÓ 

Les professions es poden definir d'acord amb les seues característiques intrínseques, com ara les 

competències necessàries per desenvolupar adequadament la tasca o el cos de coneixement 

que dóna forma a la disciplina; així mateix, un element que resulta clau per caracteritzar una 

activitat professional fa referència a aquells trets extrínsecs i a aquells que tenen a veure amb el 

contacte amb altres comunitats o el sistema social en conjunt. És a dir, per atènyer un grau 

satisfactori de comprensió d'una activitat professional resulta adequat prendre en consideració, 

a més de les especificitats tècniques de l'àmbit (com puguen ser, en el cas de la ISP, les 

estratègies comunicatives apropiades per a facilitar la comprensió, entre d'altres), aquells 

factors que condicionen la relació entre persones, entre sectors professionals i amb la societat 

en conjunt, i altres elements externs a l'exercici en si mateix, que tenen un efecte directe sobre 

l'evolució de l'ocupació i la qualitat dels serveis oferts. L'explicació i descripció d'aquests factors 

és una de les comeses principals de la sociologia de les professions. 

2.2. LES PROFESSIONS I LES SOCIETATS 

Aquest epígraf es dedica a aprofundir en el concepte de professió i en la manera com es 

relacionen les professions en marcs socials més amplis. En aquest sentit, doncs, es para atenció 

al nivell d'anàlisi macrosociològica, i no tant al nivell microsociològic (Diaz Fouces, 2011: 64). 
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2.2.1. QUÈ ÉS UNA PROFESSIÓ 

La fonamentació teòrica que aporta l’anàlisi de les professions des de l’enfocament sociològic 

resulta pertinent per conèixer tota pràctica professional. Però, què és una professió? La paraula 

professió en anglès té dos significats (Freidson, 1988: xv, 3): 1. Un tipus especial d’ocupació; i 2. 

Acció de professar, de declarar o reconèixer una creença (religiosa, moral, política...). 

Des de la sociologia de les professions, que s’encarrega de l’anàlisi i descripció de les professions 

i de les ocupacions, de com interactuen, del paper que juguen en la societat i el prestigi que 

aquesta els hi atorga o de l’evolució que tracen al llarg de la història, el terme fa sempre 

referència al primer significat esmentat. És a dir, una professió és una ocupació (‘Treball o una 

altra activitat en què s’empra el temps amb retribució o guany’, DIEC, 2007) que ha atès un cert 

grau de maduresa; i la maduresa professional, entesa com la fase de l’evolució en què l’ocupació 

és relativament autònoma, s’ateny quan el col·lectiu té control sobre el seu camp d’acció. 

Val a dir que la forma com s’utilitza el mot professió en els camps aliens a la sociologia és 

problemàtica, perquè en aquest camp ha adoptat ja l'status de terme i s’empra en referència a 

una ocupació madura i consolidada (amb una intencionalitat descriptiva), i en la llengua general 

s’utilitza per donar una imatge de l’ocupació més positiva que la real (intencionalitat valorativa) 

(Freidson, 1988: 3). D’altra banda, hi ha un tercer ús pragmàticament diferenciat del terme amb 

una intencionalitat prospectiva (potser cosmètica). Quan una ocupació vol créixer, un dels camps 

on es lliura la batalla és el simbòlic, i per això l’ocupació, en parlar d’ella mateixa, tria el mot 

professió, per tal de projectar una imatge més prestigiada, il·lusòria, que la real. No obstant això, 

aquest desplaçament semàntic motivat és, al cap i a la fi, un ús enganyós del terme, i pot 

esdevenir conflictiu. Com ja he apuntat en la introducció, l'àrea d’estudi és la ISP, tractada en la 

bibliografia especialitzada com a professió.  

2.2.2. COM INTERACTUEN LES PROFESSIONS I LA 
SOCIETAT 

La base social de les professions i els processos de professionalització s’han estudiat des 

d’enfocaments que han anat canviant al llarg del temps. Per tal de repassar l’evolució de la 

sociologia de les professions i els paradigmes d’anàlisi principals, em centraré en la contribució 

de Monzó (2006), on s’exposen els tres enfocaments principals que s’han emprat per 

conceptualitzar la societat: 

1. La visió estàtica de la societat o teoria dels trets 
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Aquest plantejament proposa que la societat està dividida en col·lectius que vénen 

determinats per la seua funció professional; es pot establir un paral·lelisme amb els diversos 

òrgans del cos humà, com proposa Durkheim. La teoria dels trets postula que una ocupació 

esdevé professió quan ateny unes característiques determinades, com l’adopció d’un codi 

deontològic, una base de coneixement sòlid, l’acreditació o la lleialtat als col·legues. Els qui 

mantenen la validesa d’aquesta teoria fan llistes d’ítems per determinar el grau de 

professionalització, tot i que sovint aquestes aportacions poden resultar caòtiques, atès que 

no s’estableixen relacions entre els trets definitoris. Per exemple, la definició de Parsons 

(1964) d’un professional està constituïda de tres característiques: universalisme (ha de ser 

emocionalment neutral i tractar tots els clients de la mateixa manera), especificitat funcional 

(els serveis que ofereix el professional han de buscar el bé comú i reduir-se a la tasca 

concreta) i competència adquirida (el treballador ha d’esdevenir professional per mitjà de la 

formació i no de l’herència).  

2. La visió dinàmica de la societat o teoria del control 

Aquesta teoria del control o del monopoli, que té com a exponent Freidson (1988), se centra 

en la forma com la professió interactua amb altres components del mercat i institucions de 

la societat. Les professions estan determinades per la quantitat de poder que retenen, i de 

fet s’han categoritzat els grups professionals en professions, semiprofessions i no 

professions. La professionalització resulta d’un esforç col·lectiu, mai individual. Una 

professió amb poder està prestigiada i té un coneixement mitificat des de la resta de la 

societat, a la qual cosa contribueix un argot tècnic obscur per als altres col·lectius; i té la 

capacitat d’exercir un control intern i extern: el control intern s’aconsegueix regulant el 

coneixement del camp, la formació, l’accés a la professió o el comportament dels membres 

del col·lectiu per mitjà de les pautes de conducta. El control extern es concreta en les 

condicions laborals o la relació amb els clients. Aquestes professions prestigiades 

adquireixen cotes de poder més grans en definir la solució més ajustada a les necessitats 

dels clients i establir una relació especial amb l’estat. En aquesta línia es poden situar teòrics 

com Sarfatti-Larsson (1977), que va plantejar que els processos de professionalització 

s’inserien en lluites entre col·lectius amb interessos enfrontats.  

3. La visió sistèmica de la societat 

Des d’aquesta perspectiva, quan es fa referència als projectes de professionalització es posa 

l’èmfasi en la contextualització pel que fa a l’evolució i a les característiques de la professió, i 

es prenen en consideració altres factors socials, com l’estat, el mercat, els clients, les 
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associacions o la tecnologia, que també actuen i interactuen, com a parts d’un tot, en i sobre 

el sistema professional. L’exponent d’aquest corrent més citat és Abbot (1988). 

2.3. ELS PROCESSOS DE PROFESSIONALITZACIÓ 

D’acord amb Sarfatti-Larson (1977), les professions poden sorgir gràcies a les estructures de 

mercat lliure i al desenvolupament del coneixement científic. La lluita per la professionalització 

és la lluita per maximitzar les oportunitats de materialitzar interessos. Larson defensa que les 

professions venen recursos escassos (coneixement i destreses) a canvi de recompenses socials i 

econòmiques. Controlar el grau de difusió dels recursos científics és, al cap i a la fi, la base del 

monopoli. Per a Larson, aquest control seria la fi de tot projecte de professionalització. Aquest 

concepte fa referència als objectius i estratègies que els agents d’un camp persegueixen 

col·lectivament (tot i que alguns poden no ser-ne conscients). 

Quant a la professionalització, la contribució que més relleu ha tingut és la de Wilensky (1964), 

que distingeix cinc fases en el procés evolutiu: 

1. acotació del camp d’activitat i presentació del grup ocupacional, sovint amb l’oposició 
d’ocupacions veïnes; 

2. establiment de procediments d’instrucció i selecció, i institucionalització de les vies 
d’accés; 

3. constitució d’una associació professional, definició de la funció, institució de normes, 
demarcació de les relacions amb altres grups; 

4. agitació política per obtenir l’empara legal i el reconeixement públic, per poder 
monopolitzar l’exercici i l’accés; 

5. elaboració d’un codi deontològic, que culmina el procés. 

En aquest estudi em vull centrar precisament en aquest darrer punt, en la noció de codi i les 

funcions que pot desenvolupar en els processos de professionalització, com una eina que 

contribueix a visibilitzar l’ètica que subjau a les conductes col·lectives i la dinàmica de relacions 

entre un grup professional i la societat o altres col·lectius professionals. 

També hi ha un altre autor Bullough (1966, citat en Hortal, 2002: 82), que enumera els passos o 

condicions necessaris perquè es produïsca el trànsit d'estatus d'ocupació a estatus de professió; 

es tracta dels sis passos següents:  

1. Hi ha un conjunt de coneixements teòrics i/o habilitats practiques desconeguts per als 
no experts. 

2. Cal institucionalitzar la transmissió d'aquests coneixements per mitjà de la formació. 
3. El camp intenta consolidar el monopoli o dret exclusiu a exercir la professió. 
4. S'amplia el monopoli mitjançant l'organització professional amb la finalitat d'exercir 

l'autocontrol de la pròpia professió. 
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5. S'augmenten els honoraris, el poder i el prestigi professional. 
6. La professió arriba a ser vista com una ocupació permanent, definitiva i d'estatus elevat. 

2.4. EL CONTACTE ENTRE LA SOCIOLOGIA I LA 
TRADUCTOLOGIA 

En el camp de la traductologia, la presència de la sociologia ha estat constant des del principi de 

la disciplina; Holmes (1972) va ser el primer a esmentar, i així en certa mesura encetar, la 

«sociotraducció» com una de les aplicacions de la branca funcional dels estudis descriptius de la 

traducció, com recull Diaz Fouces (2001: 64). A Monzó Nebot i Diaz Fouces (2010) es planteja 

una proposta d'estructura d'una «sociologia adaptada a la traducció», i també s'assenyala que 

tot i ser ben escasses les contribucions des del camp de la sociologia que s'havien interessat per 

la traducció (Monzó Nebot i Diaz Fouces, 2010: 20), la sociologia de professions és un àmbit que 

«està agafant embranzida en estudis traductològics» (Monzó Nebot i Diaz Fouces, 2010: 21-22), 

com palesen publicacions com Constructing a Sociology of Translation (Wolf i Fukari, 2007) o 

Bourdieu and the Sociology of Translation and Interpreting (Inghilleri, 2005). En aquest sentit, el 

sociòleg que més ressò ha rebut en la disciplina és Bourdieu amb la seua economia de la pràctica 

(Monzó Nebot i Diaz Fouces, 2010: 22) 

Des de la perspectiva dels ISP, la sociologia de les professions és un camp que s'ha tocat 

repetidament, tot i no ser un focus principal d'atenció. Una de les publicacions de més ressò i 

que va obrir camí en molts sentits en el camp (Gentile et al., 1996) dedica un capítol que 

anomena «socialització professional», que fa referència a «the process by which a practitioner 

acquires the values and the behavioural patterns necessary to operate as a fully fledged member 

of a particular profession» (1996: 64); com es pot observar, doncs, la socialització professional té 

un component ètic evident. Aquest procés de socialització té quatre elements fonamentals: un 

conjunt ben definit de competències, el reconeixement de la professió, la formació i els 

imperatius de la praxi (les normes) (Gentile et al., 1996: 73). En relació amb la socialització, 

Toury (1995: 199) estableix un vincle entre la socialització i les normes (d'acord amb la seua 

definició de «norma»; vegeu 3.5 i 3.5.2.1) quan apunta que «Norms are acquired by the 

individual during his/her socialization and always imply sanctions – actual or potential, negative 

as well as positive. Within the community norms also serve as criteria according to which actual 

instances of behaviour are evaluated». 

Un dels elements que més visibilitat han adquirit en el camp de la ISP des d'una perspectiva 

sociològica és la professionalització. Són moltes les aportacions que han descrit des de 

perspectives diferents la pràctica i la professió de la interpretació, els agents i les relacions que 
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s’hi estableixen, i una bona part s’han centrat en els processos de professionalització. Com 

apunta Turner (2007: 181), «The aspiration of theorising and practically realising the key 

features of an interpreting profession […] has been central to the field in various forms for many 

years».  

Les aportacions que localitzem en el terreny de la ISP i que beuen de propostes sociològiques 

segueixen els corrents identificats adés per a la mateixa sociologia de les professions. En el 

primer dels grups descrits, la teoria dels trets, podem situar la proposta de Rudvin (2007: 52), 

que esmenta quatre característiques constituents de la professionalitat dels col·lectius 

professionals: un cos col·legial, un coneixement especialitzat, un èmfasi en aspectes «morals», i 

una base racional per poder extrapolar-ne comportaments professionals.  

També en aquest grup cal situar el document del National Register for Public Service 

Interpreters24

− un registre de professionals on s’inclouen les dades dels membres que reuneixen els 
criteris d’entrada establerts pel col·lectiu, i d’on s’exclouen els membres que no 
respecten les directrius; 

 que resumeix les estructures professionals en ISP i la definició de papers al Regne 

Unit. S’hi concreten també quatre components:  

− entitats associatives que facen de plataforma per a la celebració de reunions de caràcter 
social i professional i per a contribuir al desenvolupament professional; 

− formació homologada i proves revisades periòdicament, com ocorre en les professions 
amb més influència; 

− sindicats, que donen suport i consell sobre condicions laborals i sous, i sobre salut i 
seguretat. 

Entre els que propugnen la teoria del control hi ha Joseph Tseng (1992), que va fer una proposta 

de model de professionalització en la seua tesi de màster (difosa per Mikkelson, 1996b), on es 

descriu el trànsit d’un estatus d’ocupació a un de professió. A l’hora de seqüenciar el procés, 

estableix quatre fases evolutives que no se succeeixen linealment ni pacífica, sinó que més 

prompte es tracta d’una espiral, en la qual les lluites de poder marquen l’evolució en cada etapa, 

i els guanys i pèrdues es retroalimenten: 

I. Desorganització mercantil. Entren al mercat professionals d’altres camps, els receptors dels 
serveis tenen poc de coneixement i poca confiança en la feina dels intèrprets i tampoc els 
importa la qualitat de la feina. Si la qualitat no preocupa, el criteri és l’econòmic, de forma 
que qui menys cobra és qui treballa. I així la formació no es fa necessària. Es busquen 
treballadors d’una forma puntual i desorganitzada.  

                                                             

24 A Summary of Professional Structures and Definition of Roles, disponible en: 

http://www.nrpsi.co.uk/pdf/Definition%20of%20roles%20May%2007.doc. Data de consulta: 12 de setembre del 

2007. 

http://www.nrpsi.co.uk/pdf/Definition%20of%20roles%20May%2007.doc�
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II. Consolidació de la professió i acord comú sobre les aspiracions dels professionals. Creix la 
necessitat de constituir una associació professional i perfilar un codi deontològic, per tal que 
aquesta el puga aplicar.  

III. Dotació d'un cos professional amb unes normes explícites. Es crea una associació i es 
formulen un seguit de pautes deontològiques, a més de les mesures que permeten controlar 
l’admissió de professionals. 

IV. Capacitat d’influència sobre les autoritats. Es realitzen campanyes de cara a les autoritats 
polítiques i institucions jurídiques per tal d’aconseguir el reconeixement legislatiu i dotació 
de competències. Protecció pròpia i autonomia. 

El model socioprofessional que proposa Tseng (1992: 43, en Pöchhacker, 2004: 87) és el 

següent:  

 
Il·lustració 3. Model del procés de professionalització (Pöchhacker, 2004: 87, a partir de Tseng, 1992: 43). 

A l’hora d’aplicar aquest model a realitats concretes, veiem com sorgeixen descripcions 

interessants, com la que realitza Mikkelson (1996b) en exposar la situació als EUA: 

Thus we see a vicious circle similar to that described by Tseng: Practitioners receive 
little recognition and low pay, and therefore have no incentive to obtain specialized 
training; consequently, training programs are rare and not well-funded; the low 
prestige and limited earning potential makes community interpreting unattractive as 
a career option for talented, well-educated individuals with bilingual skills. As noted 
above, prevailing anti-immigrant attitudes in the United States contribute to the low 
prestige of community interpreting. Unlike conference interpreters, whose clients are 
powerful leaders of the business and political worlds, community interpreters serve 
powerless members of society. 
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Aquesta diagnosi tan clara, tot i fer referència a un país com els EUA, on la ISP compta amb més 

experiència i gaudeix d’un grau més gran d’implantació, és totalment aplicable al cas espanyol, 

que hem descrit en el capítol anterior. Això no obstant, caldria tenir en compte que «the 

profession of liaison interpreting finds expression in a number of ways depending on the social 

and cultural factors in particular countries. This is reflected in the variety of labels used for this 

type of interpreting around the world» (Gentile et al., 1996: 65), i no podem doncs aplicar 

propostes d’altres països acríticament. 

Un altre autor, Turner (2007: 187), proposa com a via d’acció la conscienciació i implicació dels 

participants primaris com a co-creadors de significat, que estan vinculats per una relació 

d’interdependència en la tasca de co-produir una comunicació eficient. Si són membres actius en 

aquesta empresa participativa, valoraran activament la feina de l’intèpret i, en ser conscients del 

mateix procés interpretatiu, i això repercutirà necessàriament sobre la qualitat de la feina feta. 

Com ell mateix proposa, l'anàlisi no pot quedar-se en observar l’objecte d’estudi i identificar que 

es produeix una situació de bloqueig (com apuntava Roberts, 1994, amb el «vicious circle»), sinó 

que cal emprendre accions per trencar el cercle viciós. La seua proposta va encaminada a 

treballar amb els altres agents, i no sobre ells, per tal de contribuir a la maduració de l’activitat. 

Respecte de la visió sistèmica de les professions, que té més vigència actualment en el camp de 

la sociologia de les professions, no hem identificat cap autor en traductologia que analitzara la 

qüestió de la ISP des d’aquest enfocament, tot i que les teories de sistemes sí que tenen molta 

vigència en el camp. La meua contribució parteix d’aquest enfocament sistèmic per concebre les 

societats i les relacions entre els grups socials.  

Tot i comptar la disciplina, com hem vist, amb propostes sòlides sobre aspectes 

socioprofessionals, autors com Ozolins (2000: 32-33), afirmen que estem començant a entendre 

els processos de professionalització d'aquelles ocupacions que estan dirigides per les 

institucions, i no per les mateixes professions, com ocorre amb la ISP.  

2.5. LA NOCIÓ DE CONTROL COM A ELEMENT CLAU PER A LA 
PROFESSIONALITZACIÓ 

Com hem vist són diversos els agents que contribueixen a la construcció i evolució de les 

professions. Alguns autors ressalten la necessitat de comptar amb mecanismes de control dels 

professionals que entren al mercat o la rellevància de les associacions que posen en comú els 

dilemes i les dificultats compartides; d’altres subratllen el paper clau que desenvolupen les 
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institucions educatives, la importància del tipus de coneixement i de com es presenta a la 

societat o el protagonisme de la voluntat de servei a la societat. 

Tots aquests elements formen part del sistema social de qualsevol col·lectiu professional. Els 

trets que requereix l’ocupació per ser una professió i el control que és capaç d’exercir aquesta 

sobre d’altres (professions, agents o capitals, com el coneixement) són fonamentals per 

determinar-se si pot presentar batalla a l’hora de defensar les propostes dels ISP i de bregar per 

jurisdiccions davant d’altres ocupacions o professions. Això no obstant, és la suma dels trets, 

més la capacitat de control (tal i com proposa Tseng, 1991, a Mikkelson, 1996b), el que 

determinarà que un col·lectiu triomfe en una pugna jurisdiccional i tinga un cert impacte sobre 

el sistema. 

Per tal de classificar tots aquests components, ens centrarem en la noció de «control»: control 

d’entrada i d’eixida del sistema, control de l’exercici i control de l’impacte en el sistema. Tot i 

que parlar de control pot resultar confús, perquè pot induir a pensar que la teoria de control és 

la que vertebra la meua aportació, entenem que la consideració de les tres dimensions (entrada, 

exercici i impacte) del control del mercat, enteses en paral·lel i en contínua retroalimentació, 

aporten una llum nova a l’anàlisi de la professió i de la professionalització de la ISP.  

2.5.1. EL CONTROL D’ENTRADA... I D’EIXIDA 

Els tres mecanismes principals de control de l’entrada i l’eixida del sistema són: 

- la formació 

- l’acreditació 

- la sanció 

El paper que desenvolupa la formació en la construcció de les professions té una rellevància 

cabdal, com han assenyalat molts autors (Pöchhacker, 1998; Mikkelson, 1996; Abril, 2006).  

Perquè una pràctica o una ocupació passe a ser considerada com una professió és necessari que 

es perceba que aquesta descansa sobre un coneixement i unes habilitats difícils d’adquirir sense 

una formació especialitzada (Pöchhacker, 2004). A més, com que la interpretació és una tasca 

cognitivament complexa, l’ensinistrament per desenvolupar aquesta destresa resulta encara 

més necessari. 

Com es veurà posteriorment en el model de Tseng (Mikkelson, 1996b; vegeu l'apartat següent 

2.4), la tasca de les institucions formatives pot contribuir a organitzar el caos del mercat, 

sobretot pel que fa a la resolució de qüestions poc clares, a l’arribada a un consens i a un 

compromís. 
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La manera com es materialitza aquesta formació presenta una certa variabilitat, segons els 

països. A Suècia, per exemple, els cursos de formació solen organitzar-se en forma de cursos de 

durada curta que se celebren en escoles d’adults (Niska, 2004: 11). Com siga que es facilite la 

formació, ha d’estar homologada (acreditada) o aportar una preparació necessària i suficient per 

passar les proves d’habilitació (o el mecanisme que s’hi haja instaurat). 

Un dels temes essencials que s’ha de debatre a l’hora de bastir una estructura professional és 

l’acreditació, l’establiment de criteris i normes de selecció dels membres del col·lectiu 

professional, per tal de barrar l’entrada al mercat a treballadors que quedarien fora del control 

de la professió. Aquesta acreditació no podrà portar-se a terme sense una entitat que la realitze. 

L’acreditació professional rep noms i té formes diverses arreu del món, com ara certificació, 

registre, autorització o jurament, segons les regulacions del país en qüestió (Ozolins, 2000: 26). 

El fet d’obtenir l’acreditació implica una sèrie de drets (exercici en exclusiva, remuneració 

elevada o serveis propis del col·lectiu professional) i deures (cap a la professió, cap als clients i la 

societat, i cap al grup; seguir les normes del codi, participar en el col·legi, pagar unes quotes). 

Per tal d’aconseguir l’acreditació, els mecanismes que existeixen són: formació en mans d’una 

institució homologada, experiència professional demostrable en el camp o superació d’una 

prova organitzada per una entitat amb competències en l’assumpte. Un dels requisits pot 

consistir en fer un jurament (jeronímic, per exemple, com proposava Chesterman, 2001: 139-

154), com ocorre amb els metges. També hi ha sistemes d’acreditació que requereixen la 

renovació periòdica del permís. 

En molts països ja existeixen mecanismes d’acreditació d’intèrprets. A l’Estat espanyol tenim els 

intèrprets jurats del MAEC o les proves d’habilitació i el registre de la Generalitat Catalana, però 

aquests sistemes només afecten la interpretació judicial.  

En altres països on la ISP té més implantació, s’han bastit sistemes que abracen o intenten 

abraçar tots els àmbits de treball. El sistema més citat és el de NAATI (National Accreditation 

Authority for Translators and Interpreters, Austràlia), que ofereix exàmens d’acreditació per a 

tres nivells o trams d’interpretació, atenent a l’experiència (paraprofessional, professional i 

avançat), i en un ventall molt ampli de llengües, incloent-hi la llengua de signes i les llengües 

indígenes australianes (Ozolins, 2000: 26). Un aspecte que pot resultar negatiu és que no hi ha 

especialitats per àmbits i que no es requereix cap formació específica prèvia per presentar-se a 

les proves d’acreditació.  
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Un altre exemple, com explica Tseng (Mikkelson, 1996b), és el dels EUA, on trobem tres graus 

d’habilitació, segons la força que és capaç d’exercir l’associació professional en qüestió; en el cas 

americà es materialitza en tres fases que han aconseguit tres col·lectius professionals diferents: 

el control de l’entrada a la professió (American Translators Association), l’acreditació (Court 

Interpreters) i la certificació legal (Registry of Interpreters for the Deaf). Aquesta diferenciació 

sorgeix de les regulacions de cada estat. 

Tot i que la posada en marxa d’un sistema d’acreditació resulta essencial en el camí cap a la 

professionalització amb l’objectiu d’evitar l’entrada al mercat de treballadors sense formació, 

autores com Morris (1995: 41) i Hale (2007a) argumenten que la certificació o acreditació per si 

sola no garanteix la professionalitat dels treballadors en exercici. Resulta indispensable, doncs, 

que l’acreditació dels professionals es veja complementada amb una base formativa sòlida i amb 

instruments de supervisió o avaluació del rendiment. 

Pel que fa als mecanismes de sanció, val a dir que hi ha poques propostes de procediments 

disciplinaris en la realitat professional de la ISP. Des del món acadèmic tampoc no s’hi ha parat 

massa esment, possiblement perquè la qüestió de les sancions només pot emergir quan hi ha 

una associació, amb unes normes (concretades o no en un codi deontològic) i amb un sistema de 

control de l’exercici eficient. La mesura disciplinària més comuna és la retirada de l’acreditació i 

l’expulsió del sistema. 

2.5.2. EL CONTROL DE L’EXERCICI 

El control de l’exercici professional i l’ús de l’autonomia d’aquest col·lectiu són pedres angulars 

en un procés de construcció professional, i fan referència a les maneres com la professió és 

capaç d'assegurar la qualitat dels serveis que s'ofereixen i atorgar coherència a l'exercici 

professional. En aquest sentit, el rol que desenvolupa una associació amb un comitè disciplinari 

que puga resoldre qüestions de mala praxi pot resultar clau. 

2.5.2.1. Des de la legitimació social 

Atènyer la legitimació social d’una professió consisteix a satisfer les expectatives dels 

treballadors del camp (amb criteris de qualitat consensuats) i de la societat (amb normes que es 

perceben com ètiques). A continuació exposem algunes de les eines que poden facilitar la 

consecució d’aquesta finalitat. 

Per aconseguir la legitimació, un factor assenyalat pels estudiosos rau en la proposta d’unes 

pautes que siguen considerades com «ètiques», que estiguen en consonància amb les normes 
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imperants en la societat. Aquestes normes es poden materialitzar en la redacció i acceptació 

d’un codi deontològic (per alinear-se amb altres professions prestigiades que en tenen) o en un 

protocol d’actuació. 

El compromís cívic i la vocació de servei també són factors que es perceben positivament en el 

mercat. 

Els criteris de qualitat poden, també, afavorir la legitimació; entenent la qualitat, no com una 

única solució vàlida a un problema, sinó al consens d’una sèrie d’elements que uns agents 

acorden en un context determinat per desenvolupar la seua tasca en condicions millors. La 

qualitat és un assumpte que ha guanyat rellevància en el camp darrerament, perquè ha sigut 

clau en el procés de professionalització, encara que els investigadors no s’hi van dedicar fins la 

dècada dels 80 (Pöchhacker, 2004: 153). En ISP, s’han tractat sobretot les capacitats i 

qualificacions dels ISP, a la cerca d’unes normes professionals que aportaren més uniformitat a 

la pràctica professional.  

Un altre factor que pot contribuir-hi, com s’apunta des de la sociologia de les professions, és 

comptar amb una base de coneixement que estiga mitificada, com ocorre en el cas de la 

medicina. En el cas de la ISP, d’aquesta aura màgica difícilment ens en podrem servir perquè 

l’eina de treball, la llengua, no és aliena a la societat. També resulta clau oferir una imatge de 

col·lectiu cohesionat, amb uns principis comuns, i alhora especialitzat en branques (Hortal, 

2002). 

Finalment, i com a element que més pot impactar sobre el sistema en conjunt és el 

reconeixement jurídic, que oficialitze la pràctica professional, impose requeriments formatius, 

descriga habilitats i competències, o permeta que un ofici tinga una categoria professional oficial 

i reconeguda. Una forma de reconeixement d’una professió és l’establiment d’uns lligams 

especials amb l’estat, per exemple, per mitjà de la institució d’un col·legi professional, que «sólo 

puede crearse mediante actos jurídicos de los poderes públicos» (Hortal, 2007: 215), com diu 

també la legislació vigent a Catalunya25

2.5.2.2. Des de la distinció amb altres grups 

. 

La distinció d’una professió respecte d’altres col·lectius consisteix a ser diferent i a visibilitzar 

aqueixa diferència. Segons Parsons (1968), les professions han de diferenciar-se de les 

organitzacions amb ànim de lucre (les empreses), de les institucions (l’estat) i de les ocupacions. 

                                                             
25 Disponible en: http://cultura.gencat.es/llengcat/certific/tij-decret.htm. Data de consulta: 18 d’octubre del 2007. 

http://cultura.gencat.es/llengcat/certific/tij-decret.htm�


75 

El que distingeix uns col·lectius professionals dels altres és la posició socioeconòmica que solen 

tenir els seus membres, a més de la visibilitat i de la construcció d’una imatge nítida i 

diferenciada d’altres perfils i el prestigi. També es pot materialitzar aquesta distinció mitjançant 

la formació reglada, el metallenguatge propi o la dimensió moral de la seua tasca.  

Per tal de progressar en la consecució d’aquestes finalitats, cada col·lectiu haurà de buscar 

estratègies adequades al seu context, com per exemple instaurar un col·legi professional, 

elaborar campanyes de comunicació o bastir ponts amb l’administració. 

Pel que fa a la ISP, i tenint en compte que la interpretació interlingüística a l’Estat espanyol es 

concep quasi exclusivament com interpretació de conferències, i que els límits entre la ISP i la 

mediació intercultural no són clars, la distinció amb altres grups pot ser elemental per a la 

consolidació de l’ocupació. 

2.5.2.3. Des de l’organització interna: l’associacionisme 

El paper que juguen les associacions en la construcció professional és fonamental. Des de 

l’associacionisme és possible unir esforços per escometre totes les tasques que garanteixen el 

control endògen de la professió en conjunt (exercici, formació, mercat, sancions, condicions 

laborals...). 

L’associació professional és un ens cohesionador per als professionals perquè encarna, en certa 

mesura, l’esperit corporatiu, la identitat comuna als membres del col·lectiu, els drets i deures i 

els seus valors. Té la funció, així mateix, d’establir quins són els criteris d’entrada o quina 

configuració tenen les proves d’acreditació, d’aplicar mesures disciplinàries i de fer 

d’interlocutor amb les institucions i amb els altres col·lectius professionals. En definitiva, 

l’associacionisme professional és clau a l’hora de posar ordre en el mercat (Tseng, en Mikkelson, 

1996b). 

En el context de la ISP, com que es tracta d’una ocupació dirigida per les institucions i no per la 

pròpia professió (és institution-driven i no profession-driven, Ozolins, 1999: 32) i no hi ha massa 

cohesió socioprofessional, les associacions adquireixen més protagonisme, com queda manifest 

en països com els EUA o el Canadà (Bancroft, 2005: vi). A Espanya hi ha diverses associacions 
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d’intèrprets, però estan molt disperses i les úniques que se circumscriuen a la ISP (ATIJC i 

APTIJ26

2.5.3. EL CONTROL DE L’IMPACTE 

) se centren exclusivament en el context judicial.  

El control de l’impacte en el sistema fa referència a la capacitat d’un col·lectiu professional per 

influir sobre els altres col·lectius i sobre el sistema. Aquest tipus de control es correspon a la 

quarta fase del model de Tseng (1992, a Mikkelson, 1996b), en la qual els col·lectius professional 

posen en marxa mesures de tipus publicitari per guanyar-se la confiança de la societat i de les 

institucions i així exercir més control sobre el mercat i sobre la professió. 

Davant de les distorsions (problemes o innovacions) que van transformant les societats, els 

diversos grups professionals aporten, cadascun des del seu prisma, solucions diferents. El capital 

que cada grup tinga permetrà que les seues propostes siguen acceptades o rebutjades, i així 

anirà guanyant o perdent jurisdiccions i contribuint a l’avanç o al retrocés de la professió. 

L’evolució de les societats provoca que emergisquen unes necessitats noves i que perden 

vigència altres demandes. El poder que pot exercir un col·lectiu sobre el sistema es concreta en 

la capacitat que té d’influir sobre la distribució (i els canvis de distribució) de les jurisdiccions. 

Quan neix una jurisdicció nova, una professió poderosa pot influir en la decisió de determinar a 

quin col·lectiu professional s’atribueix aqueixa jurisdicció; en el cas que hi haja pugnes entre 

professions per fer-se amb un nínxol mercantil o professional (una jurisdicció) preexistent, el 

col·lectiu que reté més poder també podrà repercutir en el procés de redistribució jurisdiccional.  

Un cas rellevant i ben il·lustratiu de distribució de jurisdiccions el trobem en la gestió de la 

multiculturalitat a l’Estat espanyol. Com que l’arribada recent de persones amb bagatges 

culturals diversos ha transformat la societat en un espai de diferències, la multi o la 

interculturalitat són ara temes estrella. Al llarg de l’evolució de totes les societats es produeixen 

canvis i fenòmens nous que poden ocasionar problemes. Davant d’aquests problemes, els 

diversos agents del sistema s’han de reequilibrar i resituar per acomodar-se al canvi i donar 

resposta a les necessitats que aquest genera. En aquest context emergeix la necessitat de 

comptar amb serveis d’ISP.  

En aquest equilibri de forces per guanyar el control sobre una àrea d’influència (una jurisdicció), 

si una altra professió més poderosa que no estiga immersa en la lluita s’oposa al reconeixement 

                                                             
26 Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya (ATIJC) (fundada en 1992), http://www.atijc.com/; 
Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ) (fundada en 2008) http://www.aptij.es/. Data de 
consulta: 5 de febrer del 2008. 

http://www.atijc.com/�
http://www.aptij.es/�
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d’una altra, serà més difícil que aquesta puga progessar. És a dir, l’oposició a la redistribució 

jurisdiccional per part d’un col·lectiu poderós sol triomfar. Si els jutges i els advocats, tot i no ser 

contendents directes, no volen donar carta de naturalesa als ISP judicials perquè puguen 

interpretar, en el sentit lingüístic, els missatges amb una certa llibertat, dificulten el progrés 

professional d’aquest col·lectiu. D’altra banda, si el col·lectiu dels sanitaris està conscienciat i 

decideix oferir el seu suport als ISP, l’evolució de la professió serà més fàcil. 

Així doncs, perquè la ISP acumule més poder i triomfe en les «batalles» jurisdiccionals, cal que 

atenya l’exclusivitat en l’exercici professional –per a la qual cosa cal establir vincles amb l’estat– i 

bastir noves relacions o enfortir-les amb altres col·lectius, fet que pot contribuir a ampliar el 

«radi d’acció». Una bona forma per influir sobre el sistema que ja s’ha apuntat en el camp de la 

ISP és oferir formació a altres col·lectius. Aquesta iniciativa pot oferir múltiples possibilitats, 

perquè es pot plantejar com una forma d’oferir guiatge als professionals que no coneixen la ISP 

(i millorar la qualitat dels serveis d’ISP), com una estratègia per incloure aqueixos col·lectius en 

el procés de reflexió col·lectiva que implica elaborar un codi deontològic i fer-los 

corresponsables de l'èxit comunicatiu d'una interacció interpretada, com una manera de 

visibilitzar la funció de la ISP i de reconèixer la seua naturalesa professional o com una iniciativa 

per fidelitzar la col·laboració dels altres professionals. 

2.6. CONCLUSIONS 

Com s'ha plantejat al llarg d'aquest capítol, la sociologia de les professions ofereix un marc útil 

per caracteritzar una professió com la ISP. Així doncs, a partir d'aquest marc teòric s'ha proposat 

una definició del concepte «professió» i de les maneres com s'han entès les relacions que 

s'estableixen entre les professions i la societat, prenent com a punt de partida les diverses 

formes com s'han conceptualitzat les societats des d'una perspectiva sociològica. Una altra 

manera d'entendre les professions al·ludeix a la descripció del procés que porta a l'atesa de 

l'status superior de professionalització. A continuació, s'han aportat algunes referències que 

donen compte del contacte entre les àrees de la sociologia i la traductologia, especialment la 

ISP. Finalment s'ha pres la noció de «control» com un recurs per a entendre aquests processos 

professionalitzadors; aquesta noció de «control» es recuperarà després al Capítol 6, sobre 

l'anàlisi dels documents deontològics. 
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CAPÍTOL 3. LA DIMENSIÓ ÈTICA DE LA ISP: ÈTICA 
APLICADA I DEONTOLOGIA 

Things are happening, good and bad, and translators [and interpreters] 
are involved in numerous different ways. They are acting in the world, 
applying strategies, taking risks, manipulating illusions. Further, they 
are doing so in ways that rarely concord with ethics as mere vigilance, 
effectively impeding action, condoning no more than intellectual 
distance and dissent. That seems no longer to be where we stand. 
(Pym, 2001: 136-137) 

En aquest capítol aporte una definició de la dimensió ètica de les professions, en general, i 

després faig un revisió de la ISP, en particular. En primer lloc, oferisc un breu marc teòric al 

voltant de la filosofia i de l'ètica per aportar una fonamentació conceptual a l'ètica aplicada a 

les professions. Després, presente una visió panoràmica de qüestions clau del camp de l'ètica 

professional. A continuació, em centre en l'ètica de la traducció i interpretació. Finalment, em 

centre en l'ètica i en els documents ètics del camp.  

3.1. INTRODUCCIÓ 

Un element que resulta fonamental per poder comprendre una activitat professional fa 

referència al component ètic associat a l'exercici i debatut en els fòrums de discussió associatius 

i acadèmics. Així doncs, l'ètica aplicada, i concretament l'ètica aplicada a les professions, és un 

terreny fèrtil en molts camps d'estudi en l'actualitat. Com és natural, en el terreny filosòfic, es 

tracta d'un camp especialment productiu (com veurem a l'apartat 3.4., d'acord amb l'aportació 

de Cortina-Orts i García-Marzá, 2003: 17). Des del camp de l'ètica aplicada, la traducció i la 

interpretació són àmbits poc treballats, tot i que hi ha contribucions significatives com l'Ética 

profesional de traductores e intérpretes (Hortal, 2007). Des de la perspectiva de la traductologia, 

i especialment en la branca de la ISP, l'ètica professional sí que ha tingut una prominència 

destacable, com palesa la publicació del monogràfic The Return to Ethics (Pym, 2001) o la 

identificació d'un «gir ètic», encara per desenvolupar plenament però ja incipient, per part de 

Snell-Hornby (2006: 78). Així doncs, en les pàgines que segueixen s'intenta aportar una 

caracterització de l'ètica aplicada a la traducció i la interpretació que oferisca un marc teòric que 

contribuisca a una conceptualització de l'ètica aplicada dels ISP i que servisca de base per a 

l'estudi dels documents deontològics que s'exposa al Capítol 6). 
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3.2. ÈTICA 

L'ètica o filosofia moral és una branca de la filosofia que com a disciplina es pot situar dintre de 

l'àrea de l'axiologia i té per objectiu determinar en què consisteix un comportament bo, adequat 

o moralment correcte. 

El mot ètica ve del terme grec êthos i significa «caràcter o forma de ser adquirida per mitjà de 

l’acció» (Cortina-Orts, 2003: 16; Hortal, 2002: 192; Suárez, 2001: 13). Per tant, com es desprèn 

d'aquesta definició, el desenvolupament d'una ètica pròpia implica la forja d'una identitat 

abstracta per mitjà de la pràctica concreta. 

Abans de prosseguir en la caracterització de l'ètica i de les «ètiques aplicades», considere oportú 

establir una diferenciació entre ètica i moral, i entre les ètiques deontològiques i les 

teleològiques. 

3.2.1. ÈTICA VS. MORAL 

Cal desllindar clarament l’ètica de la moral, que s'empren quasi indistintament en el llenguatge 

general; aquestes dues nocions, tot i guardar una relació ontològica (una és vivencial i l’altra 

conceptual), són essencialment diferents. Com puntualitza Hortal (2007: 16), «La vida moral 

precede, acompaña y sobrevive a toda reflexión ética»; és a dir que la moral fa referència als 

criteris interioritzats en la socialització i compartits intersubjectivament que fan que una 

persona o un col·lectiu aprove o desaprove unes formes de viure i d’actuar. Per tant la moral 

seria equivalent a moral viscuda, mentre que l’ètica és l’estudi o reflexió al voltant d’aqueixes 

valoracions, de manera que l'ètica s’entendria com una moral pensada (Cortina-Orts i García-

Marzá, 2003: 20-21; Hortal, 2007: 16, 21). 

Un tret comú a tota la humanitat és que som éssers morals, però la forma com es concreta 

aquesta moral en una forma de vida diferencia unes comunitats (ja siguen grups socials, 

culturals o nacionals) de les altres, com assenyala Hortal (2002, 2007). En el context actual de 

multiculturalitat a Europa, on la convivència i el contacte de grups etnoculturals o moralment 

plurals és la norma, sorgeix la necessitat d'adoptar criteris ètics i de civilitat que garantisquen el 

respecte mutu més enllà de les obligacions jurídiques; davant la impossibilitat de bastir una ètica 

universal de màxims, la noció de l'ètica mínima (Cortina-Orts, 1986), que s'explicarà més 

endavant (vegeu 3.4.2), adquireix una rellevància notable. El fet que l'espai públic siga més aviat 

heterogeni comporta que el marc ètic sorgit del contacte i del consens entre els interlocutors 

que l'habiten siga de mínims, però més ampli que l'estipulat en les normes jurídiques. 
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3.2.2. CLASSIFICACIÓ 

Tota classificació de l'ètica és matisable, perquè se'n poden fer valoracions diverses segons els 

criteris utilitzats. Això no obstant, a continuació en presentem una que té un grau elevat 

d'acceptació (Alcoberro Pericay, 2010): 

1. Ètica normativa: Consisteix en l'estudi de les normes morals existents i analitza i fixa els 
principis generals que serveixen de fonament a tots els sistemes de normes. N'hi ha de tres 
tipus: 

− ètica teleològica (del grec telos, fi): És l'ètica que planteja el tema de la virtut, 
centrada en el concepte de Bé. Apareix a Grècia amb Aristòtil i Epicur i es perllonga 
fins al segle XIX amb l'utilitarisme. La teleologia també s'anomena «Teoria dels fins», 
perquè el que importa són les finalitats, les conseqüències de les accions. En les 
ètiques teleològiques, per exemple, mentir pot ser acceptat si té unes 
conseqüències bones (per. ex. «mentida piadosa»). 

− ètica deontològica (del grec deon, deure): És l'ètica que es planteja els fonaments 
del deure i de les normes i principis morals. No importen les conseqüències sinó el 
principi del qual es parteix (la llei moral universal, l'imperatiu categòric). Les ètiques 
deontològiques són d’inspiració kantiana i predominen actualment, i busquen les 
bases de l'actuació bona a partir dels deures dels ciutadans. L'important és el rigor 
de la posició de la qual es parteix. En les ètiques deontològiques, per seguir amb 
l'exemple, mentir és sempre inacceptable perquè implica partir d'una falsedat. A la 
deontologia també se l'anomena «Teoria del deure», i es refereix a un conjunt 
ordenat de deures i obligacions morals. Se sol parlar de la deontologia per fer 
referència a la deontologia aplicada ―sobretot l'estudi dels drets i deures aplicat a 
l'exercici d'una professió―, i en aqueix cas ja no es tractaria d'una ètica normativa, 
sinó més prompte d'una ètica descriptiva o fins i tot prescriptiva. Per a l'aplicació de 
la deontologia professional se solen elaborar codis deontològics (vegeu l'apartat 
3.6). 

− ètica axiològica (del grec axios, valor): És l'ètica que es planteja la naturalesa dels 
valors i dels judicis valoratius (especialment en matèria ètica, estètica o moral), i els 
principis que permeten considerar quelcom positiu o negatiu i la seua 
fonamentació. L'axiologia, a més de ser una «Teoria dels valors», també s'entén 
com el sistema de valors d'una doctrina, d'una ideologia… En aquestes ètiques 
l'home és considerat com a habitant d'un món en què funcionen «valors» (socials, 
culturals...) i el que preocupa és com s'afanya l'home a expressar el valor i a viure 
d'una manera coherent la seua existència. Ser humà és valorar el món i donar-li 
sentit. En aquestes ètiques la mentida, per exemple, pot considerar-se adequada si 
sorgeix de valors autèntics (és a dir, que són sincers i no imposats, ni busquen 
l'opressió o l'obtenció de beneficis, que se centren en el respecte i la confiança; 
s'oposen als valors inautèntics), per exemple, perquè la persona sincerament no se 
senta preparada per a dir la veritat. 

2. Metaètica: Se centra en l'estudi del llenguatge ètic. Hi ha tres escoles: intuïcionisme, 
emotivisme i descriptivisme. 
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3. Ètica aplicada: També anomenada «ètica pràctica». Es planteja la relació i adequació de la 
teoria general (ètica normativa) i del llenguatge ètic (metaètica) a les necessitats i les 
circumstàncies de la vida social. Planteja el tema de l’encarnació de la idea de bé.  

En aquest punt estime adient fer-hi una distinció: el concepte filosòfic de l'ètica deontològica és 

el que venim d'explicar, però en l'actualitat la deontologia és un terme que fa sovint referència a 

les pautes mínimes exigibles als membres d'un col·lectiu professional ―a tocar més aviat de les 

obligacions de tipus jurídic que no de les ètiques i sovint plasmades per escrit―, però que 

romanen en l'àmbit privat; per exemple, un intèrpret que acudeix a un judici amb una roba 

inapropiada vulnera una norma deontològica del seu col·lectiu professional (en el cas que n'hi 

haguera, de norma i de col·lectiu), tot i no cometre cap infracció de tipus jurídic. 

3.3. L'ÈTICA COM A CIÈNCIA NORMATIVA 

L'ètica, com a branca de la filosofia, és considerada una ciència normativa, perquè s'ocupa 

d'estudiar la formació i elaboració de les normes de la conducta humana, que es diferencia de 

les ciències formals (matemàtiques, lògica) i les empíriques (química, física). 

Per tal de contextualitzar els diversos tipus de normes en un marc més ampli considere que és 

adient relacionar els diferents tipus de regles amb què es pretén conduir la vida humana: 

- Marc moral: Es tracta d'aquelles normes que emanen de l'àmbit personal i que són 
resultat de la socialització dels individus; aporten un marc normatiu de màxims (és a dir, 
que el grau de concreció de les normes i de cobertura d'àmbits de la vida és elevat), 
tenen un grau d'obligatorietat baix i un abast privat individual. 

- Marc ètic: Al·ludeix a les normes que emanen de la reflexió sobre els valors cívics 
(ideologia, valors compartits amb la societat i amb el col·lectiu professional, principis 
recollits a la legislació, estratègies recollides en documents per als professionals), de 
manera que ofereix un marc normatiu de mínims i té un abast col·lectiu però privat, de 
manera que compta amb un grau d'obligatorietat més aviat baix. 

- Marc deontològic: Està format per aquelles normes que sorgeixen de l’acord col·lectiu 
sobre els deures i les obligacions del professional, i que per tant abasten l'àmbit privat i 
col·lectiu, amb un grau d'obligatorietat elevat. Així doncs, es tracta d'un marc normatiu 
de mínims, en el sentit que tracta àmbits concrets de la vida de les persones (la vida 
professional). Com a exemple de normes de tipus deontològic trobem aquelles directrius 
que contenen els codis deontològics, aquelles estipulen les empreses que ofereixen 
serveis o aquelles que exigeixen els clients. 

- Marc jurídic: És l'àmbit normatiu amb un abast més ampli, de tipus públic col·lectiu, 
perquè afecta tots els ciutadans amb un grau d'obligatorietat màxim; les normes 
emanen de la legislació (autonòmica, nacional, europea i internacional) i parteixen d'un 
marc de mínims, segons el qual es tipifiquen unes vessants molt concretes de la vida de 
les persones. 
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A continuació es presenta una taula on s'esquematitzen aquestes reflexions: 

Font de la norma Marc normatiu 
Grau 

d'obligatorietat 
Abast 

Dret Mínims Alt Públic-col·lectiu 

Deontologia Mínims Alt Privat-col·lectiu 

Ètica Mínims Mitjà Privat-col·lectiu 

Moral Màxims Baix Privat-individual 

Taula 4. Tipus de normes  

Així doncs, l'ètica normativa parteix del coneixement dels fets referents a les normes (de 

conducta, polítiques, jurídiques) i després les sotmet a una crítica i reformulació fonamentada 

racionalment, per a aleshores reajustar el comportament. Aquest procés de coneixement, com 

afirma Alcoberro Pericay (2010) té, sintèticament, els passos següents: 

1. Estudi i reconeixement del món moral (de vegades això s'anomena ètica normativa)  
2. Examen crític de les normes i valors existents d'acord a principis raonats:  

2.1. Reflexió sobre el vocabulari (metaètica) 
2.2. Reflexió sobre els valors, les normes i les finalitats (axiològica, deontològica, 
teleològica) 
2.3. Reflexió sobre les conseqüències de l'acció (ètica pràctica)  

3. Acceptació o rebuig de les teories: elaboració de codis deontològics, ètica pràctica... 

Una altra proposta que mostra un grau elevat de similitud amb aquesta és la de Habermas 

(1987, citat en Cortina-Orts, 2003), que des de l'ètica discursiva proposa diferenciar tres passos 

en la trànsit entre teoria i praxi (entre allò descriptiu i allò normatiu) (Cortina-Orts, 2003: 183): 

reconstrucció teòrica (debat entre les diverses posicions filosòfiques), les propostes 

d'organització de les diferents praxis socials i l'elecció de les estratègies (sotmeses a la lògica de 

la responsabilitat i de la prudència). 

3.4. ÈTICA APLICADA I «ÈTIQUES APLICADES» 

Durant el segle XX, la filosofia va viure tres girs: lingüístic, hermenèutic i pragmàtic, a més d'un 

quart gir aplicat en l'àmbit de l'ètica o filosofia moral (Cortina-Orts i García-Marzá, 2003: 13). 

Aquest darrer gir aplicat va nèixer als països de tradició occidental, amb especial prominència als 

EUA, durant les dècades dels seixanta i setanta en l'àmbit de l'ètica o filosofia moral, que, a més 

de la fonamentació d'allò moral, començava a buscar l'aplicació de l'ètica als àmbits diversos de 

la societat (Cortina-Orts i García-Marzá, 2003). Sembla que havien sorgit: 

(…) otras cuestiones que desde la vida cotidiana llamaron a la puerta de la reflexión 
filosófica prentendiendo traspasar sus umbrales […] porque necesitaban, si no ya 
recetas, sí respuestas. Respuestas pensadas interdisciplinarmente para una realidad 
social que […] es tozudamente interdisciplinar […]. Las éticas aplicadas nacieron, pues, 
más que por «imperativo filosófico», por imperativo de una realidad social que las 
necesitaba en sociedades moralmente pluralistas. (Cortina i García-Marzá, 2003: 13-14) 
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Malgrat les reticències inicials dels pensadors a centrar-se en qüestions menys teòriques que la 

fonamentació del comportament moral, l'ètica aplicada (o les «ètiques aplicades», com proposa 

Cortina-Orts, 2003), és, ara més que mai, un dels camps més prolífics de la filosofia, i constitueix 

«una forma de saber y de actuar indeclinable, su única posibilidad de cambio es a más y a 

mejor» (Cortina-Orts i García-Marzá, 2003: 17).  

L'ètica aplicada orienta la reflexió a àrees concretes de la societat on l’ètica adquireix una 

rellevància notòria; dintre del camp de l’ètica aplicada trobem, per exemple, l’ètica ambiental, la 

bioètica, l’ètica legal o l’ètica de la comunicació, l’ètica empresarial o la professional.  

Les ètiques aplicades evolucionen a mesura que la realitat avança i van sorgint els dubtes que 

ens forcen a plantejar-nos quines respostes o solucions resulten encertades i adequades. Però la 

realitat és polièdrica i està en evolució constant, de manera que els problemes i les solucions es 

poden entendre, naturalment, de formes diferents. Tot i que el debat sobre l'existència o 

inexistència de valors universals ha rebut molta atenció i encara és viu (vegeu l'apartat 3.4.2 

L'ètica cívica transnacional), sí que hi ha un cert consens que cap sistema moral o ètic és 

universal, i en el context de globalització actual i de canvis constants, cal reconèixer la legitimitat 

de totes les propostes, dintre dels límits que estableix la legislació, en la línia de l'ètica discursiva 

d'Habermas que descriuré més endavant (vegeu l'apartat 3.4.2 L'ètica cívica transnacional).  

3.4.1. CARACTERITZACIÓ 

Des del camp de l'ètica aplicada hi ha una contribució que resulta rellevant per a caracteritzar-la 

i especialment adequada per a la reflexió al voltant de la noció d'una ètica mínima global: 

l'article «El quehacer público de las éticas aplicadas» (Cortina-Orts, 2003), que ha servit de base 

per a l'elaboració d'aquest apartat. En aquesta contribució, l'autora afirma: «La naturaleza de la 

ética aplicada es la de una hermenéutica crítica de distintas actividades humanas» [cursiva en 

l'original] (Cortina-Orts i García-Marzá, 2003: 19), i estructura la caracterització en quatre 

apartats que s'exposen detalladament tot seguit: naixement, estatut, evolució, tasques i futur, i 

estructura. 

3.4.1.1. Naixement 

L'ètica aplicada és una ètica poliàrquica (Cortina-Orts i García-Marzá, 2003: 15), és a dir, que 

emana de diversos enclavaments: 

1. Els governs: Els polítics creen comissions per resoldre dificultats de caire ètic. 



85 

2. Els experts: Es posen a reflexionar perquè hi ha problemes que no tenen una solució 
automàtica; tenen la intenció de reflexionar-hi i sovint també perquè volen revitalitzar 
l'activitat professional i que s'exercisca en condicions millors. Perquè una professió faça 
una aportació millor que la purament exigible per raons jurídiques, cal «forjar el êthos, el 
carácter de la actividad, que se forma con valores, principios y virtudes, no con el mero 
seguimiento de leyes» (Cortina-Orts i García-Marzá, 2003), i d'aquí sorgeix la voluntat 
d'elaborar codis ètics. 

3. L'opinió pública: Aquest és un dels centres de debat sobre els problemes morals. La 
ciutadania exigeix respecte i alhora adquireix consciència de la necessitat d'assumir 
responsabilitats i participar; «reclama y a la vez elabora respuestas éticas para 
cuestiones abiertas». 

4. Els filòsofs morals: Alguns filòsofs se senten responsables de l'ètica aplicada; en les 
societats pluralistes, el bagatge que poden aportar els filòsofs pel que fa a les diverses 
tradicions ètiques resulta imprescindible, tot i que no suficient; moralment cal 
col·laborar amb altres sabers. 

Aquests grups diversos troben un punt de connexió en la necessitat compartida de fer front a les 

dificultats que van sorgint. Com apunta Cortina-Orts (2003: 36): 

Expertos, políticos y afectados se ven forzados a tomar decisiones frente a 
problemas nuevos desde la novedad de la sociedades pluralistas, y plasman 
sus acuerdos morales en documentos de diverso tipo. Para elaborarlos cuentan 
con los documentos de países moralmente cercanos, con las posiciones 
morales expresadas a través de la opinión pública, con sus propias 
convicciones personales. Esto explica por qué la intersubjetividad ética se está 
haciendo desde abajo, y no desde arriba, se está haciendo en forma 
republicana, y no monàrquica ni aristocràtica.  

3.4.1.2. Estatut 

Val a dir, així mateix, que les ètiques aplicades ja no són únicament disciplines filosòfiques ni 

interdisciplines, sinó que s'han incorporat institucionalment a les activitats de la societat; es pot 

dir que les institucions han incorporat la moral al seu funcionament. 

3.4.1.3. Evolució 

Això implica una certa dispersió, perquè les diverses ètiques aplicades han seguit camins 

diferents; això no obstant, el fet que les ètiques aplicades evolucionen des de realitats socials 

diferents posa de manifest l'existència d'una intersubjectivitat ètica i moral, que es va descobrint 

a poc a poc. Aquesta intersubjectivitat ha resultat ser, tot i considerar-se primerament d'àmbit 

nacional, de tipus transnacional. Sorgeix, així, de l'ètica aplicada ―de les «ètiques aplicades»― 

una ètica cívica transnacional que va, al seu torn, conformant una ètica global. 



 

86 

3.4.1.4. Tasques i futur 

La tasca fonamental de l'ètica aplicada consisteix a dilucidar en què consisteix allò moral, en 

intentar dotar-lo d'una fonamentació (és a dir, esbrinar quins són els motius que el creen, si els 

hi ha) i aplicar els principis a les diverses esferes de la realitat. 

Això no obstant, és clar que l'ètica aplicada no pot prescriure d'una manera immediata, sinó que 

només ha d'orientar d'una forma mediata, per mitjà d'un marc reflexiu de principis, valors ―o 

virtuds― i procediments perquè els individus compten amb més referències que els ajuden a 

formar el seu propi judici pel que fa a qüestions morals, per poder atènyer així, en últim terme, 

els béns interns, en cada cas (Cortina-Orts, 2003: 33, 38); els bé intern (vegeu-ne una definició 

més detallada a l'apartat 3.5.4) d'una activitat professional és aquell aportació a la societat que 

dóna legitimitat al col·lectiu, per exemple, en el cas dels metges, el seu bé intern és el benestar 

del pacient, cosa que els fa ser ben vistos socialment. Totes les ètiques aplicades desenvolupen 

béns interns que generen béns públics i constitueixen l'aportació del col·lectiu en qüestió a la 

societat. Com afirma Cortina-Orts (2003: 42): 

El «papel público» de las éticas aplicadas no consiste sólo en participar en las deliberaciones 
públicas y en fomentar el uso público de la razón, sino también en encarnar sus convicciones en la 
vida cotidiana generando un «bien público».  

L'ètica aplicada representa, per tant, un diàleg transformador entre la vida i la reflexió, en el qual 

les actuacions i les formes de pensar sobre aqueixes actuacions evolucionen i es modifiquen 

recíprocament. 

3.4.1.5. Estructura 

Segons proposa Cortina-Orts (2003), l'ètica aplicada funciona com l'hermenèutica crítica, és a 

dir, interpretant la realitat amb un esperit crític; no es parteix de principis amb continguts 

comuns a tots els àmbits ―perquè no els hi ha―, sinó que es detecten princi pis i valors en els 

diversos àmbits de la vida social i es modulen de maneres diferents en cada àmbit. Aquesta 

noció enllaça amb el que s'ha proposat anteriorment respecte de la necessitat de modular l'ètica 

segons els condicionats contextuals. Malgrat les diferències contextuals, que en el cas de la ISP 

sovint són diferències fonamentals, hi ha un tronc comú de principis i valors compartits dintre de 

l'àmbit d'acció de la ISP (que són els que es recullen a l'epígraf 6.4.3.1.2, on es presenta 

l'esquema del sistema moral) però que es modulen d'una manera diferent en els àmbits (jurídic, 

mèdic o socioeducatiu) i contextos (penitenciari) on es produeix la tasca interpretativa. 

L'estructura de les ètiques aplicades s'articula al voltant dels eixos que presente a continuació: 
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− Marc ètic de les activitats socials: 
Per poder actuar moralment en una societat moderna, cal plantejar-se almenys cinc aspectes: 

les metes socials que la doten de sentit, els mecanismes per aconseguir-les, el marc jurídic i 

polític, les exigències de la moral cívica d'aqueixa societat, i les exigències de la moral crítica 

(d'acord amb l'ètica discursiva). Quan una persona comença a desenvolupar una activitat, ha de 

proposar-se metes que la societat ambicione per veure's socialment legitimada. 

− Marc estratègic: 
Per atènyer els béns interns d'una activitat, cal recórrer als mecanismes o a les estratègies 

exigides per la societat en què es desenvolupa aquesta activitat. Aquestes estratègies són 

mitjans, i no fins, que permeten aconseguir objectius morals. 

− Marc jurídic: 
Tota activitat social ha de cenyir-se al marc jurídic per aconseguir la legitimació i poder així 

créixer adequadament. 

− Marc deontològic: 
Per obtenir la legitimitat social, una activitat també ha de produir un bé que satisfaça les 

expectatives i les normes de la societat. 

Es produeix, doncs, una interacció entre els valors ètics de l'activitat concreta i els de l'ètica 

cívica general, i això dóna lloc a un enriquiment mutu, a una retroalimentació que genera un 

progrés en paral·lel. La posada en pràctica per part d'un sector social (una professió) del seu bé 

intern, que genera un bé públic, va en benefici del sistema social general com del particular.  

3.4.2. L'ÈTICA CÍVICA TRANSNACIONAL 

Les ètiques aplicades es consideraren primerament d'abast nacional, però l'evolució que va 

seguir a molts països ―principalment arreu del món occidental― va posar progressivament de 

manifest que hi havia convergències notables. Això queda palès en la cita següent sobre 

l'elaboració de documents deontològics: 

[…] los distintos países o bien elaboran documentos conjuntos, o bien 
los elaboran en cada país, pero teniendo en cuenta los documentos 
éticos de los restantes países, de suerte que las diferencias éticas y 
jurídicas entre ellos son cada vez menores (Cortina-Orts, 2003: 40). 

Un exemple palmari n'és la bioètica, que ha plantejat problemes i solucions semblants a regions 

relativament diferents i amb una certa coincidència en els temps. Això va portar alguns filòsofs 
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morals a plantejar-se l'existència d'un «tronc ètic» comú i a intentar fer-ne una interpretació 

crítica. 

L'ètica cívica transnacional és una noció introduïda per Cortina-Orts per tal de superar les 

dicotomies ètiques clàssiques (deontologia i teleologia, model deductiu i inductiu), perquè «el 

"pluralismo" ético, el recurso a las teorías éticas que la realidad demande es (…) sumamente 

fructífero» (Cortina-Orts, 2003: 23). Aquesta proposta pretèn dotar de contingut una nova ètica 

cívica transnacional de mínims, al voltant de l'eix vertebrador de l'ètica discursiva d'Habermas; 

es tracta d'un model que beu de diverses fonts: 

1. L'ètica mínima (Cortina-Orts): A les darreries del segle XX, les societats occidentals 
comencen a ser conscients que són moralment pluralistes, que «no pueden abordar las 
cuestiones morales desde un único código moral, porque en su seno conviven distintos 
códigos, distintas “éticas de máximos”» (Cortina-Orts i García-Marzá, 2003). 

2. L'ètica de la responsabilitat (Apel, 1990, citat a Cortina-Orts i García-Marzá, 2003): 
L'etica de la responsabilitat convençuda (Cortina-Orts, a partir de Weber) neix de la 
consciència de les conseqüències, i això significa que ha de mediar una racionalitat 
estratègica (Apel), que consisteix a valorar els efectes de les accions i a ponderar la 
(in)justícia de l'acte o, en altres paraules, el seu valor moral. 

3. L'ètica del discurs (Habermas, 1982, i Apel, 1985, citat a Cortina-Orts i García-Marzá, 
2003): L'ètica cívica transnacional es modula des de l'eix vertebrador de l'ètica 
discursiva, segons la qual tots els individus són interlocutors vàlids que cal reconèixer en 
el diàleg, en la comunicació que possibilita la trobada de punts de consens. Per poder 
desenvolupar normes sorgides d'aquest acord que es consideren vàlides, cal que siguen 
acceptables per a tots els potencials afectats. 

Es pot concloure, doncs, que per poder teixir un marc ètic aplicat a alguna activitat, cal partir 

d'un marc ètic mínim compartit pels diversos agents, que plantegen propostes des de la 

legitimitat de tots els col·lectius implicats i amb un sentit de la responsabilitat envers la 

convivència en justícia.  

3.4.3. ÈTICA APLICADA A LES PROFESSIONS 

Mentre que l’ètica se centra a reflexionar al voltant de l’actuació bona, l’ètica professional 

s’ocupa del bé en el sentit de què resulta positiu per a una professió i per a la societat, al servei 

de qui i de què està una professió, quin tipus de bé busca una professió determinada o qui és un 

bon professional, entre d’altres (Hortal, 2002: 193). Malgrat això, és rellevant matisar que «El 

objetivo de la ética aplicada no es ofrecer modelos teóricos a los profesionales, sino hacer que 

piensen en los asuntos de su profesión éticamente» (Suárez, 2001: 108). 
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En el debat filosòfic s'han manifestat postures diverses a l'hora de conceptualitzar l'ètica 

aplicada a les professions i dotar-la de contingut; deixant enrere visions autoexcloents, es poden 

entendre aquests enfocaments com aportacions diferents a un mateix esquema de racionalitat 

que pretén justificar l'acció (Suárez, 2001: 106-111), i que consta dels eixos següents: 

1. La dignitat de la persona: El reconeixement del valor absolut de la persona, que queda 
reflectit en el Dret, però amb una major potencialitat. 

2. El caràcter dialògic o contractual de l'ètica: La conveniència d'un comportament no es 
pot determinar unilateralment, sinó que cal establir un diàleg per arribar a consensos 
tenint també en compte els interessos i la conducta dels altres. 

3. Les condicions socials (o les conseqüències) per a satisfer el benestar: És necessari saber 
els resultats que poden tenir les conductes, per conèixer les accions que afavoreixen els 
drets de les persones. 

4. La solidaritat: L'home i la realitat no es poden separar, i en tractar-se d'un ésser 
comunitari per naturalesa, no es pot abstreure de la seua cultura i del significat social 
dels seus comportaments; existeix un bé comú que depèn de la intenció en els 
comportaments, i que no pot quedar reduït a la formalitat del compliment de les 
normes. 

5. La responsabilitat: L'ètica no consisteix a aportar solucions empaquetades, sinó que cada 
problema que se suscita s'ha de resoldre segons les alternatives possibles, basades en la 
noció de la dignitat, que no pot veure's compromesa per dimensions culturals. 

Partint d'aquestes propostes, l'autor planteja un model que anomena «ètica positiva», segons el 

qual l'ètica s'entén com la qualitat de comportament, en el sentit que quan es desenvolupa una 

activitat que va dirigida a altres persones, cal correspondre als seus drets, des d'un enfocament 

de responsabilitat social. Així doncs, aquesta proposta queda concretada en la taula següent: 

Posicions ètiques Principi d'ètica aplicada 

Ètica contractualista 

(basada en els drets) 

Principi de justícia 

Principi de legalitat 

Ètica basada en els deures Principi d'honestedat i de bona voluntat 

Ètica basada en les conseqüències Principi de responsabilitat social 

Ètica basada en la virtut Principi de diligència professional 
Principi de veracitat 

Principi d'independència 

Taula 5. Teories ètiques que informen l'ètica positiva proposada per Suárez (2001: 109) 

Les aportacions de tipus ètic ajuden, sens dubte, a perfilar una exigència de qualitat respecte del 

servei o del bé que s'ofereix per mitjà de l'activitat professional; això no obstant, una bona 

educació podria suprimir, de base, tota necessitat de comptar amb un marc jurídic i deontològic, 

tot i ser alhora cert que no tots els professionals tenen una actitud vocacional respecte de la 

seua tasca professional o un compromís idèntic pel que fa a la justícia i a la igualtat. 
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3.4.4. DILEMES ÈTICS 

En el transcurs de la vida de les persones i les organitzacions, es produeixen moltes situacions en 

què cal prendre decisions que poden tenir implicacions morals. Aquestes situacions es 

converteixen en dilemes «because of a certain kind of conflict between the rightness or 

wrongness of the actions and the goodness or badness of the consequences of the actions» 

(Ross, 2010). 

Per oferir una definició de què és un dilema moral, cal tenir en compte que «The crucial features 

of a moral dilemma are these: the agent is required to do each of two (or more) actions; the 

agent can do each of the actions; but the agent cannot do both (or all) of the actions. The agent 

thus seems condemned to moral failure; no matter what she does, she will do something wrong 

(or fail to do something that she ought to do)» (McConnell, 2010). Cal en aquest context fer una 

distinció entre els dilemes morals i els ètics; els dilemes morals emanen del conflicte entre valors 

de l'individu, i els ètics, de la col·lisió entre normes del grup social (Montuschi, 2002).  

D'altra banda, ocorre sovint que no es té consciència de les implicacions morals implícites en les 

decisions, i per tant no es defineixen ni s'identifiquen els valors i les regles morals en relació amb 

la situació que es produeix, encara que aquests són presents tothora, la qual cosa pot portar a la 

presa de decisions pobrament enraonades i informades (Montuschi, 2002). És en el sentit de 

prendre consciència i reflexionar sobre la moral que l'ètica pot resultar especialment útil. 

Així doncs, l'anàlisi dels comportaments i de les decisions portarà al descobriment o a la creació 

d'un sistema moral, format per valors, regles morals i principis ètics. En les línies que segueixen 

trobem una definició d'aquests tres conceptes, proposada per Montuschi (2002): 

Los valores son las creencias del individuo o del grupo acerca de lo que se considera importante en 
la vida, tanto en los aspectos éticos o morales como en los que no lo son. Dan el fundamento sobre 
el cual se formulan juicios y se realizan elecciones. Pueden derivarse del conocimiento, de 
consideraciones estéticas o de consideraciones morales. Se adquieren desde la más temprana 
edad, casi junto con el lenguaje y con los comportamientos de socialización, y se consolidan y 
amplían con la educación y el acceso a los medios culturales e informativos. Muchas veces 
permanecen implícitos y la persona no tiene claras sus prioridades valorativas. 

Las reglas morales constituyen pautas específicas para la acción que orientan respecto de lo que 
hay que hacer en situaciones particulares cuando en las mismas está implicada una cuestión moral. 
Estas reglas deben basarse en los valores y en principios éticos. 

Los principios éticos forman parte de alguna de las teorías de la ética normativa e indican cómo 
decidir entre reglas y valores alternativos. Son mucho más generales que las reglas morales y 
resultan aplicables en diferentes situaciones. 

En aquesta cita es fa referència a les teories de l'ètica normativa quan es parla dels principis 

ètics. Com hem vist a l'apartat 3.3 sobre l'ètica normativa, els dos enfocaments bàsics per a la 
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resolució d'aquestes qüestions són les teories teleològiques i les deontològiques; això no 

obstant ambdues lectures resulten insuficients perquè la primera no té en compte la dimensió 

del judici moral de l'acció, i la segona no considera les conseqüències. 

Així doncs, aquestes teories ofereixen visions diferents a l'hora de valorar la correcció i bondat 

de les accions, però no serveixen per donar una solució definitiva i única als dilemes morals i 

ètics. 

El que ajuda en la valoració de les accions i de les decisions és l'avaluació personal o col·lectiva 

seguint un raonament moral basat en els valors, principis i normes de l'agent o agents, tenint en 

compte les conseqüències possibles de les accions. Com apunta McConnell (2010), «In life, the 

existence of moral dilemmas throws our evaluation back to the deeper level of action: to the 

character and intentions of the persons.» 

El procés de raonament moral consisteix en establir la veritat de les pretensions morals tenint en 

compte els principis ètics generals a partir de la teoria ètica normativa; es tracta d'un procés 

complicat que ha de tenir una estructura lògica apropiada, partint d'unes premisses acceptades 

que han de permetre arribar a conclusions que constituisquen judicis morals vàlids. L'estructura 

lògica ha de partir d'una primera premissa donada pel principi o principis ètics, que aportaran el 

criteri normatiu per a formular la regla moral que fonamentarà la conclusió o judici moral. 

També s'establiran els fets pertinents que porten a l'acció empresa i a emprendre. La conclusió, 

que ha de derivar-se de les premisses, consisteix en el judici moral relatiu a l'acció recollida en la 

segona premissa (Montuschi, 2002). 

Així mateix, a més de tenir en compte aquests elements, en la literatura sobre el tema, també 

s'apunta com una opinió útil la distinció entre diversos tipus de dilemes ètics (McConnell, 2010): 

- conflictes epistèmics o ontològics: Els epistèmics fan referència a conflictes entre dos o 
més requeriments morals i l'agent dubta sobre quin té prevalença, encara que sí que 
n'hi ha un que invalida l'altre; els ontològics es produeixen quan hi ha diversos 
requeriments morals i cap no té prevalença. Els dilemes morals, en sentit estricte, són 
de tipus ontològic. 

- dilemes imposats per l'individu o per l'exterior: Els autoimposats es produeixen quan 
l'agent ha actuat erròniament, per exemple fent dues promeses contradictòries, mentre 
que els dilemes imposats des de fora no es produeixen per una errada de l'agent, com 
ara quan un responsable dóna ordres oposades. 

- dilemes d'obligació o de prohibició: Els dilemes d'obligació ocorren quan hi ha situacions 
en què hi ha més d'una acció obligatòria, i els de prohibició tenen lloc quan totes les 
opcions possibles estan prohibides. 
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- dilemes d'una sola persona o de diverses persones: Normalment, seguint la descripció 
típica, els dilemes són individuals, perquè una persona no sap si fer una acció o una 
altra, tenint en compte els factors condicionants. Els dilemes de més d'una persona, 
també anomenats «conflictes morals interpersonals», es produeixen quan els diversos 
agents d'un grup es plantegen vies d'acció que resulten oposades.  

3.5. LA DIMENSIÓ ÈTICA DE LA TRADUCCIÓ I DE LA 
INTERPRETACIÓ 

No hi ha cap professió que no es plantege la qüestió de l’ètica i de la deontologia (Gentile et al., 

1996: 56) i, de fet, en el camp de la traducció i la interpretació és una qüestió recurrent en la 

literatura i fa temps que és un focus d’atenció rellevant. 

A diferència d'altres professions i disciplines amb un cos de coneixement més ampli i una praxi 

professional que compten amb un grau de visibilitat i legitimitat més gran (com la medicina i el 

dret), el camp de la traducció i la interpretació no ha tingut una tradició gaire sòlida, i per això la 

dimensió ètica d'aquesta professió no està tan ben perfilada; això no obstant, sí que hi ha 

nombroses aportacions que en parlen. En els apartats següents fem una revisió d'algunes 

d'aquestes contribucions per dibuixar un mapa de l'ètica professional de traductors i intèrprets; 

em centre primer en la traducció, que és el camp amb més tradició acadèmica perquè considere 

que, tot i ser radicalment diferents (pel canal, la immediatesa, la perdurabilitat del producte, les 

expectatives, les funcions...), són tasques essencialment semblants, perquè tenen un objectiu 

idèntic: facilitar la comunicació entre aquells que no coneixen la llengua de l'altre. A més, 

algunes de les conceptualitzacions resulten útils i aplicables, d'una manera o una altra, a la 

interpretació, que compta amb un bagatge teòric més reduït. 

3.5.1. APORTACIONS ÈTIQUES DES DE LA 
TRADUCTOLOGIA 

A poc a poc, en línia amb una tendència social més general (ecologia, multiculturalitat, igualtat, 

ètiques professionals diverses...), en els estudis de traducció i interpretació hem viscut una 

tornada a l’ètica, que és el títol d'un monogràfic de la revista The Translator sobre l’ètica de la 

traducció i la interpretació, editat per Anthony Pym (2001), on aquest afirma que: «The return to 

ethics, if it is to have any substance, must be a return to thought of a very applied nature» (Pym, 

2001: 136). En l'àmbit de la traductologia, juntament amb altres disciplines, s'aprecia, doncs, una 

tendència a acceptar i fins i tot encoratjar el posicionament clar i explícit de l'investigador 

respecte de l'objecte d'estudi; «There is a correspondingly greater acceptance of the 

researcher's positionality, involving a certain engagement in social practice rather than aspiring 
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to detached neutrality (although in making this observation I am clearly not neutral» (Pym, 

2001: 137) «I would argue for a more engaged, committed translation practice, and translation 

scholarship», afirma Baker en una entrevista feta per Chesterman (2008). Com he posat de 

relleu a la introducció, aquest treball de recerca cal entendre'l en aquesta línia de voluntat de 

transformació compromesa; els investigadors podem desenvolupar una funció clau a l'hora de 

suggerir aquelles mesures que han resultat ser exitoses arreu, de rebutjar aquelles que potser 

no han tingut l'efecte desitjat i de proposar altres vies d'acció que hagen pogut passar 

desapercebudes en un context determinat.  

Amb la finaltiat de condensar les reflexions que s'han fet sobre l'ètica des dels estudis de 

traducció, Chesterman (2001) aporta cinc models de l’ètica:  

1. L’ètica de la representació: el valor de la veritat 

Aquest model remet a l'ideal del traductor fidel (fidel originalment als textos sagrats), i 

parteix de l'imperatiu ètic de representar el text original (o la intenció del seu autor) 

d'una manera precisa, «without adding, omitting or changing anything» (Chesterman, 

2011: 139); actualment es manifesta aquesta visió de la representació i l'equivalència en 

la UE, on les versions d'un document en diverses llengües tenen el mateix valor (són 

equivalents). Es tracta d'un model que podem situar en el camp de les ètiques 

utilitaristes (teleològiques). 

Una altra font de què ha begut aquest imperatiu ètic és de la representació de l'altre, de 

la relació amb l'alteritat sense domesticar-la o anostrar-la (aquesta visió parteix de les 

propostes de Schleiermacher, Berman i Venuti, citats en Chesterman, 2001). «To 

represent is to interpret», però queda el dubte de com interpretar per representar 

correctament, perquè si es fa incorrectament, es pot donar una imatge deformada, i això 

pot tenir conseqüències poc ètiques per a les percepcions i relacions interculturals.  

També podem situar Newmark (1994) en aquesta conceptualització de la representació; 

ell se centra en el compromís amb la veritat, la lògica, la moralitat, l'estil i amb un 

llenguatge universal pur. 

En l'ètica de la representació, doncs, es posen de relleu valors com la fidelitat i la veritat, 

de manera que el text original (o l'autor, o les seves intencions, o la seua cultura) es veja 

representat amb justesa. Aquest model és, doncs, semiòtic, perquè una traducció és un 

signe d'un original. 
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Aquest model no és del tot sòlid per la impossibilitat d'una representació totalment fidel 

o de la il·lusòria equivalència perfecta. Això no obstant, per molt que el 

deconstructivisme qüestione l'existència d'un text original estable ―com veurem 

després―, cosa que faria saltar pels aires la noció de text original o de representació, 

Gouanvic aporta un contra argument que desmunta aqueixa tesi quan afirma que hi ha 

traces d'activitat que el traductor pot seguir (Pym, 2001: 131).  

2. L’ètica del servei: el valor de la lleialtat 

Segons aquest model, que podem vincular a l'ètica contractual (que emana de l'acord i 

de les expectatives), la traducció és un servei comercial que s'ofereix a un client, que 

espera rebre un producte amb valor a canvi de la quantitat acordada que pagarà; per 

això, se subratlla el valor del temps, dels terminis... Llavors, el bon traductor és el qui 

segueix les instruccions donades pel client d'una manera relativament rígida (en la línia 

del que proposen els teòrics del skopos, com Nord, citada a Chesterman, 2001), amb 

eficiència i amb una pretensió d'invisibilitat. És a dir, es tracta de ser lleial al client; la 

lleialtat sorgeix de la compatibilitat en el nivell interpersonal. Es tracta doncs d'una 

responsabilitat representacional de no contradir les intencions comunicatives de l'autor 

(com diu Nord), no només les del client. 

Aquest model centrat en la vocació de servei pot perillar quan els rols no estan ben 

delimitats (A. Laygues, en Pym, 2001). Definir explícitament què es requereix al 

traductor produeix unes condicions laborals més ètiques. Això no obstant, una definició 

de les obligacions que pose l'èmfasi en la invisibilitat pot afeblir en certa mesura 

l'autonomia del traductor. 

3. L’ètica de la comunicació: el valor de la comprensió 

Aquest model, que ha guanyat vigència a les darreries del segle XX, se centra no en 

representar l'alteritat sinó en la comunicació amb i entre els altres, superant les 

fronteres entre llengües i entre cultures. En plantejar-se aquest objectiu com a punt de 

partida, és evident que aquest model ètic de la comunicació es vincla amb la tradició 

ètica utilitarista. Així doncs, segons aquest model un traductor és un mediador que 

busca la comprensió intercultural, una comprensió entre ens (individus, cultures) que 

s'ateny per mitjà de la comprensió de textos o de qualsevol tipus de missatges. 

Cal, emperò, tenir en compte que «The communication model risks expanding the 

translator's responsibility to cover aspects of cross-cultural relations that may have more 
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to do with clients and readers than with the translator», perquè «What communicating 

parties do with their resultant understanding is a matter of their own ethical principles 

―whether they use it in order to cooperate, for good or evil, or whatever.» 

(Chesterman, 2001: 152). 

4. L’ètica basada en el compromís: el valor de l'excel·lència 

Aquest model sorgeix dels estudis descriptius de la traducció i de la teoria de normes; es 

tracta d'un corrent teòric, el màxim exponent del qual és Toury (1995, citat en 

Chesterman, 2001: 152), que investiga les normes que determinen o influencien la 

producció i recepció de traduccions. Aquestes normes descriuen com són els productes 

traduïts que resulten acceptables en un moment o cultura determinats, de manera que 

en bona mesura parlen d'expectatives (com en el cas de l'ètica de servei, aquest model 

podem vincular-lo a l'ètica contractual). Per tant, les normes s'accepten d'una forma 

general quan sembla que fomenten valors prevalents, incloent-hi valors ètics com la 

veritat i la confiança. En conseqüència, un traductor és ètic quan satisfa les expectatives, 

s'adhereix a les normes i no sorprèn el client. Aquesta visió es presenta com una opció 

conservadora que deixa poc espai al canvi o millora, però resulta indubtable que les 

normes canvien amb el temps, en part per l'acció traductora. 

5. L’ètica basada en les normes: el valor de la confiança 

Finalment, prenent com a base aquests quatre models, Chesterman proposa un cinquè 

model més integrador que parteix d’una ètica del compromís, entenent-lo com la 

substància o la força cohesionadora que provoca que els professionals abracen els valors 

d’una actuació bona, que tinguen la voluntat d'exercir amb excel·lència. Per tal de 

donar-li forma, planteja un Jurament Jeronímic amb nou punts: el compromís, la lleialtat 

a la professió, la comprensió, la veritat, la claredat, la fiabilitat (trustworthiness), la 

veracitat, la justícia i l’esforç per atènyer l’excel·lència. Chesterman (2001: 153) explicita 

la il·lusió que projecta sobre el codi quan afirma que «If the profession (or practice) of 

translation as a whole could eventually agree on the form of such an oath, this might 

have several useful consequences», com formalitzar i reforçar l’acreditació 

internacional, distingir entre professionals i amateurs, fomentar la professionalització i 

millorar els programes formatius. 

Pel que fa a la deontologia, el mateix Chesterman (2001), que proposa un Jurament jeronímic 

per als traductors. Hi ha altres teòrics que han fet propostes centrades en la traducció, com és el 
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cas de Gémar (1995: 159), el qual proposa una taula d’obligacions del traductor jurídic, que 

complementa el codi ètic que aquest mateix autor proposava anys abans, i recull les deu 

característiques que ha de tenir un bon traductor jurídic, com apunta Ribas (2006: 121) a la seua 

tesi doctoral. Tractarem aquestes contribucions en l'apartat següent. 

3.5.2. APORTACIONS A LA TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
DES DE L’ÈTICA 

En general, el camp de la filosofia moral s'ha ocupat poc de la traducció i la interpretació; la 

contribució d'Hortal (2007), dedicada monogràficament a l'ètica professional de traductor i 

intèrprets, ofereix referències teòriques útils i fa un repàs del que s'ha dit sobre ètica des de la 

traductologia. A més, aporta nocions que han tingut poca visibilitat en el camp, com el bé intern 

d'una professió, i una visió de conjunt del que és una actuació bona en el camp de la traducció, 

que consisteix a facilitar la comunicació i a respectar la dignitat i els drets de les persones des 

d'un sentit social de la pràctica professional responsable i justa. Tot i tractar-se d’una contribució 

rellevant, cal també posar de manifest que el focus d’atenció s’ha centrat en la traducció i 

gairebé no s’ha fet referència a la interpretació, i la ISP no rep ni un sol esment. 

Per contra, en la disciplina de la traducció i la interpretació l'ètica és un element central, un fil 

conductor que impregna bona part de les escoles i dels estudis que s'han realitzat; no en va, com 

he fet notar, l'ètica és reflexió i debat, que, al remat, és una de les funcions principals de tota 

disciplina teòrica. Això no obstant, la forma com s'ha entès l'ètica ha anat evolucionant 

històricament, amb un moviment pendular, tot sovint al voltant de la noció de l'equivalència i la 

fidelitat. 

3.5.2.1. L'equivalència i la fidelitat 

L'equivalència i la fidelitat han ocupat un lloc central en la teoria de la traducció des de l'inici de 

la disciplina, com acabem de veure. Hi ha un tòpic que porta segles circulant, fins i tot avui dia, 

segons el qual s'entèn la traducció com una traïció. És a dir, la figura del traductor (i la traducció 

com a professió) ha generat històricament poca confiança, i s'ha posat sovint en qüestió la 

fidelitat i la lleialtat del traductor. 

En la traductologia es tracta d'una polèmica molt manida entre la fidelitat al que diu el TO o la 

fidelitat a la LM i cultura meta; és un debat en certa mesura superat, per això no considere 

adient fer-ne un repàs exhaustiu. Això no obstant, sí que resulta oportú establir un vincle entre 
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la noció d'equivalència i de fidelitat, perquè estan molt vinculades a alguns dels dilemes ètics 

vius actualment en el terreny de la ISP, i que tractaré en capítols posteriors. 

El concepte d'«equivalència» en traducció fa referència al fet que un text traduït tinga un valor 

igual a l'original, però històricament l'equivalència ha passat, doncs a entendre's «as a less rigid, 

more relaxed concept which is not predefined, as Toury argued» (Baker, en Chesterman, 2008). 

Es tracta, en síntesi, d'una qüestió de fidelitat. La fidelitat fa referència a la representació d'un 

text o un autor, entesa com el compromís a reproduir tot el que estiga al text original; tota 

absència s'entendria, doncs com un «art del sacrifici» (Pym, 2001: 131) o com una pèrdua 

inevitable (Mounin, 1955). 

És aquesta noció de fidelitat el fil conductor de bona part dels debats que s'han produït sobre 

l'ètica professional dels traductors, com els que acabem d'exposar, tant des de fora (des de la 

societat, altres professionals...), com des de dintre. 

Trastocar la conceptualització clàssica o tradicional de l'equivalència, i de la fidelitat única i 

estàtica envers el text original i el seu autor, s'ha convertit històricament en un objectiu prioritari 

de la traducció compromesa, per a manifestar la fidelitat (les fidelitats) més enllà de la dimensió 

textual i literària, i per a donar suport a les causes que el traductor o investigador considerara 

pertinents (evidentment, dintre de les possibilitats reals d'actuació). 

A continuació presente una breu repassada de la forma com s'ha entès la naturalesa de les 

normes que s'han postulat per preservar la fidelitat.  

En un primer moment, des dels inicis de la pràctica professional fins la primera meitat del segle 

XX, s'aprecia una tendència a la prescripció i a establir normes sobre com s'ha de traduir. Les 

solucions i les traduccions acceptables són úniques. Aquesta visió rígida de l'equivalent i de la 

traducció fidel s'assembla al que passava en un context històric i polític més ampli: el predomini 

de les ideologies i els estats-nació pràcticament monoculturals. Un sistema, una cultura, una 

veritat. 

Amb Eugene Nida (1964), citat a Hortal (2007), que era traductor a l'anglès de la Bíblia als EUA, 

en la dècada dels 60 neix el concepte de l'equivalència dinàmica (o funcional) que, lluny del 

dogmatisme inherent a l'equivalència formal que havia predominat fins aleshores, entenia 

l'equivalent com una idea contextual i mal·leable. 

Durant la segona meitat del segle XX, a partir dels anys 60 es produeixen una sèrie de moviments 

de diversos tipus (filosòfics, polítics, científics...) que lluitaven per desfer, des de la reflexió 
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teòrica, els conceptes hegemònics que havien dominat les dècades anteriors; aquests 

moviments postestructuralistes van assolir la màxima expressió amb la deconstrucció, que 

pretenia rellegir els processos històrics i les acumulacions metafòriques que en certa manera 

constituïen l'estructura de pensament de l'època. Es tractava de desfer-se de les opressions 

intel·lectuals inconscients que perpetuaven les hegemonies (Hortal, 2007). 

Conscients del paper clau que juga la literatura i la traducció quan es produeixen moments de 

conflicte i donades les diverses fidelitats que sorgien per deconstruir opressions de tipus 

diferents, la intervenció i visibilització dels traductors en aquest procés desestructurador o 

reestructurador es va convertir quasi en un imperatiu ètic. Això va donar lloc a un sorgiment de 

posicionaments traductors teorico-pràctics polititzats, compromesos amb els oprimits i orientats 

a l'acció i a la transformació.  

La vessant dinamitzadora de l'obra de Nida troba continuïtat en la teoria dels polisistemes, 

postulada per Itamar Even-Zohar (1990), que en la dècada dels 70 planteja un estructuralisme 

dinàmic, atenent al qual els sistemes socioculturals són heterogenis, complexos i 

interdependents (citat en Hortal, 2007). En traducció és una noció rellevant amb ramificacions 

en l'àmbit ètic, perquè explica que les discrepàncies entre TO i TM poden resultar de les 

diferències entre les normes que governen els respectius sistemes socioculturals.  

A finals dels anys 70 Edward Said (1978), amb l'obra Orientalism va encunyar aquest terme, 

«orientalisme», i va establir, des de la teoria literària, nocions que van acabar constituint el que 

anomenem postcolonialisme, un moviment encaminat a combatre els efectes residuals del 

colonialisme sobre la cultura dels pobles colonitzats. Gayatri Spivak (1993) que, també des del 

postcolonialisme, va voler posar de relleu les figures subalternes ―sobre tot les històries de 

dones al tercer món― com un exercici, no de visibilització del traductor (de la traductora), sinó 

de la història escollida per a traduir, per a fer llum sobre un espai encara ombrívol. 

Des de principis dels anys 80, el moviment feminista va adoptar la traducció com un acte 

hermenèutic, allunyat de l'equivalència absoluta tradicional (Sales Salvador, 2006), per 

denunciar la perspectiva androcèntrica dominant (Fuster Ortuño, 2004) i destacar el paper i les 

característiques de les dones, com a traductores i també com a autores. Aquesta corrent va 

sorgir al Canadà, i un dels referents principals fou Lotbinière-Harwood. 

Encara en la dècada dels 80, va sorgir l'Escola de la manipulació, que va trobar amb Theo 

Hermans el seu màxim exponent. Aquesta corrent proposava que «from the point of view of the 

target literature, all translation implies a degree of manipulation of the source text for a certain 
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purpose» (Hermans, 1985: 10). En certa mesura, aquesta proposta donava lloc a un canvi de 

paradigma en la traducció, que deixava enrere la invisibilitat i asèpsia dels traductors per 

adoptar una consciència major sobre l'efecte que tenen les traduccions i, per això, sobre la 

responsibilitat dels professionals d'aquest camp. Tot i ser actualment un principi 

majoritàriament acceptat que tota traducció implica un cert grau de manipulació, en aquell 

moment, malgrat haver-hi ja traductors explícitament «manipuladors», però sembla que 

aquesta Escola ho va evidenciar i ho va explicar, aportant-hi un suport teòric i unificador que 

mancava. 

En aquesta línia de visibilitzar l'acció traductora es va posicionar Venuti (1995) a mitjan dècada 

dels 90, que va apostar per tècniques de traducció més estrangeritzants, de manera que en el 

TM quedaren traces de la LO, per tal de «trencar» la naturalitat de la LM i fer pròpia l'alteritat 

del TO, per no caure en l'homogeneització en què la traducció al món occidental sembla que 

incorria. Antoine Berman (1984) havia adoptat anteriorment una postura semblant a la de 

Venuti. 

Això no obstant, tornant uns anys enrere, a principis dels 90 l’enfocament per a l’anàlisi de les 

traduccions va passar a ser de tall descriptiu, lluny dels plantejaments prescriptius o normatius, 

seguint la proposta de Toury (1995), que va engegar el que avui anomenem estudis descriptius 

de la traducció. L'aportació de Toury va consistir a oferir un model descriptiu de les traduccions 

que permetera identificar regularitats per tal d'inferir pautes probabilístiques o «normes» 

universals que podrien ajudar a explicar les conductes. Pel que sembla, d'ençà d'aquesta 

proposta, aquest paradigma de la descripció ha gaudit d'un vigor notori en el camp de la 

traductologia. Arribat a aquest punt, cal fer una matisació: el concepte de «norma» de Toury és 

purament descriptiu i no s'aplica a l'estudi de les normes de tipus prescriptiu (que ell anomena 

«regles absolutes»), encara que posteriorment se n'han fet interpretacions que sí que tenen un 

component més prescriptiu (com ara Chesterman, 1993); de fet, en la proposta de Toury les 

«directives», és a dir un seguit de pautes sobre com realitzar un procés de traducció, són 

explícitament excloses del que ell considera que són «normes». Així doncs, i malgrat el fet que el 

concepte de «norma» resulta central en el present treball de recerca, el prisma adoptat per 

Toury no resulta d'aplicació a la mostra que s'ha volgut estudiar; aquest estudi no pretén trobar 

regularitats en les pràctiques dels treballadors, sinó en les normes que els serveixen de guia i en 

la seua visió de la ISP en un context concret.  

Abans i després d'aquesta proposta, molts autors, com Berman (1984) o Tymoczko (2003, a 

Chesterman, 2008) entre molts altres, han posat de manifest la manca de neutralitat de 
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qualsevol traducció o traductor; si els textos ja comporten una ideologia, les persones que els 

tradueixen, naturalment, també.  

En síntesi, considere que aquesta presa de consciència és l'eix que unifica totes aquestes 

aportacions teòriques al voltant de la dimensió ètica de la traducció. Cadascuna d'aquestes 

visions ha contribuït a perfilar una part de la història i una faceta de la identitat de la professió 

que resulta indispensable per fonamentar l'acció present i futura, per seguir progressant des de 

l'(auto)coneixement. 

Així doncs, ha començat el segle XXI amb una tornada a l'ètica, que sorgeix d'una banda de la 

inexistència d'ideologies uniformadores tan potents com les que han dominat la major part del 

segle XX, i, de l'altra, del relativisme anihilador a què han portat moviments com la 

deconstrucció.  

Aquest reviscolament en el camp de la traductologia forma part d'una tendència més gran en 

moltes altres esferes de la societat (en la medicina, en la biologia, en les comunicacions, en la 

processos de globalització, en els drets humans, en qüestions de gènere, de sexualitat, de 

minories, d'hibridació...), perquè és possible que la societat actual, en transformació contínua i 

mancada de certeses, necessite referències i busque respostes. Moltes de les qüestions que 

plantegen disquisicions filosòfiques des d'àmbits de la societat tan diversos com aquests 

demanen una resposta des d'enclavaments que superen els límits d'una cultura o nació. «In all 

these cases, ethics has become a cross-cultural concern. As it has in translation studies» (Pym, 

2001: 130-131). Al fil d'aquestes consideracions, sembla que la proposta d'una ètica cívica ètica 

transnacional (que potser es podria anomenar «transcultural», en el sentit que supera les 

barreres culturals, obviant les fronteres administratives) es planteja com una aportació rellevant 

que va guanyant vigència en el camp de la traducció i la interpretació. 

Baker (Chesterman, 2008) per exemple, ha qüestionat directament el valor de la descripció pura 

postulada per Toury, convidant els traductors i els acadèmics a implicar-se en els conflictes 

polítics actuals. En definitiva, argumenta, tota teorització implica una certa prescripció, en el 

sentit que la tria motivada d'un objecte, d'un mètode i d'un aparat teòric duu implícits valors 

que es consideren positius i que es recomana asumir. 

No sembla que l'objectiu de l'activisme que postulen alguns acadèmics avui (Baker, en 

Chesterman, 2008; Boéri, 2008; de Manuel et al., 2006; Monzó, 2007; Pym, 2001) busque 

deconstruir les estructures prèvies ni prescriure amb pretensions d'infal·libilitat o de 

dogmatisme, perquè «where should one find, in today's world, enough certitude to tell anyone 
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how to translate?» (Pym, 2001: 129). Aqueixa, avui, no és la qüestió que ocupa l'ètica; en 

realitat, mai no ho ha sigut. En l'actualitat el que es pretèn és animar els professionals per 

treballar fora del terreny de la seua praxi per tal de concretar els valors universals de justícia i 

igualtat. 

Finalment, vull posar de manifest que aquest enfocament sembla que emane d'un debat obert 

que s'insereix en una ètica aplicada a la traducció i la interpretació, entesa des del prisma de 

l'ètica cívica transnacional que hem exposat. 

En resum, es pot plantejar que el que ha fet la traducció ha estat un viatge conceptual d'anada i 

tornada a la moral: des de la moral (les normes interioritzades que condicionen la pràctica) a 

l'ètica (la descripció i la reflexió sobre aquestes normes), cap a l'ètica cívica transnacional (el 

plantejament de normes universals que nodreixen una proposta prescriptiva basada en el diàleg) 

per a millorar, de nou, la manera com es justifica la pràctica real (el judici moral en què es basen 

les decisions). 

3.5.3. DISTINCIÓ ENTRE LES ÈTIQUES APLICADES: A LA 
TRADUCCIÓ I A LES INTERPRETACIONS? 

L'ètica aplicada ve determinada pel context en què s'aplica. En general, la traducció i la 

interpretació, en ser activitats professionals que treballen entre dos universos (emissor-

receptor, LO-LM, TO-TM), l'element «inter» caracteritza l'ètica aplicada; originalment es tractava 

d'un interès per allò textual, però sembla que això ha evolucionat a un focus més interpersonal. 

Com assenyala Pym: 

There would seem to be increasing agreement to focus on people 
rather than texts, and to do so in terms that cannot be reduced to 
textually inscribed subjectivities. This may be attributed to the growing 
interest in interpreting, especially dialogue interpreting. (Pym, 2001: 
137)  

Però, per tal d'aprofundir en la comprensió de l'ètica aplicada a la traducció i interpretació, 

resulta adient establir-hi una distinció. En les línies que segueixen se subratllen aquelles 

característiques del context en què es produeix la tasca professional que tenen un efecte directe 

sobre l'ètica aplicada en ambdues vessants de la transferència de missatges entre llengües. 

En el cas de la traducció, l'ètica professional és més bé simbòlica, indirecta i abstracta, on es 

produeix una interacció intertextual, mentre que pel que fa a la interpretació dialògica, l'ètica és 

més visible, més concreta, amb una dimensió més interpersonal, i per això amb efectes més 

propers i immediats. Aquesta diferenciació també la fa Nord quan estableix que la «lleialtat» 
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emana d'una relació interpersonal, mentre que la «fidelitat» es refereix a una relació 

intertextual (Nord, 1991: 24). 

Aquesta diferència no és intranscendent i té conseqüències radicals sobre com entendre l'ètica 

de traductors i la dels ISP. Per aquest motiu, i tal i com hem posat de manifest en la introducció, 

considere que cal perfilar amb més detall l'ètica de la ISP, que de fet, i com el mateix Pym 

explica, ha rebut més atencions darrerament. 

Tot i que la interpretació, i específicament la ISP, han adquirit una certa visibilitat, és evident que 

moltes de les nocions abstractes són més aplicables al camp de la traducció, i especialment al de 

la traducció literària, i no tant a la interpretació, per la immediatesa de l'acció, perquè els 

participants primaris són allà, l'efecte de la interacció té conseqüències directes sobre la vida. 

D'altra banda, la traducció d'obres literàries s'ha entès des d'una perspectiva simbòlica (des de la 

perspectiva dels polisistemes, es considera un bé simbòlic) i la interpretació no s'ha descrit així 

(per exemple, en la teoria dels polisistemes no s'hi fa cap referència). El text escrit traduït 

roman, mentre que el text interpretat, no. 

El camp de la interpretació inclou varietats diverses, segons si es categoritza atenent a la 

modalitat (traducció a la vista, interpretació simultània, consecutiva o xiuxiuejada), al nombre de 

participants primaris (monològica o dialògica/bilateral), al lloc on es produeix (de conferències, 

de tribunals) o a l'àmbit (interpretació mèdica o diplomàtica)... En aquest apartat em centraré en 

primer lloc en l'ètica del que anomene la interpretació simultània (de conferències) i després en 

l'ètica de la ISP, tot fent-hi una revisió soma, atès que bona part del debat acadèmic actual sobre 

aquesta àrea emergirà en l'anàlisi dels textos deontològics (vegeu el Capítol 6. Els documents 

deontològics de la ISP). 

Pel que fa a la interpretació simultània, la creació de la Societat de Nacions i la celebració dels 

judicis de Nuremberg van marcar els inicis d'aquesta activitat abans d'entrar en la segona meitat 

del segle XX. Es tracta, doncs, d'una professió que des dels inicis ha tingut un cert ressò en el 

terreny internacional, a més d'un grau de professionalització elevat; així mateix, sembla que 

gaudeix d'una certa claredat conceptual sobre qüestions ètiques i ocioprofessionals bàsiques 

com el rol, que sembla menys controvertit. 

D'altra banda, les característiques de les reunions en què s'utilitza la interpretació simultània, a 

banda dels processos cognitius, sembla que tenen un grau de complexitat ―comunicativa, ètica, 

interpersonal, sociològica― que la traductologia ha pogut gestionar; es tracta de reunions 

essencialment monològiques, que es produeixen en una mena «d'espai internacional» 
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―conferències amb un públic d'orígens diversos, reunions i cimeres de tipus científic o polític―, 

on l'intèrpret no és físicament amb els participants primaris, on les conseqüències de l'entrevista 

sobre la vida dels participants són relatives, almenys directament. Els models teòrics previs 

sobre la comunicació diàdica i la reexpressió semblen adequats per a aquesta pràctica. 

En canvi, la ISP és una professió menys madura que fins fa ben poc tenia una visibilitat escassa i 

no gaudia de la legitimitat que requereix el desenvolupament de funcions professionals tan 

sensibles. Així doncs, la qüestió de l'ètica és més prominent que en el camp de la traducció o de 

la interpretació simultània. A més, la pràctica de la ISP presenta característiques pròpies i 

diferencials respecte de la simultània; la comunicació passa a ser triàdica, on la presència física 

de l'intèrpret, juntament amb el fet que les conseqüències de la interacció són sovint vitals per a 

un dels participants primaris, incrementa la complexitat moral de la tasca. Així mateix, sembla 

que les aportacions acadèmiques no han resolt encara qüestions ètiques de primera 

importància.  

3.5.3.1. L'ètica en ISP 

En el terreny acadèmic, l'ètica en ISP és una noció que ha rebut atencions, com vinc dient, i 

sovint s'ha tractat des de la vessant aplicada, en referència a qüestions concretes. Els aspectes 

que més s'han estudiat són el rol professional i els límits de la intervenció, la visibilitat i la 

imparcialitat.  

Per aquest motiu, l'ètica professional és un concepte a què se sol fer referència amb una certa 

assiduïtat en el camp de la ISP. En trobem una mostra en els títols i el contingut de les 

conferències de Critical Link: «Standards and Ethics in Community Interpreting: Recent 

Developments», a Vancouver l’any 1998, tot fent una referència explícita a l’ètica professional; 

l’any 2001 es va celebrar a Montreal sota el títol «The Complexity of a Profession», on es 

tractaven aspectes com el repte que suposa l’establiment de codis deontològics; la que va tenir 

lloc a Estocolm el 2004 estava titulada «Professionalisation of Interpreting in the Community», i 

en les actes que se n'han publicat hi ha tres contribucions sobre l’ètica o els principis que 

regeixen (o haurien de regir) la pràctica professional; en l'edició de 2007 a Sidney, les nocions 

com el sentit del deure i la responsabilitat compartida que s’apunten al títol, «Quality in 

Interpreting: a shared responsibility», ressonen així mateix a ètica professional i deontologia. 

Finalment, el darrer congrés a Birmingham l'any 2010 se centrava en «Interpreting in a changing 

landscape», on també traspua la idea que la praxi i per tant l'ètica professional canvia d'acord 

amb el context en què s'insereix. 
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D'altra banda, aquest interés des de la ISP per la dimensió ètica ha cristal·litzat, en el terreny 

professional, en diverses iniciatives de creació i promulgació de codis deontològics, 

essencialment a l’Amèrica del Nord, que també tractaré en l'apartat següent sobre documents 

deontològics (vegeu 3.6. Deontologia i documents deontològics). Els codis deontològics també 

tenen una certa visibilitat en el camp, però només tres autores, Angelelli (2006), Bancroft (2005) 

i Hale (2007a i 2007b), s'hi han centrat específicament o els han estudiat d'una manera 

exhaustiva. 

Com que les aportacions sobre aquests temes les debatré en l'apartat de descripció i anàlisi dels 

codis deontològics (Capítol 6. Els documents deontològics de la ISP), on aportaré una revisió 

bibliogràfica dels aspectes que tractaré, no hi incidiré. 

Però encara que un col·lectiu es vulga comprometre amb l'ètica professional, si no es compta 

amb un suport dels col·lectius amb què és necessària la cooperació, no es pot satisfer l'objectiu 

d'oferir un servei de qualitat. El cas de la ISP n'és un bon exemple, perquè la introducció d'un 

nou element a la interacció diàdica la converteix en una triada, i això implica canvis radicals en el 

desenvolupament de la interacció. Si les estructures del sistema en què té lloc la pràctica 

professional no faciliten el desenvolupament de la tasca, resulta necessària la proliferació 

d'associacions contra l'explotació (Laygues, 2001) i de projectes de professionalització (Bulut i 

Kurultay, 2001). 

El fet que una entrevista estiga mediada per un ISP implica necessàriament una transferència 

d'una part del poder (el control sobre la comunicació en la interacció) d'un dels participants (el 

professional). Si no es produeix aquest reequilibri de forces que permeta a l'ISP treballar 

adequadament (Zimányi, 2009: 254), no podrà aportar el seu bé intern, és a dir, que no es podrà 

produir una comunicació efectiva. No es tracta d'una qüestió exclusivament ètica, ideològica o 

sociopolítica (tot i que en certa mesura sí que és així), sinó que és més aviat un requeriment cívic 

que sorgeix d'una necessitat social real: la comunicació en un espai culturalment i 

lingüísticament divers. 

Així doncs, tot i que el bagatge teòric de la traducció i la interpretació aporta referents 

productius per a la ISP, també cal considerar que les característiques pròpies de la ISP no han 

estat analitzades a bastament des d'un punt de vista ètic, perquè fins ara no hi ha gaire 

contribucions que parlen de l'ètica i deontologia de l'ISP d'una manera específica i en conjunt. 

Són aspectes que es tracten, però sovint d'una manera molt aplicada i potser parcial, i això pot 

oferir-ne una visió segmentària. Per això resulta necessari un estudi més profund i més ampli de 
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la dimensió ètica de la ISP, que permeta entendre millor com s'articulen els valors que aporta la 

professió en principis i finalitats, en drets i en deures, en estratègies que possibiliten la concreció 

pràctica de les abstraccions teòriques. 

3.5.4. EL BÉ INTERN I ELS BÉNS EXTERNS DE LA 
TRADUCCIÓ I LA INTERPRETACIÓ 

El «bé intern» és un terme encunyat per MacIntyre (1987) ―en Hortal (2007: 208)― i fa 

referència a allò que constitueix la raó de ser d'una professió; es tracta d'un bé que només es 

pot realitzar des d'aquesta praxi, i consisteix en la «professió» (en el sentit 'd'acte de professar') 

per part del traductor i intèrpret del seu compromís de respecte cap a les normes i els objectius 

col·lectius, de satisfer el que s'espera que puga, sàpiga i vulga oferir de la millor manera possible 

(Hortal, 2007: 208), i això legitima el col·lectiu a ulls de la societat. 

El béns interns es materialitzen en les activitats ―tota acció que produïsca modificacions en el 

medi material o social cercant una mena de fins― i en les pràctiques ―tipus especial d'activitats 

que cooperen per aconseguir els béns interns.  

D'altra banda, els béns externs estan constituïts pel prestigi, la remuneració o el poder 

d'influència, i es diferencien dels interns en el fet que es poden aconseguir de maneres diferents. 

Quan els béns externs s'anteposen als interns, la professió perd la legitimació social; quan els 

béns interns no van acompanyats de béns externs, la tasca professional i el bé públic principal 

que aporta no troba la manera de materialitzar-se. No s'han d'entendre, per tant, com béns 

positius i negatius, sinó com aspectes complementaris del conjunt de béns del col·lectiu 

professional. 

Segons Chesterman (2001), com hem vist, hi ha quatre models en l'ètica de la traducció que 

posen de relleu quatre valors: truth (representation), loyalty (service), understanding 

(communication), trust (norm-based); aquests es cohesionen per mitjà d'un cinquè concepte: 

commitment (excellence). En la seua proposta de Jurament Jeronímic, fa referència a nou valors 

fonamentals: compromís, lleialtat a la professió, comprensió i enteniment, veracitat, claredat, 

fiabilitat, franquesa, veracitat, justícia i lluita per l'excel·lència. Aquests valors, en realitat són 

vàlids per a quasi qualsevol professió que oferisca un servei (Gouanvic, 2001: 205). 

Des de la perspectiva de Chesterman (2001: 152), l'understanding (comprendre i fer 

comprendre, entès en un sentit ampli) és el valor més elevat de la traducció, i la resta de valors 

hi estan subordinats. D'aquesta manera obri les portes a un debat axiològic en el camp de la 

traductologia sobre la primacia o superordinació d'uns valors sobre d'altres.  
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La característica principal de la traducció i de la interpretació ―el seu bé intern― és, doncs, 

facilitar la comunicació, com apunta també Hortal (2007: 213).  

Altres autors, com Laygues (2001), han identificat el bé central de la traducció i la interpretació 

en el compromís amb l'alteritat, adoptant els textos com si foren persones, amb entrega i des 

del respecte, d'una manera que va més enllà de les normes deontològiques generalitzables. 

Aquesta noció de respecte a l'alteritat, segons Laygues (2001), hauria de vertebrar totes les 

posicions deontològiques del camp, i a partir d'aquesta es poden modular múltiples relacions 

professionals. Aquesta proposta d'establir relació amb persones i no amb textos es pot vinclar 

amb la noció kantiana que la humanitat és un fi, i no un mitjà. 

Per tant, es pot articular el bé intern d'una professió de maneres diverses, i cal entendre'l d'una 

manera oberta i dinàmica. En el cas de la traducció i la interpretació, s'aprecien semblances amb 

altres professions més o menys properes, però també es poden identificar elements propis, com 

facilitar la comunicació o fomentar el respecte envers els altres. 

3.6. DEONTOLOGIA I DOCUMENTS DEONTOLÒGICS 

Amb la finalitat d'oferir una mica de context per a la comprensió dels documents deontològics, 

en primer lloc em centre en fer una distinció entre la deontologia professional i l'ètica 

professional; en segon lloc, oferisc una caracterització dels documents deontològics; en tercer 

lloc, presente una perspectiva crítica sobre aquest tipus de documents, i finalment revise alguns 

dels documents més rellevants en el camp de la traducció i la interpretació. 

3.6.1. DEONTOLOGIA VS. ÈTICA PROFESSIONALS 

Com hem vist a l'apartat 3.2.2. d'aquest mateix capítol, l'estudi de les normes es pot centrar en 

els principis, els valors o les finalitats per a avaluar l'adequació d'una conducta o d'una norma.  

Així doncs, com veiem, hi ha una estreta relació entre l'ètica i la deontologia professionals, i de 

fet, fins fa ben poc l'ètica i la deontologia professionals eren termes gairebé intercanviables i, 

certament, «para configurar el buen ejercicio profesional es aconsejable combinar las 

referencias éticas [les reflexions] con las normas deontológicas [els deures] y, a la vez, situar las 

normas deontológicas en el horizonte de las aspiraciones éticas» (Hortal, 2002: 191). 

Cal assenyalar, però, les diferències entre els dos conceptes; com afirma Hortal (2002: 41), «(…) 

la Deontología trata de normas y deberes que por lo general están ya escritos en un código (…). 

La Ética profesional reflexiona sobre lo que los profesionales hacen, deben hacer o es bueno que 
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hagan para ser éticos en el ejercicio de esa misma profesión, esté o no escrito en un código.» 

Així doncs, l’ètica professional remet al bé desitjable i optatiu i emana de la consciència i 

sensibilitat individual, mentre que la deontologia professional sorgeix de l’acord col·lectiu sobre 

els deures i les obligacions del professional en el desenvolupament de les seues funcions (Hortal, 

2002: 193).  

Així doncs, la deontologia professional té per finalitat l’establiment d’unes normes exigibles a 

tots els membres del col·lectiu professional, com hem vist anteriorment, que sovint es recullen 

en un codi escrit (el document deontològic, que cal que siga aprovat pel col·lectiu).  

3.6.2. CARACTERITZACIÓ DELS DOCUMENTS 
DEONTOLÒGICS 

Per tal de definir la noció de codi deontològic faré un breu recorregut per algunes definicions 

que han tingut una certa repercussió en el camp de l’ètica aplicada, tot basant-nos en Lozano 

Aguilar (2004).  

Stevens (1994) defineix el codi deontològic com un document que té per objectiu influir sobre la 

conducta dels treballadors per a donar forma escrita a aquest canvi conductual, i amb una 

llargària variable. Schwartz (2001) fa una definició quasi idèntica, però hi afegeix la noció dels 

estàndards o normes morals, que entén com unes directrius encaminades a aqueix canvi induït 

en la forma de treballar.  

Wittmann (1995) el defineix com una autoobligació institucionalitzada amb unes pretensions 

ètiques fonamentals en la presa de decisions, que té per objectiu afirmar un compromís 

internament i externa al col·lectiu.  

Lozano (1997) observa que el codi és l’expressió escrita de «la voluntad de formular 

reflexivamente las responsabilidades compartidas en una organización y expresar públicamente 

los criterios, los valores y las finalidades que la identifiquen». 

L’Étang (1992) distingeix els codis deontològics dels codis de conducta i de pràctica, i proposa 

que els primers es diferencien dels segons perquè solen presentar-se com una llista curta de 

principis ètics expressats en el mode imperatiu.  

3.6.2.1. Denominació: codi deontològic vs. codi d'ètica 

Com acabem de veure, hi ha tipus diferents de documents deontològics (Hortal, 2002: 196). 

Aquest darrer autor, L'Étang, parla de dos tipus de documents: codis deontològics i codis de 
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conducta o de pràctica. Des de la traductologia, Pöchhacker (2004: 164) estableix la mateixa 

distinció quan es refereix al «code of ethics» i als «professionals standards». 

Malgrat això, pel que sembla en la pràctica hi ha més dissens que no entre els acadèmics, com 

exposa Bancroft (2005: 5) quan afirma que «not everyone in the field had the same 

understanding of the concept of ethics, what a code of ethics represented, what this code meant 

in the course of professional practice, and what the difference was between a code of ethics and 

standards of practice». 

En el context anglòfon hi ha un seguit de denominacions (com codes of ethics, codes of conduct, 

codes of professional responsibility, standards of practice o standard guides) per a documents 

que a priori són semblants, i això crea una certa confusió. Això no obstant, l’aportació de 

Bancroft (2005) que presentem a continuació sembla que resol aquesta manca de claredat amb 

una proposta fàcilment assimilable. El que sí que és clar és que hi ha dos grups de documents 

que, tot i no ser diametralment diferents, es presenten d’una forma dissemblant (Bancroft, 

2005: 15-18): 

- Els codes of ethics/conduct solen incloure principis ètics i normalment són més 
prompte generals i curts. Aquests documents abunden més que no els 
standards. Són vinculants per als membres de l’associació i desenvolupen la 
funció de regular el comportament. 

- Els standards of practice solen ser més prompte pràctics, aplicats i concrets; 
normalment inclouen orientacions (sovint en mode imperatiu) i «tend to be 
longer and more detailed than codes of ethics». Aquest tipus de documents 
provenen majoritàriament dels EUA. Els standards per a la ISP en l’àmbit sanitari 
són exclusius dels EUA i del Canadà. Normalment no són vinculants i 
desenvolupen la funció de fomentar bones pràctiques en pro de la qualitat dels 
serveis oferits i de la professionalització de la ISP. 

En català i en castellà, els termes que s’empren més usualment són «codi deontològic» i «codi 

d'ètica». Segons assenyala Bancroft (2005), i d'acord amb la distinció feta entre «ètica» i 

«deontologia», el codi deontològic sembla ser més restrictiu, sent sovint de l'estil de les regles 

administratives, i normalment es desenvolupa abans en el temps que el codi d'ètica (Secretaría 

de Salud de México, 2001), mentre que el codi d'ètica és més ampli, es desenvolupa usualment 

després del codi deontològic i, en certa mesura, el complementa (Cortina-Orts, 2003: 16). Els 

codis d'ètica són actualment, almenys al món anglosaxó, més rellevants que no els codis 

deontològics (Secretaría de Salud de México, 2001). 
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3.6.2.2. Història 

La història dels documents deontològics és llarga. A l'Antiguitat ja es troben textos com el 

jurament hipocràtic, un manifest ètic sobre les pràctiques mèdiques proposat per Hipòcrates en 

el segle IV a.C. Des d'aleshores hi ha hagut moltes iniciatives semblants, tot i que certament 

desconnectades i disperses en diversos territoris i gremis, de manera que no s'observa una 

continuïtat clara entre unes i altres. 

Els documents deontològics, tal i com els coneixem avui dia, varen néixer al segle XIX al si de la 

medicina, pionera a buscar el reconeixement professional de la societat. L’any 1845 l’American 

Medical Association i la British Medical Association varen promulgar els seus codis deontològics, 

i des d’aleshores altres professions han seguit aquest mateix camí arreu del món.  

Ha sigut ben entrat el segle XX que s'ha produït un increment dràstic dels documents 

deontològics. Segons Mendes i Clark (1996, citats en Lozano, 2004: 69-71), es pot fer una 

classificació per etapes en l'evolució dels codis en l'àmbit de la gestió, que discorre en paral·lel a 

l'evolució de l'ètica dels negocis i de les organitzacions, i a la responsabilitat corporativa; així 

doncs, es poden identificar cinc generacions, amb diferents focus d'atenció: 

1. Els conflictes d'interessos i la protecció de la companyia i dels treballadors; 
2. La conducta de les persones, els suborns i les comissions; 
3. El respecte dels drets dels treballadors i les relacions amb els altres agents, com ara 

clients i proveïdors; 
4. La protecció del medi ambient i el respecte a les comunitats on es desenvolupa 

l'activitat; 
5. Les condicions en què es produeix, el respecte als drets humans i la legislació, la 

responsabilitat de la companyia. 

3.6.2.3. Funcions i objectius 

Les funcions dels documents deontològics són múltiples, segons el prisma teòric des del qual 

s'observen. He escollit dos camps que aporten referents significatius per entendre les diverses 

funcionalitats que tenen aquests documents: d'una banda, l'ètica professional, que permet una 

comprensió del text pel significat, intern, que té en si mateix i de cara al col·lectiu que el 

sanciona, i de l'altra la sociologia de les professions, que ofereix una perspectiva centrada en 

l'efecte, extern, que pot tenir el document sobre les relacions de la professió amb les altres 

professions veïnes i la resta del sistema social. 

Des del camp de l'ètica, segons la proposta de Kultgen (1983, citat en Lozano, 2004: 98-100) un 

document deontològic té una funció regulativa i una funció ideològica. Aquestes funcions estan 
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al servei d'uns objectius generals que cada associació o codi professional, segons la tasca que 

desenvolupa i el context, enuncia en un seguit d'objectius concrets. L'objectiu principal dels 

codis ètics i deontològics és fomentar l'autonomia moral (Lozano, 2004: 181). La funció 

regulativa es manifesta en tres aspectes: 

- funció de guia: Fa referència a aquelles funcions orientades a determinar i dirigir les 
conductes dels professionals, amb un èmfasi especial en evitar conflictes entre moralitat 
i interès propi; 

- funció de contracte: La societat espera que els grups professionals, donats els seus 
coneixements especialitzats, s'autorregulen; en aquesta funció trobem nocions com la 
confiança i legitimitat professional a partir de l'acceptació d'uns drets i uns deures de 
cara als companys i al col·lectiu en conjunt, i d'una professió de bona voluntat. «Es 
bueno que el colectivo profesional diga a la sociedad cuál es su compromiso con ella, de 
qué se le puede pedir cuenta a un profesional, qué expectativas puede tener sobre él; y 
también que los profesionales se digan unos a otros cómo entienden su compromiso con 
la profesión y con la sociedad y de qué pueden y deben pedir cuentas unos a otros.» 
(Hortal, 2007: 212). 

- funció judicial: Perquè un document deontològic siga efectiu, ha de comptar amb un 
aparell punitiu, amb la doble funció de garantir que els professionals que no respecten 
les normes seran castigats i la dissuasió per a aquells que es plantegen l'adopció de 
conductes moralment il·legítimes.  

La funció ideològica fa referència a «un conjunto de ideas que utiliza un determinado grupo para 

conseguir o presentar su estatus en tanto que profesión» (Lozano, 2004: 99), per exemple pel 

que fa a les idees que tenen els professionals sobre la seua activitat i les actituds necessàries per 

a ser un bon professional. A més d'aquest component extern, la funció ideològica també té un 

aspecte intern: el valor de la socialització. El fet que un col·lectiu professional aconseguisca la 

legitimitat, pot comportar un cert risc de paternalisme (una professió acceptada pot imposar el 

seu criteri sobre els usuaris), que convé compensar amb el que Kultgen anomena «autonomia 

informada», que consisteix en el fet que la professió rebutge l'ús de la seua autoritat per 

persuadir el client i se centre en informar-lo àmpliament sobre les opcions, les possibilitats 

d'èxit, els costos i les possibles conseqüències. Així mateix, resulta recomanable que els codis 

recullen la noció de «justícia distributiva», que consisteix en el reconeixement de les obligacions 

socials per part de la professió respecte de la justícia, entesa com l'ajuda del professional a cada 

persona segons les seves necessitats. 

Des del punt de vista de la sociologia de les professions, el paper que un document deontològic 

pot desenvolupar en el procés de professionalització és fonamental. Abbot (1964: 5) considera 

que el codi té la funció principal d’excloure els intrusos, i això només pot ocórrer quan ja hi ha 
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un col·lectiu professional establert capaç d’atendre les demandes socials en relació amb el servei 

que justifica la professió. En aquesta mateixa línia, Abel (1989) defineix el codi deontològic com 

un instrument de protecció del monopoli de la professió (davant d’altres grups professionals) i 

com una eina legitimadora (davant el conjunt de la societat). Des de la traductologia, però 

partint també d’un enfocament més prompte sociològic, Monzó (2002: 58-59) proposa que 

elaborar i sancionar un codi deontològic esdevé una eina de control endogen, que fomenta 

l’autonomia del camp i que, alhora, pot augmentar-ne l’opacitat davant altres sectors, generant 

així un coneixement o cultura exclusiva dels membres.  

Entre les funcions i aplicacions potencials que pot tenir el codi des del punt de vista de la 

sociologia de les professions, n'hem identificat les següents:  

− Com a instrument didàctic i pedagògic: estipula pràctiques comunes, proposa 
accions concretes, exposa problemes i possibles solucions. Té la funció doble de 
servir de material formatiu, perquè els futurs professionals l’han de conèixer i saber 
aplicar a fi de respectar les normes internes i satisfer expectatives d’altres 
col·lectius; i també de ser una eina pedagògica de cara a la societat i als altres 
col·lectius professionals amb què s’interactua, perquè descriu l’ethos professional, i 
en certa forma regula les relacions de la professió amb el sistema. Pot tenir la utilitat 
d’oferir una descripció dels requisits pel que fa a coneixements i competències per a 
una feina o de presentar directrius per a l’elaboració del programes de formació 
(Angelelli et al., 2007: 174).  

− Com a criteri d’entrada o selecció: el grau d’adherència a les directrius proposades 
per un servei d’ISP i materializades en un codi pot reflectir el nivell de 
professionalitat d’un candidat a l’acreditació en unes proves selectives.  

− Com a garant de qualitat i mecanisme de control: un codi deontològic postula una 
sèrie de principis exigibles a tots els membres d’una comunitat professional en un 
context concret (de temps i espai, i d’institució que el postula), de forma que els 
professionals amb qui treballa l’ISP saben què en poden esperar. Si un ISP no atén 
les normes estipulades en el document que regula la seua labor professional, pot 
veure’s afectat per l’aplicació de procediments sancionadors, inclosa l’exclusió del 
mercat com a professional acreditat. L’existència d’un codi deontològic pot servir de 
referència per a intèrprets en actiu i de garantia de mínims exigibles i de compromís 
amb la qualitat (o com a base per a les avaluacions del rendiment Angelelli et al., 
2007: 174). 

− Com a element de cohesió interna i de construcció del paper: l’ethos de la comunitat 
professional cristal·litzat en un document dissenyat conjuntament aporta una 
identitat col·lectiva, la qual cosa pot resultar positiva en dos sentits: pot assistir en la 
construcció del paper i, a més, pot facilitar la distinció d’altres grups. 
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− Com a instrument legitimador: Pot constituir un bé simbòlic, que prestigia la 
professió, perquè és el resultat d’un compromís col·lectiu derivat d’una 
responsabilitat compartida i perquè suposa un exercici de transparència. 

Així doncs, els documents deontològics poden servir, en conseqüència, per guanyar o preservar 

el monopoli sobre la jurisdicció. Les normes deontològiques responen a les pautes internes del 

col·lectiu professional; i, una vegada el bé intern de la professió ―l’aportació o el servei que 

ofereix― queda plasmat per escrit, resulta més fàcilment avaluable des de fora del col·lectiu, i 

això pot contribuir a una millor definició i divulgació de què és una feina ben o mal feta. 

L’entrada d’informació exògena pot aportar més referències deontològiques (dels usuaris o dels 

professionals «contigus» en el sistema), orientades cap a l’actuació, i ètiques (dels filòsofs), 

orientades cap a la fonamentació conceptual i axiològica. 

A la taula següent presente una síntesi de les funcionalitats dels documents deontològics que 

s'han exposat en aquest apartat, des del prisma de l'ètica i la sociologia de les professions: 

Ètica professional Sociologia de les professions 

determina i dirigeix les conductes 
aporta informació al col·lectiu implicat i a altres 
agents 

evita conflictes entre moralitat i interès propi serveix com a base per a l'aplicació de sancions 
facilita l'autorregulació i suposa l'acceptació d'uns 
drets i deures 

facilita la legitimació 

presenta l'estatus com a professió 
contribueix a la cohesió interna i a la construcció 
del paper professional 

castiga i dissuadeix de les conductes moralment 
il·legítimes 

serveix com a criteri per valorar la qualitat 

Taula 6. Funcions dels codis deontològics des del punt de vista de l'ètica 
i la sociologia professionals  

En síntesi, el documents deontològic constitueix un factor eticitzant i professionalitzant perquè 

fomenta l'autonomia moral i professional del col·lectiu que el sanciona. 

3.6.2.4. Tipus i continguts 

Els codis deontològics de les diverses professions solen ser prou dispars, en extensió, estructura, 

grau de concreció, grau de vigència, actualització, entre d'altres. 

Tot i així, es poden identificar dues línies: uns se centren en mantenir la disciplina i la cohesió 

professional, i d'altres, tot i tenir també aquest esperit, «se centran en sentar las bases del 

compromiso social de los profesionales con la pràctica profesional a la que están dedicados» 

(Hortal, 2007: 211). 
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Així mateix, hi ha dos tipus de codis deontològics pel que fa l'enfocament amb què s'elaboren: 

els hi ha més inspiradors (opten per aportar orientacions generals i apel·len a l'horitzó ètic en 

què s'inscriu l'exercici professional) i més normatius (amb normes més precises, el compliment 

de les quals es pot comprovar); la majoria d'aquest tipus de documents és una barreja 

d'ambdues visions (Hortal, 2007: 211). 

Pel que fa a les tipologies de documents deontològics, ja hem vist en apartats anteriors que hi ha 

diversos tipus de textos atenent al grau de concreció i d'obligatorietat de les pautes que 

contenen: codis d'ètica i codis deontològics. També es pot fer una distinció entre aquest grup de 

documents segons on posen l'èmfasi; així doncs, com proposa Hortal (2002: 196), trobem textos 

diferents que se centren en: 

− la imatge: alimenten l’horitzó motivacional; 
− les normes: ofereixen pautes molt concretes; 
− la defensa corporativista: pretenen protegir el col·lectiu; 
− el contacte vertader: busquen cobrir les demandes socials. 

Des de l'ètica es recomana no posar l'èmfasi en la defensa corporativista, sinó més aviat a 

consolidar la qualitat acreditada i aglutinar una organització professional àmplia i cohesionada 

(Hortal, 2007: 211). 

Pel que fa al contingut, els codis deontològics haurien d'incloure els elements següents, d'acord 

amb Hortal (2007: 213-219): 

1. Descripció o presentació de la pràctica professional, on es destaque principalment el bé 
intern de la pràctica professional; en el cas de la traducció i la interpretació, consisteix 
en facilitar la comunicació i la comprensió; 

2. Establiment dels criteris i les normes per a decidir qui és traductor o intèrpret 
professional i qui no; en aquest context, conve recordar que per a l'establiment de 
criteris vinculants, cal comptar amb un reconeixement jurídic de la professió; 

3. Establiment dels criteris per a diferenciar les bones pràctiques professionals de les 
dolentes; aquests criteris seran variables i contextuals, però sempre s'aspirarà a 
aconseguir unes condicions de treball bones i oferir un servei professional conscient, 
responsable, imparcial, confidencial i respectuós; 

4. Declaració dels deures professionals: deures de cara als clients, de cara als col·legues 
professionals i de cara a la societat; 

5. Declaració dels drets del traductor i intèrpret; 
6. Tractament d'aspectes d'organització interna: estatuts i reglament, els membres, els 

òrgans de govern, les eleccions, les quotes, etc.  
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3.6.3. CRÍTICA DELS DOCUMENTS DEONTOLÒGICS 

El codi deontològic ha estat problematitzat a bastament i des de camps diversos. El fet que 

traspue una opció moral, una idea de justícia i que puga servir de plataforma d’interessos el 

situa en una posició especialment susceptible al qüestionament. 

Des del punt de vista de l’ètica, un codi deontològic és una forma d’encabir la moral (les 

pràctiques individuals) en la deontologia professional (les pràctiques col·lectives acordades 

després de la reflexió i plasmades en un text) amb la finalitat de millorar les actuacions i 

explicitar les motivacions del col·lectiu de professionals. Tanmateix, no pretén impedir les 

reflexions morals dels professionals individuals, sinó oferir guies generals per reduir 

l’arbitrarietat i la quantitat de dilemes que requerisquen disquisicions ètiques. Per aquesta 

pretensió de generalitat, la manca de concreció és un tret comú en la redacció d’aquests 

documents. 

Des del punt de vista cultural, cal no perdre de vista que un codi pot esdevenir un factor 

culturalment homogeneïtzador. Com apunta Rudvin (2007), hi ha cultures on s’anteposa la 

identitat personal o social a la professional, de forma que un codi, en plantejar que totes les 

persones han de supeditar els paràmetres personals als professionals, es podria emmarcar en un 

procés d’aculturació, segons el qual la persona nouvinguda s’adapta a la cultura d’arribada i perd 

una part de la seua cultura d’origen. En termes semblants s'expressa Angelelli (2006: 187) quan 

subratlla, respecte de la forma que adopta la confidencialitat o la manera adequada d'acceptar o 

no regals, que «they [the standards] seem to expect interpreters to abide exclusively by 

American "ways"». 

En aquest sentit, també es pot plantejar el dubte de si els documents que intenten guiar la 

pràctica professional no són constructes morals en mans del poder per mantenir la supremacia i 

sustentar els desequilibris; com apunta Suárez (2001: 13) «[…] ¿no será la justicia ―y la ética― 

una invención del poder para hacer de nuestras conciencias cómplices de sus designios?». En tot 

cas, proposem que la visibilització dels factors interactuants en l’elaboració del codi ―com 

l’agència, la motivació, els objectius, la metodologia― és en si positiva perquè posa sobre la 

taula l'entramat de relacions i interessos que pot donar peu a aquestes ambicions de poder i 

control, o potser d'opressió. 

Seguint aquesta argumentació, un altre possible inconvenient és que els documents 

deontològics, si no compten amb una fonamentació empírica, esdevinguen «ideologia 

professional», una ideologia que pot no concordar amb la realitat (Angelelli, 2006: 191). 
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El contacte entre les professions i les exigències del sistema fan que la promulgació d’un codi 

deontològic resulte necessària perquè el col·lectiu guanye capacitat de control, i puga erigir-se 

en garant de la qualitat i de respecte als drets dels usuaris, en benefici del conjunt de la societat. 

«The enforcement of a code of ethics is crucial because it functions externally as one of the 

bargaining chips to earn public trust and internally as an indispensable tool for internal control» 

(Tseng, en Mikkelson, 2001). 

Això no obstant, el codi no garanteix la professionalitat; tot i que és un factor facilitador, i potser 

necessari, no és suficient com per professionalitzar una ocupació. «Much more than the mere 

existence of a code of ethics is needed in order to ensure quality of interpreting services», 

assenyala Hale (2007b) tot posant l’èmfasi en la base formativa sobre la qual cal que es recolzen 

les valoracions o judicis que facen els professionals de les propostes del codi. 

Tseng (1992: 49, en Mikkelson, 2001) posa de relleu la interdependència del codi deontològic i 

l’associació professional, en la mateixa línia del que proposa Hortal (2007: 202) en asseverar que 

«lo primero de lo que hay que hablar cuando se trata de Deontología es del colectivo que la 

puede elaborar, aprobar y sentirse vinculado por sus normas».  

Un argument a tenir en compte, com a crítica als documents deontològics, és la possibilitat que 

la regulació o estandardització de les pautes provoque que els treballadors s’hi aderisquen 

cegament i no tinguen criteri propi. Tanmateix, la funció dels codis no és mecanitzar el treball 

dels professionals ni reduir la preponderància del judici professional; de fet, en ISP, com apunta 

Hale (2007: 114): «There seems to be no evidence to support the Codes’ prescription of a 

robotic or mechanical role for interpreters either», en contra del que assenyala Martin (2003). El 

codi busca disminuir l’arbitrarietat i estandarditzar conductes concretes, així es possibilita la 

reducció dels dilemes que acara el professional i la presa conscient de decisions es limita a 

qüestions que presenten un grau de complexitat elevat. 

Des de l’enfocament socioprofessional, es corre el perill que els professionals esperen que un 

codi siga el remei a tots els mals, que done resposta a totes les complicacions o dubtes (reals o 

potencials, viscuts o imaginaris). Però aquesta creença és errònia, perquè «la ética no son 

soluciones empaquetadas y con etiquetas. Cada problema que se suscita tiene que ser resuelto 

de acuerdo con las alternativas disponibles, basadas en un concepto progresivo y abierto de la 

dignidad humana, que no puede quedar comprometido por dimensiones culturales de la 

misma» (Suárez, 2001: 107). 
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Si problematitzem la noció de codi deontològic, podem argumentar que és una forma de 

mantenir l’status quo (l’ortodòxia) i pot esdevenir un fre per a la maduració si no se’n fan 

revisions periòdiques. Els codis, com les professions, són constructes culturals (Cambridge, 2004) 

i les cultures, és clar, són canviants; el que avui es jutja com un comportament ètic potser demà 

es condemnarà com una intromissió injustificada, o a la inversa.  

Un exemple palmari és la noció de cultural interpreter al Canadà, que durant anys va gaudir 

d’una acceptació unànime i posteriorment es va qüestionar i replantejar; una altra il·lustració 

d'això rau en el fet que durant dècades les postures hegemòniques defensaven la literalitat en la 

traducció i partien d'una concepció estàtica de l'equivalència per mantenir la «fidelitat», 

plantejaments que posteriorment es van reescriure, fent visible el traductor, que pretenia 

mantenir les seues «fidelitats» trastocant el procés d'equivalència, que va passar a ser dinàmica 

(vegeu 3.5.2.1. L'equivalència i la fidelitat).  

En aquesta mateixa línia, «lo ético ha de evolucionar en sus formulaciones, que no significa 

relativismo, sino algo intrínseco de su caràcter objetivo» (Suárez, 2001: 108). L’ètica aplicada no 

consisteix a donar unes pautes teòriques als professionals perquè les apliquen mecànicament, 

sinó que el que pretén és despertar la seua pròpia reflexió sobre l’activitat que desenvolupen, 

sobre els assumptes de la professió que es poden prestar a disquisicions ètiques (Suárez, 2001: 

108).  

Lozano (2004: 101-103) valora críticament els codis deontològics dient en primer lloc que la 

mera sanció del text, amb el reconeixement públic d'una obligació moral i l'expressió de la 

voluntat d'autocontrol, ja és un fet positiu, però no resulta suficient perquè en alguns casos 

s'han comès errades com el tancament de l'organització professional en si mateixa, o la reducció 

del document com un element de control intern. A més d'aquestes limitacions generals, també 

solen tenir deficiències específiques com ara que són massa normatius i poc inspiradors, que són 

una mescla desestructurada i sense articulació axiològica; el fet que no hi haja diversos nivells 

axiològics pot comportar conflictes entre les normes i la dificultat per a la societat de discernir 

quins elements resulten prioritaris. Així mateix, s'apunta la manca d'actualització i revisió dels 

documents com una errada clara, donada la naturalesa canviant de la realitat professional i de 

les condicions en què es produeix. L'arrel d'aquestes mancances la trobem en el fet que sovint 

s'obliden les metes professionals i tenen preeminència els interessos grupals o individuals; en 

primer lloc cal recordar i potenciar la finalitat de la professió i, en segon lloc, cal proposar valors i 

hàbits que permeten realitzar aquestes metes. 



117 

El codi pot tenir, així mateix, un inconvenient potencial que alhora pot suposar un avantatge: pot 

constrènyer la innovació, factor que pot ajudar a mantenir l'status de la professió i el control que 

aquesta exerceix. Això no obstant, com assenyala Xianbin (2007: 26) l'existència d'unes normes 

que sustenten un ordre social és també una font de «creativitat cultural».  

A la taula següent presente una síntesi de l'observació crítica que es pot fer dels documents 

deontològics, tenint en compte els aspectes negatiu i els positius: 

Aspectes negatius Aspectes positius 

factor limitador: provoca rigidesa i redueix la 
creativitat 

factor inspirador: és una base de consens i un 
element de judici que permet l'adopció de 
solucions innovadores 

factor uniformador: exposa un marc axiològic únic 
i constitueix un element uniformador que no 
deixa lloc a la diversitat 

factor unificador: ofereix una imatge clara i 
homogènia pel que fa al paper professional, dóna 
coherència a l’exercici professional 

factor paralitzador: substitueix el sentit crític i 
constreny 

factor motivador: porta a la reflexió des de la 
perspectiva de la formació i de la recerca 

factor d'aplicabilitat relativa: no aporta receptes 
que es puguen aplicar mecànicament a totes les 
situacions 

factor de  estava tot junt coherència: atorga 
coherència i homogeneïtat a l’exercici 
professional 

factor d'informació insuficient: si no s'actualitzen 
els documents o no s'articulen diversos nivells 
axiològics la informació pot no ser completa o 
estar desfasada 

factor informatiu: és informatiu o pedagògic, per 
als professionals del camp i d’altres camps, i 
també per a la societat en conjunt; esclareix 
nocions i evita malentesos 

factor perpetuador de les estructures: pot 
contribuir a mantenir les relacions de poder i les 
opressions  

factor regulador de les relacions: pot servir per 
regular explícitament la relació (els drets i deures) 
dels agents implicats i distribuir justament les 
obligacions 

Taula 7. Aspectes negatius i positius dels documents deontològics 

Com és palès, els documents deontològics es poden entendre com eines útils que faciliten la 

tasca professional i milloren la qualitat dels serveis, o per contra, que frenen la capacitat dels 

treballadors. En qualsevol cas, ambdues perspectives ajuden a entendre les funcions que poden 

tenir aquests tipus de documents en el procés de maduració d'una professió. 

3.7. LA DIMENSIÓ DEONTOLÒGICA DE LA TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 

En aquesta secció em centraré primerament en revisar la bibliografia del camp de la 

traductologia que fa referència als codis deontològics, posant l'èmfasi en les consideracions 

fetes des de la ISP; en segon lloc, repassaré els codis que més rellevància han tingut, tant en la 

traducció com en la interpretació. 
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3.7.1. DOCUMENTS DEONTOLÒGICS PER A LA TRADUCCIÓ 

El primer document publicat per una organització internacional que fa referència a la professió i 

als drets del traductor és la Recomanació de Nairobi (UNESCO, 1976), que tenia per objectiu 

plantejar al món els problemes més importants que havia d’acarar una part de la professió. 

Aquest document va tenir una certa repercussió i des d’aleshores s’han adoptat normatives en 

molts països industrialitzats que han contribuït a regular la professió, tot i que encara queda un 

camí llarg per fer. 

A l’Estat espanyol hi ha alguns documents però predomina la dispersió, en sintonia amb el que 

ocorre en altres àrees del camp, com hem apuntat al Capítol 1. L’any 2001 des de l'associació 

Traductors i Intèrprets Associats pro-Col·legi (TRIAC) es va engegar la tasca de recopilar una sèrie 

de codis deontològics «amb el propòsit d'assentar les bases del que ha de ser un futur codi per 

als traductors i intèrprets de Catalunya» (Cortés, 2001: 1). En el número 1 de TRIAC Informa Joan 

Andreu Iglesias i Bruguera Jardí (citats en Cortés, 2003) reflexionen sobre la necessitat d'un codi 

deontològic i es plantegen si és més adient comptar amb «unes recomanacions professionals 

internes, un codi deontològic a l'estil de les associacions internacionals o bé uns estatuts 

professionals amb capacitat de sanció. Això és el que cal decidir en els futurs debats i reunions 

destinats a la creació d'una deontologia professional» (Cortés, 2003). Tot i això, una comissió del 

Parlament va desestimar la petició de TRIAC per constituir un col·legi professional de traductors i 

intèrprets i no ha sigut possible fer més avenços en aquest sentit. L'any 2011, la Red de 

Intérpretes y Traductores de la Administración Pública (RITAP) van presentar un llibre blanc on 

es perfilaven les tasques i el marc jurídic de la traducció i la interpretació en l'administració 

pública, i s'hi ha inclòs un codi deontològic i de bones pràctiques (Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, 2011: 99-100). 

Pel que fa a la interpretació, les primeres normes de conducta per a intèrprets (jurats, en aquest 

cas) daten del segle XVI i s’escrigueren sota la corona espanyola amb la finalitat de regular el 

comportament d’aquests treballadors en les colònies ultramarines (Pöchhacker, 2004: 164). Des 

d’aleshores no va ocórrer res de destacable fins la segona meitat del segle XX; l’any 1957 l’AIIC 

(Associació Internacional d’Intèrprets de Conferència) va adoptar el seu codi d’ètica professional, 

que va sentar precedent. El 1965 l’associació d’intèrprets de llengua de signes RID (Registry of 

Interpreters for the Deaf, dels EUA) va sancionar un codi propi que també ha gaudit d’una certa 

notorietat; per a la ISP, com que compta amb una tradició més curta, aquests documents han 

sigut uns referents inspiradors però ambdós aporten plantejaments poc assumibles actualment 

per la ISP, donades les diferències que es donen entre els tres àmbits de treball. 
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3.7.2. DOCUMENTS DEONTOLÒGICS PER A LA ISP 

Atès el fet que la ISP és una professió que no està consolidada a molts països, no hi ha un corpus 

fornit de documents deontològics, però sí que se n’hi troben exemples. A l’estudi que va 

elaborar Bancroft (2005) sobre els standards of practice per a intèrprets d’arreu del món, es 

parla de «three influential documents in medical interpreting». Aquests tres documents, que 

presentem a continuació, estan estretament relacionats entre si.  

El Medical Interpreting Standards of Practice el varen elaborar l’any 1995 (i revisar el 2007) el 

Education Development Centre i la International Medical Interpreters Association (IMIA, 

anteriorment MMIA, Massachusetts Medical Interpreters Association), una associació de 

professionals sense ànim de lucre que es planteja com a objectiu facilitar l’accés de tots els 

ciutadans a una assistència sanitària de qualitat. Aquests standards han tingut molt de ressò en 

el camp, especialment com a eina pedagògica, i han influït considerablement sobre altres codis. 

Fins i tot en alguns casos, quan no hi havia altres codis, han esdevingut una norma nacional de 

facto. Aquest èxit rau en l’amplitud d’aspectes que toca el document, en el nivell de complexitat 

a l’hora de concebre la ISP en l’àmbit sanitari, i en el guiatge detallat i orientat cap a la pràctica 

que ofereix. Les dues innovacions més rellevants que presenta són l’afirmació que l’ISP té tres 

funcions (transformar el missatge, mediar perquè se superen les barreres a la comprensió i 

fomentar la relació entre el pacient i el professional que ofereix el servei públic) i incloure una 

metodologia per avaluar la competència i les destreses de l’intèrpret.  

El California Standards for Healthcare Interpreters: Ethical Principles, Protocols and Guidance on 

Roles & Intervention fou editat el 2002 per California Healthcare Interpreter Association (CHIA) 

gràcies al suport de The California Endowment. El principi rector d’aquest projecte era, com 

expliciten, reforçar la salut i el benestar del pacient, i un dels objectius inicials amb què es va 

publicar aquest document era donar resposta als nombrosos dubtes que tenien els intèrprets 

mèdics de Califòrnia, sobretot quant al paper de l’ISP, a la mediació intercultural (cultural 

brokerage) i a la defensa activa del pacient (advocacy). El document va seguir aquest procés: es 

van recollir un seguit de dubtes d’ISP en actiu i es van enviar a múltiples agents (professionals, 

formadors en el camp, associacions petites d’intèrprets), els quals respongueren a aquests 

dubtes. A continuació, les respostes d’aquests agents es varen sistematitzar i es van organitzar 

per donar forma al document. És una aportació que també ha tingut molta acceptació, potser 

perquè presenta la innovació que proposa un mètode senzill per prendre decisions ètiques 

davant d’eventualitats que el codi no pot incloure. Angelelli (2006) comenta amb un cert detall 

aquest document. 
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El llibre de text per a intèrprets mèdics Bridging the Gap: A Basic Training for Medical 

Interpreters: Interpreter’s Handbook el va elaborar l’any 1995 el Cross Cultural Health Care 

Program. La influència que ha tingut aquest document és enorme, tant dintre com fora dels 

EUA, com a eina pedagògica i també pel que fa a la professionalització del camp.  

Els trets distintius i comuns d’aquests documents són cinc (Bancroft, 2004: 39-40): 

1. defenen la tesi que protegir els interessos del pacient és una tasca important i 
delicada que sovint correspon a l’intèrpret; 

2. aporten directrius i normes pràctiques; 
3. tracten el tema del paper de l’intèrpret amb detall; 
4. acaren la complexitat del dilema de l’intèrpret, que és l’únic membre de la triada que 

pot fomentar la comunicació entre les dues parts alhora que intenta romandre 
neutral i «transparent», i que intervé quan cal defensar els interessos del pacient; i 

5. proposen que, per tal de protegir els interessos del pacient, cal reforçar el vincle 
terapèutic entre el pacient i el professional.  

Cal posar de relleu que els documents deontològics per a ISP, han estat prou criticats des del 

camp de la traductologia per autors d'un cert renom, com ara Wadensjö, Barsky, Kaufert and 

Putsch, Jacobsen, Angelelli (citats en Hale, 2007b: 105), que sovint els han considerat invàlids, 

perquè contenen prescripcions allunyades de la pràctica real i inaplicables. Aquestes afirmacions 

no semblen estar fonamentades en el que proposen els codis actuals, tal i com demostra Hale 

(2007: 114).  

3.8. CONCLUSIONS 

Aquest capítol ha intentat oferir una visió panoràmica de la dimensió ètica professional de la ISP. 

En primer lloc, s'ha caracteritzat l'ètica i les ètiques aplicades, per passar a desenvolupar una 

ètica cívica transnacional que permeta encabir l'ètica aplicada a les professions. Tot seguit, s'han 

perfilat les principals aportacions al debat ètic referent a la traducció i la interpretació. A 

continuació, s'ha definit la deontologia professional i s'han descrit algunes iniciatives de 

promulgació de documents deontològics, posant l'èmfasi en les propostes que més visibilitat 

han adquirit, especialment en el camp de la ISP.  

Pel que fa a l'ètica aplicada a la ISP, una primera observació que es pot fer després d'aquesta 

revisió bibliogràfica és que hi ha hagut poc d'intercanvi teòric entre les àrees de l'ètica i la 

traductologia, i potser seria productiu cercar les sinèrgies per atènyer objectius compartits. 

Tot i que en l'àmbit de la traducció i la interpretació l'ètica professional té molta vigència, 

s'observa una clara manca de referències a obres i autors que tracten l'ètica des del camp de la 
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filosofia, i no només des del prisma dels traductors i intèrprets. Hi ha alguna referència aïllada a 

MacIntyre (Chesterman, 2001) o a l'ètica kantiana i aristotèlica, però no s'ha tractat la qüestió 

amb profunditat. Crec que aquest fet pot haver induït a imprecisions, com ara establir un vincle 

essencial entre l'ètica i la prescripció (Gouanvic, 2001) o parlar de l'ètica com l'aportació de 

solucions fixes. L'ètica és, seguint la definició científica o filosòfica, un procés dinàmic de reflexió 

i teorització, i no un producte o un resultat estàtic que emana d'una autoritat moral; aquest 

segon ús és el que es dóna al terme en la llengua general, i que considere que aquesta bivocitat 

genera una confusió que no s'hauria produït si la traductologia haguera begut més de la filosofia. 

Així mateix, en el moment històric actual de globalització en molts nivells, el paper de traductors 

i intèrprets adquireix un gran protagonisme, que hauria de merèixer un procés de conscienciació 

i de responsabilitat des de dintre amb el suport de la filosofia moral.  

L'ètica aplicada tampoc s'ha centrat gaire en la traducció i interpretació, però més que no a 

l'inrevés. Només he identificat una obra escrita per un filòsof que en parlara, però, com he 

apuntat anteriorment, la interpretació i especialment la ISP es veuen clarament negligides. 

Malgrat això, cal ressaltar l'entrada en contacte amb la nostra disciplina i amb publicacions 

rellevants per als traductòlegs (com The Return to Ethics, d'Anthony Pym, 2001; o el Translator's 

Charter, 1964, 1994). 

Tot i trobar a faltar una aproximació entre aquestes dues àrees, s'observen espais de 

convergència i de divergència entre les propostes sobre ètica fetes des de la filosofia i les 

plantejades des de la traductologia.  

D'una banda, en general, les aportacions de la traductologia (Chesterman, 2001; Pym, 2001) i de 

la filosofia (Cortina-Orts i García-Marzá, 2003; Hortal, 2003, 2007) que hem estudiat traspuen 

una intenció de facilitar condicions ―com la reflexió sobre el paper que juga u mateix (el 

professional, l'investigador), el foment dels valors i l'esperit crític, l'aportació de criteris ètics, la 

creació d'estructures professionals, la cerca d'estratègies que permeten l'exercici ètic, entre 

d'altres― que possibiliten la presa de consciència cívica i la lluita per una milloria en la vida. 

Aquesta voluntat es concreta en aportar una fonamentació en tres nivells: 

− teòrica: reflexió sobre la naturalesa de l'activitat, entrada en contacte amb corrents 
teòriques i propostes conceptuals que informen la identitat de la disciplina i dels 
diferents col·lectius de professionals (l'ethos i la identitat, el bé intern, les fonts de 
l'ètica, formes d'articular l'ètica); 

− pràctica: reflexió al voltant de la praxi, identificació de problemes, plantejament de 
solucions, valoració i proposta de millora (estratègies, pràctiques); i 
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− ontològica: reflexió i explicitació del posicionament (valors, voluntat, ideologia) dels 
diversos agents, com els professionals de la traducció i la interpretació, dels filòsofs 
morals, dels investigadors, respecte dels valors de la professió. 

A més a més, coincideixen algunes coordenades d'estudi; per exemple, és molt repetida 

l'afirmació que les relacions han de basar-se sobre la dignitat, la veritat, el respecte, el 

compromís envers l'excel·lència (Chesterman, 2001; Newmark, 1995; Baker, en Chesterman, 

2008; Cortina-Orts, 1986; Hortal Alonso, 2002; Suárez Villegas, 2001) i coincideixen molts autors 

en anomenar aquestes nocions valors o virtuts. El grau més gran de coincidències, tant en 

nomenclatura com en valors esmentats, es produeix entre Chesterman (2001) i Suárez Villegas 

(2001). Així mateix, es posa l'èmfasi en la facilitació de la comunicació i en abraçar la diferència 

com a trets distintius de la professió de traductors i intèrprets (Chesterman, 2001; Hortal Alonso, 

2002, 2007). 

Es posa de manifest la necessitat de buscar camins per omplir les paraules grandiloqüents i els 

símbols amb directrius reals i modes de càlcul (Pym, 2001), per donar una forma concreta a 

termes abstractes com la imparcialitat o la precisió. Dit d'una altra manera, cal articular un bé 

intern (Cortina-Orts, 2001) en un sistema: teleològic (finalitats), deontològic (deures) i axiològic 

(virtuts). 

Hi ha, així mateix, conceptes teòrics que resulten semblants, com és el cas de telos i skopos. 

Aquests, segons Chesterman (2001), guarden una relació clara: ambdós fan referència a 

objectius, però el skopos és més immediat i pràctic, mentre que el telos és més simbòlic o polític 

i abstracte. Veiem, doncs, com una aportació teòrica des de la traductologia té una «correlació», 

una «quasi equivalència», en un altre sistema conceptual. 

De l'altra banda, també es troben una sèrie de divergències entre el que proposa l'ètica i la 

traductologia. Sembla que aquestes dissonàncies sorgeixen més bé de mals entesos que no de 

divergències en les conceptualitzacions. Per exemple, autors com Gouanvic (2001) o Berman 

(1984) que apunten l'existència de l'ètica pressuposa una moralitat universal; des de l'ètica 

s'apunta l'existència de valors ―i no d'una moralitat― universals. També es presenta com un 

desacord la presentació d'ètica i prescripció com a sinònims i com a una voluntat d'oferir 

solucions predeterminades (com apunta Baker, en Chesterman, 2008, respecte de Venuti o 

Berman) i també autors com Baker (en Chesterman, 2008) o Pym (2001) intenten desvincular 

ètica i prescripció; es tracta d'una tasca improductiva, perquè la filosofia moral no considera que 

siguen nocions relacionades per definició, ja que considera l'ètica com la reflexió i no la 
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prescripció, i a més entén la prescripció com una aportació de solucions, i no com l'anul·lament 

de l'esperit crític i el qüestionament.  

Després d'establir relacions entre la reflexió ètica i la traductològica i identificar allò que els és 

comú i allò que és diferent, a continuació esmente aspectes en què les àrees podrien produir un 

enriquiment mutu, centrant-me en la ISP, que és la branca de la traductologia que em plantege 

analitzar. 

L'ètica podria facilitar informació a la ISP sobre quin procés cal seguir per forjar una identitat 

professional, un ethos, compartit per tot el col·lectiu, partint de la premissa que tots els agents 

implicats han de tenir cabuda a l'hora d'arribar a un consens. Un altre element rellevant 

consistiria en aportar referències que permeten la concreció del bé intern en pautes concretes. 

La ISP podria aportar a l'ètica, com a disciplina, el perfilament d'un camp professional que fins 

ara no ha estat objecte d'estudi exhaustiu; a l'ètica cívica general la ISP aporta un bé públic (el 

seu bé intern, o béns interns, com la comunicació o el respecte a l'alteritat) que resulta 

especialment rellevant en l'actualitat i que pot generar canvis i millores en la convivència. 

Canvie ara de focus per centrar-me en la deontologia. Com hem vist, els documents deontològics 

són una realitat complexa, que inclou tipus de textos diferents, tant al si de la ISP, com defora, 

amb un seguit de funcionalitats, objectius i continguts també ben variats. Ha quedat palès, així 

mateix, que les utilitats i efectes que poden tenir els documents deontològics són també 

múltiples, i es poden observar des de perspectives diverses; en el meu cas, he descrit la funció 

d'aquests textos des de la perspectiva de l'ètica i la sociologia professionals. 

D'altra banda, he aportat una revisió crítica dels documents deontològics, per tal de veure els 

perills i avantatges que contenen, de preveure les dificultats que implica per exemple l'adhesió 

cega al text i d'entendre amb més profunditat les limitacions. A continuació, he presentat un 

breu repàs pels documents deontològics del camp de la traducció i la interpretació, parant 

especial atenció als codis propis de la ISP. Aquesta revisió preliminar seguirà al Capítol 6. Els 

documents deontològics de la ISP, on aporte una anàlisi profunda de diversos documents vigents 

al camp de la ISP, i això em permetrà comparar les propostes teòriques amb la realitat pràctica, i 

extraure'n conclusions que puguen resultar significatives. 
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CAPÍTOL 4. EL CONTEXT PENITENCIARI 

The history of the prison must be framed in the context of 
developments in the larger society, which made social, administrative, 
and policital concerns even more determinative than benign 
philanthropy (Morris, 1995: ix). 

En aquest capítol formule, en primer lloc, una definició dels centres penitenciaris i un repàs de 

la historia de la reclusió i de les diverses filosofies penals, per passar després a esbossar com 

és la presó contemporània als països occidentals; en segon lloc, expose el marc normatiu que 

determina la forma i el funcionament actual dels CP espanyols, posant l'èmfasi en les 

referències als interns estrangers, la comunicació intercultural i, particularment, la ISP en 

aquest context; finalment, em centre en descriure la ISP als CP a partir de les contribucions 

acadèmiques sobre el tema per tal d'aportar una descripció de la situació de la professió i de 

veure quins són els temes de debat i l'estat de la qüestió. 

4.1. INTRODUCCIÓ 

Com s'ha assenyalat als capítols anteriors, el context penitenciari roman gairebé invisible per als 

estudiosos de la ISP, i fins el moment són ben escasses les referències, tant a les publicacions 

acadèmiques com d'altres tipus. Així doncs, aquest capítol pretén oferir una primera 

aproximació a aquest context de treball, començant amb la definició enciclopèdica, oferint a 

continuació unes referències històriques i demogràfiques, concretant tot seguit el marc 

normatiu que dóna forma a les institucions penals, aportant una visió panoràmica del sistema 

penitenciari espanyol i, finalment, un petit recull de les aportacions acadèmiques pel que fa a la 

ISP penitenciària. En resum, aquest capítol ofereix una descripció conceptual, demogràfica, 

jurídica, històrica, contemporània i acadèmica del context penitenciari, especialment pel que fa 

a la ISP. 

4.2. QUÈ ÉS «LA PRESÓ»? 

Per tal d'oferir una definició de la presó, primerament exposaré una definició general, a partir de 

la informació aportada en alguns diccionaris autoritzats i després oferiré una descripció breu 

dels fonaments i les finalitats dels centres penitenciaris; en segon lloc, faré un breu recorregut 

històric sobre les tradicions d'empresonament; i en tercer lloc, oferiré una visió general de la 

demografia a les presons contemporànies al món, parant especial atenció a l'Estat espanyol. 
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4.2.1. DEFINICIÓ GENERAL 

Oferir una definició general dels CP no resulta fàcil perquè hi ha una gran diversitat de 

plantejaments i de tipus de centres, segons el moment històric, segons el territori i segons la 

classe d'interns que acullen. 

Es pot fer una primera aproximació al concepte de «presó» segons la informació que aporten els 

diccionaris autoritzats. A continuació, aporte vuit definicions del terme «presó» i d'altres termes 

més o menys sinònims o equivalents, com «penitenciaría», «cárcel» o «jail», extrets de 

diccionaris autoritzats: 

DIEC: presó DGLC: presó 

1 1 f. [LC] [DR] Fet d’estar detingut, privat de llibertat. 
Pena de presó. Li han sortit dos anys de presó. Fer presó.  
1 2  [DR] presó preventiva Privació de llibertat mentre 
dura la tramitació d’una causa.  
2 1 f. [LC] [DR] [DE] Lloc on hom està pres o detingut. La 
presó de dones era als afores de la ciutat. Ficar algú a la 
presó.  
2 2  [LC] [DE] [DR] presó cel·lular Presó en què cada pres 
està tancat en una cel·la o apartament separat.  

[s. XIV; del ll. prehensio, -ōnis 'acció d'agafar'] 
f 1 1 DR PEN Pena de privació de llibertat per un temps 
determinat. 
2 presó cel·lular Presó en què cada pres està tancat en 
una cel·la o apartament separat. 
3 presó preventiva DR PROC Privació de llibertat del 
processat durant la tramitació de la causa. 
2 DR PEN/DR PROC Lloc on hom està pres o detingut. 
3 dial 1 Acció de prendre's la llet. 
2 Flor de l'herbacol, que serveix per a prendre la llet. 

DRAE: prisión DRAE: penitenciaría 

(Del lat. prehens ĭo, -ōnis). 
1. f. Acción de prender (‖ asir). 
2. f. Cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los 
presos. 
3. f. Presa que hace el halcón de cetrería, volando a poca 
altura. 
4. f. Atadura con que están presas las aves de caza. 
5. f. Cosa que ata o detiene físicamente. 
6. f. Aquello que une estrechamente las voluntades y 
afectos. 
7. f. Der. Pena de privación de libertad, inferior a la 
reclusión y superior a la de arresto. 
8. f. ant. Toma u ocupación de algo. 
9. f. pl. Grillos, cadenas y otros instrumentos con que en 
las cárceles se asegura a los delincuentes. 
~ de Estado. 
1. f. Cárcel en que se encierran los reos de Estado. 
~ mayor. 
1. f. prisión que dura desde seis años y un día hasta doce 
años. 
~ menor. 
1. f. prisión de seis meses y un día a seis años. 
~ preventiva. 
1. f. Der. La que sufre el procesado durante la 
sustanciación del juicio. 
~ provisional. 
1. m. Der. prisión preventiva. 
reducir a alguien a ~. 
1. loc. verb. Der. Encarcelarle. 

(De penitenciario). 
1. f. Establecimiento penitenciario en que sufren 
condenas los penados, sujetos a un régimen que, 
haciéndoles expiar sus delitos, va orientado a su 
enmienda y mejora. 
2. f. Dignidad, oficio o cargo de penitenciario. 
3. f. Tribunal eclesiástico de la corte de Roma, compuesto 
de varios individuos y un cardenal presidente, para 
acordar y despachar las bulas y gracias de dispensaciones 
pertenecientes a materias de conciencia. 
ORTOGR. Escr. con may. inicial. 

DRAE: cárcel 

Cárcel 
(Del lat. carcer, -ĕris)  
1. f. Local destinado a reclusión de presos. 
2. f. Ranura por donde corren los tablones de una 
compuerta. 
3. f. Carp. Barra de madera con dos salientes, entre los 
cuales se colocan y oprimen con un tornillo o con cuñas 
dos piezas de madera encoladas, para que se peguen. 
4. f. Impr. Par de tablas iguales que, afirmadas en las 
piernas de la prensa, abrazan y sujetan el husillo. 
5. f. rur. Seg. Unidad de medida para la venta de leñas, 
que en la ciudad de Segovia tiene 100 pies cúbicos y en 
Valsaín 160. 
~ de corona. 
1. f. cárcel que se destinaba a los eclesiásticos. 
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MERRIAM WEBSTER: prison MERRIAM WEBSTER: jail 

1: a state of confinement or captivity  
2: a place of confinement especially for lawbreakers; 
specifically : an institution (as one under state 
jurisdiction) for confinement of persons convicted of 
serious crimes — compare jail  
Origin of PRISON 
Middle English, from Anglo-French, from Latin 
prehension-, prehensio act of seizing, from prehendere to 
seize — more at get 
First Known Use: 12th century 

1: a place of confinement for persons held in lawful 
custody; specifically : such a place under the jurisdiction 
of a local government (as a county) for the confinement 
of persons awaiting trial or those convicted of minor 
crimes — compare prison  
2: confinement in a jail <sentenced to jail>  
He fet coincidir els títols de la taula amb la fi i inici de 
pàgina, ho he fet jugant amb l’interliniat.... 

Oxford Dictionaries Online: prison 

Pronunciation:/ˈprɪz(ə)n/ 
noun 
a building to which people are legally committed as a 
punishment for a crime or while awaiting trial: 
he died in prison 
both men were sent to prison 
Origin: 
late Old English, from Old French prisun, from Latin 
prensio(n-), variant of prehensio(n-) 'laying hold of', from 
the verb prehendere 
Taula 8. Definicions dels termes presó, prisión, cárcel, penitenciaría, prison i jail (elaboració pròpia a partir de fonts 

lexicogràfiques diverses)  

Com veiem a les definicions, les presons són espais amb una sèrie de característiques 

diferencials, i que poden ser conceptualitzades i denominades de formes diverses. Això no 

obstant, s'hi aprecien nocions comunes; la característica principal d'una presó rau en el fet que 

es tracta d'un espai en què es reclouen aquelles persones que han comès un delicte o que n'han 

estat acusades, per privar-les de llibertat o recloure-les i tenir-les sota control.  

Com es pot observar, també s'empren denominacions diverses. En català i en castellà, es parla 

de «presó», com a derivat del verb «prendre», amb un sentit més general, i en castellà també es 

parla de «cárcel», amb un sentit més restringit, relatiu al local de reclusió; també trobem el 

terme «penitenciaría», derivat de «penitència», que troba els seus orígens en la redempció dels 

pecats segons la doctrina catòlica. En castellà, a més, trobem una distinció del terme, quan 

s'empra en l'àmbit jurídic: la presó és una pena de gravetat i durada mitjana, mentre que l'arrest 

té una durada menor, i la reclusió, major. En anglès, a la definició del diccionari Oxford que hem 

trobat en línia es parla de la «prison» com un edifici per al càstig o per a l'espera del judici, 

mentre que a la definició del diccionari Merriam Webster, es parla d'un lloc de reclusió, i se'ns 

remet a l'entrada «jail» perquè, en estar centrat aquest diccionari en l'anglès nord-americà, 

estableix la distinció entre «prison» i «jail», pertanyent el primer a una jurisdicció estatal i el 

segon, a un organisme local. 



 

128 

Així doncs, s'identifiquen dues nocions centrals: la retenció de persones i el càstig que, com 

veurem, han marcat la història d'aquest tipus d'institucions. Només en una de les fonts 

consultades, el Diccionario de la Real Academia Española, es fa referència a la finalitat de 

reinserció de les presons.  

4.2.2. PANORÀMICA HISTÒRICA 

Parlar de la història de les presons és en realitat parlar de la història de la penitència i de 

l'expiació de les conductes condemnables segons el marc normatiu (moral o jurídic, o ambdós) 

d'un moment i lloc determinats. Això pot oferir un context que permeta entendre els orígens de 

la presó actual. Cal posar aquí de manifest que quan es parla de la presó en aquest treball, es fa 

referència a les presons europees; tot i que Europa és un continent ben divers, considere que, 

d'acord amb el que traspua a les diverses fonts consultades, els sistemes penitenciaris i la seua 

història presenten un grau de coincidència suficient com per fer-ne una revisió unitària. 

Totes les societats s'han provist d'un aparell punitiu que servisca per castigar les conductes 

considerades inapropiades; segons la gravetat de la «desviació» del comportament respecte del 

que s'aprecia com «normal» o «tolerable», més dur serà el càstig que s’aplique. Aquest aparell 

punitiu ha adoptat formes diverses, segons el moment històric, el tipus de societat i el marc 

normatiu de què aquesta s'haja dotat; s'han practicat puniments com l'execució pública o la 

pena de mort, les tortures i els suplicis, a més d'altres càstigs físics, com els treballs forçats. 

Actualment, la pena de presó forma part d'aquest aparell punitiu, i actualment a molts països es 

tracta de la punició més greu que es pot aplicar. 

L'estudi historiogràfic de les presons és més aviat recent. Les fonts principals que he utilitzat per 

a l'elaboració d'aquest apartat són dues: Surveiller et punir (Foucault, 1975), on s'explica el 

naixement de les institucions penitenciàries, i The Oxford History of Prisons (Morris i Rothman, 

1995), on es perfila la història contemporània de les presons. Com s'apunta en aquesta darrera 

publicació, l'aportació més gran que es fa consisteix en visibilitzar la història de les presons, que 

fins al moment romania en l'ombra. 

Pel que traspua d'ambdues contribucions, la història de les institucions correccionals discorre en 

paral·lel a l’evolució històrica de la societat general i de la resta d'institucions, i es pot dir que, en 

certa mesura, n'és un reflex. Així doncs, la brutalitat amb què s'exerceix el poder en una societat, 

la violència que es produeix entre les persones, el respecte que es mostra envers els drets 

humans, el grau de la tolerància a l'opressió, etc., troben ressò en el sistema de càstig 
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(penitenciari o d'altres tipus) d'una societat, de la mateixa manera que l'observació dels sistemes 

d'expiació d'un col·lectiu ajuda a entendre dinàmiques de funcionament més àmplies. «The 

history of the deviant became a way to understand the history of the normal [as Emile Durkheim 

demonstrated], or in our terms, the history of the prison serves to illuminate the history of all 

social institutions» (Morris, 1995: viii). Aquesta noció de diàleg sistèmic entre les estructures 

socials i polítiques i les institucions i pràctiques que les doten de contingut, també la trobem en 

el camp de la traductologia, especialment des del cultural turn d'aquests estudis. Així doncs, tant 

el sistema penitenciari com les polítiques relatives a la comunicació intercultural són un reflex 

del marc social, cultural i polític. 

Abans de l'edat moderna, la presó era una part més del sistema de càstig, sense ocupar un lloc 

preeminent (Morris, 1995: vii); les presons servien per recloure totes aquelles persones que es 

consideraven «desviades» i «marginals», com ara els malalts, els bojos, els delinqüents, els orfes, 

els vagabunds, o les prostitutes. Les presons servien, doncs, per amagar els éssers no normals, i 

no per castigar comportaments (Foucault, 1975). Els càstigs que s’aplicaven per les males 

conductes consistien en les tortures i les execucions públiques, amb una finalitat exemplaritzant 

i seguint uns criteris poc coherents, perquè la formalització de les normes i la tipificació dels 

delictes era sovint confusa o inexistent. 

Això va anar evolucionant i les execucions deixaren de ser públiques; el càstig físic va començar a 

veure's com quelcom bàrbar, i les persones que presenciaven les execucions començaven a 

sentir pietat per l'executat, i això no resultava beneficiós per a qui detentava el poder ni per a la 

«rectitud» moral del poble. Aquests càstigs físics i execucions en primer lloc es van voler amagar 

del públic i, posteriorment, es van substituir per la privació de llibertat, de manera que « Le 

châtiment est passé d’un art des sensations insupportables à une économie des droits 

suspendus » (Foucault, 1975: 18) 

Aquesta evolució va portar a convertir aquests centres en «institucions disciplinàries», que 

proveïen la infrastructura necessària per poder amagar i recloure, i estaven caracteritzades pel 

control i vigilància totals del interns al centre (Foucault, 1975).  

Així doncs, els orígens de la presó, tal i com l'entenem actualment, els trobem a l'inici del segle 

XIX, moment a partir del qual la presó va començar a considerar-se la sanció principal. Es 

considerava que el càstig portava a la rehabilitació (O'Brien, en Morris, 1995: 200). Una vegada 

concebuda com a tal, va sofrir canvis substancials, sovint en un context més general de canvi, 

sorgits d'un desig de reforma inspirat en els progressos en camps del coneixement com la 
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criminologia i la sociologia, i també en els avanços en les creences sobre les causes i el 

tractament adequat de les «desviacions» i en els canvis d'actitud de la societat envers el delicte i 

els delinqüents (O'Brien, en Morris, 1995: 199). Aquesta evolució es fa palesa en la rutina diària, 

el temps de condemna, els mètodes d’alliberament o la comprensió per part de la societat de 

l’objectiu de la reclusió, que va anar impregnant tot el sistema penal (Morris, 1995: ix).  

Els sistemes penitenciaris que es van anar implantant arreu d'Europa al segle XIX partien d'una 

filosofia penal comuna i, per això, presentaven semblances notables. «Shared ideas about how 

to create prisons that were secure, sanitary, and rehabilitative produced similar prison 

populations, architecture, work systems, and inmate subcultures» (O'Brien, en Morris, 1995: 

199).  

Als anys 1830, els principis directors dels CP eren l'ordre i la regularitat, amb l'aïllament de cada 

presoner en cel·les i amb normes de mantenir un silenci absolut. A mitjan segle XIX, les presons 

europees complien la seua funció de disciplinar un col·lectiu d'interns amb un perfil relativament 

homogeni: una població jove, majoritàriament masculina i urbana, i d'estatus i ocupacions 

semblants. Els delictes més comuns, tant entre els homes com les dones, eren els delictes contra 

la propietat (O'Brien, en Morris, 1995: 200-201). 

A finals del segle XIX, l'empresonament també va començar a qüestionar-se i a poc a poc va anar 

perdent la posició absoluta com a forma principal de càstig. Així doncs, en alguns països 

europeus van començar a sorgir noves formes de càstigs no privatius de la llibertat, com la 

llibertat condicional o la llibertat supervisada; segons el país, aquests mètodes van adquirir un 

protagonisme major o menor (O'Brien, en Morris, 1995: 199-200). Va ser en aquella època que 

les filosofies penals van començar a divergir marcadament. 

En el transcurs del s. XIX les presons comencen a especialitzar-se i diversificar també els mètodes 

de reclusió, amb institucions per a joves, dones i malalts mentals. Aquest procés 

d’especialització s'estén també al s. XX, durant el qual es creen presons de seguretat mínima, 

mitjana o alta, segons la gravetat del delicte i l’historial delictiu de l'intern (Morris, 1995: vii). 

Durant el primer quart del segle XX s'inicien múltiples iniciatives reformadores dels sistemes 

penitenciaris que es van estendre fins després de la segona meitat del segle. Es van produir tota 

una sèrie de canvis que van ampliar la gamma d'opcions penals, que oscil·laven entre, d'una 

banda, donar més protagonisme a les multes (com per exemple a Suècia) i, de l'altra, 
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incrementar l'ús de presons i camps de treball (amb casos tan extrems i brutals com els de 

l'Alemanya nazi o la Unió Soviètica) (O'Brien, en Morris, 1995: 216).  

Acabada la II Guerra Mundial, s'inicia una tendència reformista consistent en l'atenció als drets 

dels interns per evitar el tracte injust i inhumà. Arran d'aquests aires de canvi l'Organització de 

Nacions Unides se situa a l'avantguarda per establir uns estàndards internacionals per al tracte 

dels presoners, fet que culmina en la sanció d'un seguit de documents com les «Normes 

mínimes per al tracte dels presoners» (O'Brien, en Morris, 1995: 218). Aquests documents es 

tracten més endavant, en la secció d'aquest capítol dedicada al marc normatiu.  

L'últim terç del segle XX ha estat marcat per l'èmfasi creixent posat en la rehabilitació i el 

tractament penitenciari i en el declivi de la pena de presó com a mesura rehabilitadora per 

excel·lència, sense que això excloga la preocupació del sistema penal modern pel control 

(O'Brien, en Morris, 1995: 221, 224). Això no obstant, convé posar de manifest la gran diversitat 

que caracteritza els sistemes penals europeus de finals del segle XX. 

4.2.2.1. Arquitectura 

Hem vist a les definicions presentades al principi d'aquest capítol, que una característica 

principal dels CP és que són edificis amb la funció de vigilar i controlar la població reclusa, i per 

tant l'arquitectura d'aquestes institucions mereix una certa atenció, perquè «tends to dominate 

much of the texture of life in prison» (Morris i Rothman, 1995: 238). 

La dimensió arquitectònica de les presons també presenta un grau alt de disparitat, segons la 

finalitat del centre, l'època en què es va construir, la tradició arquitectònica del país i les modes, 

o la filosofia penal del moment. Siga com siga, el disseny arquitectònic dels CP ha evolucionat en 

paral·lel a la societat, en la línia del que s'ha vingut argumentant en aquest apartat sobre la 

història dels CP. 

Una aportació que va rebre en el seu moment molta atenció en el camp de l'arquitectura 

penitenciària és el Panopticon (Bentham, 1995), publicat originalment l'any 1795, on es 

presentava una proposta de disseny d'espais per a la vigilància d’un grup nombrós d’individus 

per part d'una sola persona (el nom de l'obra, pan-opticon, és eloqüent), en principi per a 

centres de reclusió. La idea consistia que un sol vigilant poguera observar tot un grup d'interns, 

sense que aquests pogueren veure els altres interns ni el propi vigilant.  
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Aquest model, tot i considerar-se antiquat, és un referent arquitectònic que ha tingut molta 

acceptació arreu del món i, de fet, les presons de Carabanchel de Madrid i la Model de 

Barcelona estan inspirades en aquesta proposta; tot i això, avui dia es considera que és un model 

vexatori pel que fa al tracte dispensat als interns, ja que l’objectiu únic d’aquest tipus de 

construccions és la reducció de costos de personal, sense tenir en compte el benestar o el dret a 

la dignitat de les persones, en la línia de la corrent filosòfica que va encetar Bentham, 

l'utilitarisme. 

A partir dels inicis del s. XIX, coincidint amb el Romanticisme a Europa i les inquietuds de tipus 

social, la societat comença a preocupar-se per la situació dels CP i a prestar atenció a les 

condicions de salubritat d’aquests establiments (Alonso Pereira, 1985: 56). 

L'arquitectura de les presons europees des de mitjans del segle XIX estava regida pels valors que 

la filosofia penal hi atorga: la seguretat, les condicions de salubritat i la rehabilitació (O'Brien, en 

Morris, 1995: 202). Aquests principis eren majoritàriament coincidents a nivell internacional, i 

l'esmentada similitud portava a una escassa diversitat de models arquitectònics. N'hi havia 

bàsicament dos: 

- el disseny radial de Pentonville: diverses ales que ixen en forma radial d'un edifici circular 
central. Es potencia la separació entre els interns. 

- el model del «pal de telèfon»: diversos blocs de cel·les disposats en angles rectes que 
ixen d'un corredor central llarg. Ofereix cel·les individuals per als interns durant la nit, i 
espais comuns durant el dia. 

Tot i que el model radial era més car de construir i s'havia qüestionat la utilitat i la idoneïtat de 

l'aïllament dels interns durant períodes llargs, a principis del segle XX encara es dissenyaven 

edificis amb aquest enfocament (O'Brien, en Morris, 1995: 203). El model panòptic també va 

gaudir de vigència fins ben entrat el segle XX. 

Durant el segle XX, l'arquitectura dels CP ha anat evolucionant d'acord amb els sistemes penals. 

Com que les filosofies penals a Europa comencen a divergir clarament durant el transcurs 

d'aquest segle, com he assenyalat anteriorment, els models arquitectònics que s'adopten també 

són més variats. Algunes regions, com els països nòrdics se centren en crear espais més oberts, 

mentre que d'altres, com el sud d'Europa o el Regne Unit, segueixen entenent que la pena 

privativa de llibertat s'ha de produir en espais de reclusió tancats (O'Brien, en Morris, 1995: 221, 

223).  

En l'actualitat continua vigent aquesta diversitat, tot i que és comú que als CP queden recollides 

les darreres innovacions pel que fa a infraestructura, i també queden reflectits els valors cívics 
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amb més vigència del moment, els quals sovint coincideixen als diversos territoris, com ara el 

respecte al medi ambient. Per exemple, a Espanya es construeixen CP seguint «el model de nucli 

urbà autosuficient, que caracteritza les infraestructures penitenciàries d'última generació», amb 

instal·lacions i serveis molt variats, i també les propostes de l'arquitectura bioclimàtica 

(Ministerio del Interior, 2011a). S'observa, doncs, de nou com les presons i el sistema 

penitenciari són un reflex de la societat. 

L'arquitectura penitenciària espanyola actual sembla que ha optat per una síntesi dels dos 

models esmentats anteriorment. A la figura següent trobem una planta de CP tipus; s'aprecia 

que hi ha d'una banda, dues columnes de cel·les, seguint la proposta del «pal de telèfon», unides 

per una estructura entre ambdues columnes que en certa mesura les articula, seguint el disseny 

radial. 

 
Il·lustració 4. Planta de centre tipus, extreta de El sistema penitenciario español (Ministeri de l'Interior, 2010: 22). 

Així doncs, com ha quedat palès, l'arquitectura dels CP ve marcada pel context històric. En el 

Capítol 7, dedicat a l'estudi pràctic del context penitenciari, veurem com l'arquitectura pot influir 

al seu torn sobre com és la vida dintre dels CP i, per tant, sobre com s'ofereixen els serveis, 

incloent-hi la ISP. 
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4.2.3. DEMOGRAFIA PENITENCIÀRIA: INTERNS 
ESTRANGERS 

Un altre element que pot ajudar a perfilar la realitat penitenciària mundial i les necessitats 

comunicatives de cada sistema penitenciari, és la demografia. En aquest apartat presente una 

descripció general de la demografia penitenciària a partir de les dades estadístiques al meu 

abast, referents a la població reclusa total i al percentatge d'interns d'origen estranger.  

A continuació presente una cita on es fa un resum aclaridor de la distribució de la població 

reclusa mundial per països i per regions, corresponent a l'any 2008, així com la concentració 

d'interns respecte de la població general. 

More than 9.8 million people are held in penal institutions throughout the world, mostly as pre-trial 
detainees (remand prisoners) or as sentenced prisoners. Almost half of these are in the United 
States (2.29m), Russia (0.89m) or China (1.57m sentenced prisoners). A further 850,000 are held in 
‘administrative detention’ in China; if these are included the overall Chinese total is over 2.4 million 
and the world total over 10.65 million. 

The United States has the highest prison population rate in the world, 756 per 100,000 of the 
national population, followed by Russia (629), Rwanda (604), St Kitts & Nevis (588), Cuba (c. 531), 
U.S. Virgin Is. (512), British Virgin Is. (488), Palau (478), Belarus (468), Belize (455), Bahamas (422), 
Georgia (415), American Samoa (410), Grenada (408) and Anguilla (401). 

Almost three fifths of countries (59%) have rates below 150 per 100,000. 

The world population in 2008 is estimated at 6,750 million (United Nations); set against a world 
prison population of 9.8 million this produces a world prison population rate of 145 per 100,000 
(158 per 100,000 if set against a world prison population of 10.65 million). 

Prison population rates vary considerably between different regions of the world, and between 
different parts of the same continent. For example: 

− in Africa the median rate for western African countries is 35 whereas for southern African 
countries it is 231; 

− in the Americas the median rate for south American countries is 154 whereas for 
Caribbean countries it is 324.5; 

− in Asia the median rate for south central Asian countries (mainly the Indian sub-
continent) is 53 whereas for (ex‑Soviet) central Asian countries it is 184; 

− in Europe the median rate for southern and western European countries is 95 whereas for 
the countries spanning Europe and Asia (e.g. Russia & Turkey) it is 229.  

− in Oceania (including Australia and New Zealand) the median rate is 102.5. 

Prison populations are growing in many parts of the world. Updated information on countries 
included in previous editions of the World Prison Population List shows that prison populations 
have risen in 71% of these countries (in 64% of countries in Africa, 83% in the Americas, 76% in 
Asia, 68% in Europe and 60% in Oceania).» (R. Walmsley, 2008)  
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Al mapa següent trobem una representació gràfica de la població reclusa mundial per cada 

100.000 habitants; aquesta informació està actualitzada a l'any 2010: 

 
Il·lustració 5. Població reclusa mundial per cada 100.000 habitants (Chartsbin, 2010b) 

Com veiem a la figura anterior, l'Estat espanyol destaca al mapa per ser un dels escassos països 

de l'Europa occidental que supera el llindar dels 150 presoners per cada 100.000 persones, amb 

76.259 interns i un 165/100.000 (World Prison Population List, 2010). 

Atès el fet que el present estudi se centra en la ISP en presons, resulta rellevant també 

identificar el nombre relatiu de persones estrangeres a cada país, perquè això dóna una idea del 

grau de necessitat de comptar amb serveis d'ISP. A la figura que presente a continuació, trobem 

una representació gràfica del percentatge de reclusos d'origen estranger a cada país. 

 
Il·lustració 6. Població reclusa d'origen estranger (Chartsbin, 2010a) 
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Si establim una comparació entre aquesta il·lustració i la Il·lustració 5, presentada anteriorment, 

es pot observar que les regions amb una concentració més elevada de població reclusa no solen 

tenir un índex elevat d'interns estrangers. 

Com es pot observar, els percentatges més elevats d'interns d'origen estranger es concentren, 

en primer ordre d'importància, als països de la península aràbiga; en segon lloc, a l'Europa 

occidental; i en tercer lloc, a Oceania. Així mateix, hi ha països repartits pels cinc continents que 

tenen un índex relativament elevat d'estrangers. 

A la taula següent trobem la llista dels cuaranta països que compten amb un percentatge més alt 

d'interns estrangers, juntament amb el nombre absolut. 

Taula 9. Percentatge i nombre d'interns estrangers, per país (Chartsbin, 2010a) 

A partir de les informacions presentades, s'observa doncs que els països que trobem més alts a 

la llista són territoris de gran riquesa, ja siga perquè es tracta de països productors de petroli, 

com és el cas dels Emirats Àrabs o d'Aràbia Saudita, o perquè són paradisos fiscals, com Mònaco 

o Andorra. A continuació hi ha països que han tingut un desenvolupament econòmic accelerat 

durant el darrer decenni, amb la generació d'ocupació que això pot suposar, com Grècia o 

Espanya, o que gaudeixen de bons sistemes de protecció social, com és el cas de Noruega o 

Islàndia. 

Country Foreign 
prisoners (%) 

Prison 
populations 

 Country 
Foreign 

prisoners (%) 
Prison 

populations 

United Arab Emirates 92.20% 11,193  Côte d'Ivoire 30.00% 11,143 (est.) 
Monaco 83.30% 25  Malaysia 30.00% 36,040 
Andorra 81.70% 60  Hong Kong 29.70% 9,882 
Saudi Arabia 72.00% 44,600 (est.)  Brunei 29.60% 423 
Switzerland 70.20% 6,084  Gibraltar 29.40% 51 
Luxembourg 69.50% 706  Libya 29.10% 12,905 
Gambia, The 66.70% 450  Sweden 28.70% 7,286 
American Samoa 66.00% 132  Netherlands 27.70% 15,604 
Cyprus 53.20% 671  Germany 26.30% 70,817 
Aruba 48.10% 277  Botswana 22.60% 5,216 
Austria 45.80% 8,671  Denmark 21.90% 3,967 
Greece 43.90% 11,547  Portugal 20.30% 11,541 

Belgium 42.10% 10,159  Netherlands Antilles 20.20% 713 

Lebanon 38.00% 5,870  New Zealand 20.00% 8,706 

Italy 36.90% 67,444  Australia 19.30% 29,317 

Spain 35.70% 76,259  Suriname 19.30% 1,600 (est.) 

Norway 32.60% 3,446  France 19.20% 59,655 

Antigua i Barbuda 30.60% 229  Iceland 17.70% 175 

Oman 30.30% 1,403  Barbados 17.20% 899 

Jersey 30.10% 176  Singapore 16.30% 12,944 
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Així doncs, sembla que els països amb més reclusos estrangers, en termes relatius, solen ser els 

pols de major atracció migratòria. El continent que en conjunt sembla que allotja un nombre 

més grans d'interns estrangers és Europa. 

Si es parteix de la premissa que un nombre més elevat d'estrangers equival a un diversitat 

cultural i lingüística més gran i que això comporta una necessitat més gran de mecanismes que 

faciliten la comunicació, es pot concloure, doncs, que aquests països són els que més necessiten 

la ISP als CP, tot i que en la pràctica són ben pocs els països (concretament, el Regne Unit i 

Suècia) que compten amb aquests serveis. 

Com veiem a la taula anterior, l'Estat espanyol és el 16è país a nivell mundial en percentatge 

d'interns d'origen estranger, però és el segon país del món, després dels EUA, en nombre 

absolut d'interns estrangers, segons les dades presentades a la taula anterior. És un dels 

nombrosos estats europeus amb un índex elevat d'estrangers empresonats. Amb una població 

reclusa total de 73.576 persones, a dia 18 d'abril del 2011, 26.282 eren estrangeres, és a dir, un 

35,72% (Ministerio del Interior, 2011b). Aquesta dada és ben transcendent perquè apunta al 

component intercultural i a les dificultats de comunicació que es poden produir, tot i haver-se de 

considerar també que això no significa necessàriament que la comprensió de la llengua 

espanyola siga un problema per a tots els interns estrangers; potser la població llatinoamericana 

no té problemes comunicatius tan evidents com les persones que no coneixen en absolut la 

llengua majoritària. 

Des del meu punt de vista, el fet que més d'un terç de la població reclusa espanyola estiga 

formada per interns d'origen estranger és una dada rellevant que hauria de portar aparellada un 

seguit de mecanismes orientats a oferir serveis adaptats a les característiques del sector de 

població al qual s'adrecen els serveis, com per exemple serveis d'ISP. 

Com a comentari al marge, convé recordar que les dades que he aportat no inclouen el nombre 

de persones detingudes als Centre d'Internament d'Estrangers que hi ha arreu d'Europa. Aquests 

Centres no formen part del sistema penitenciari, però compleixen la funció de retenir els 

estrangers que estan en tràmits d'expulsió, i per tant tot sovint allotgen persones que només 

han comès faltes administratives, i no penals. Així mateix, aquests Centres compten amb un 

percentatge d'estrangers del 100% i no ofereixen serveis per a la reinserció, de manera que 

sembla que la ISP resulta encara més necessària en aquests Centres que no als CP. Malgrat això, 

com he apuntat a l'apartat 4.1, m'he centrat exclusivament en els CP i, amb la finalitat d'acotar 

l'estudi, no tractaré aquests Centres d'Internament en el present treball. 
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4.3. MARC NORMATIU 

En aquest apartat em centre en perfilar el marc normatiu internacional i nacional que configura 

el sistema penitenciari, així com les regulacions específiques referents a la comunicació 

interlingüística i intercultural. El marc normatiu moral o jurídic és l'estructura sobre què 

s'assenta el concepte de delicte i de la pena o penitència corresponent, una noció clau per 

entendre els CP, com he apuntat anteriorment. En aquest estudi no entraré a valorar els factors 

morals que, en els diversos territoris i moments històrics, han motivat la consideració d'allò 

delictuós; em centraré, més aviat, en l'anàlisi de la codificació d'aquestes pautes morals ben 

formalitzades (i per això de més fàcil observació) a la legislació penal i en la normativa 

penitenciària, per tal de descriure l'entorn penitenciari des del punt de vista jurídic i poder així 

copsar millor la pràctica de la ISP inserida en aquest context.  

Per fer un repàs general de la normativa, primer em deturaré en les normes que emanen de 

poders inter i supranacionals, i després em fixaré en els diferents textos d’abast nacional. Només 

s'esmentaran aquells aspectes, generals i específics, dels textos que considere que poden 

contribuir a entendre qüestions bàsiques de la vida a la presó i que guarden una relació amb la 

ISP, la comunicació i la multiculturalitat. 

S'exclou de l'anàlisi tot l'articulat de les normes citades que fa referència a la no discriminació 

per raó de llengua, origen cultural, etc., perquè, tot i ser declaracions de principis de gran 

importància, les normes se solen interpretar, en el sentit jurídic, des d'un prisma de mínims; és a 

dir, que no s'entén que una conducta (una llei, un sistema…) és discriminatòria a menys que es 

produïsquen casos flagrants en què una persona siga explícitament discriminada perquè parla 

una llengua i no una altra. No s'entén com a discriminació que un sistema no articule 

mecanismes perquè les persones que no parlen la llengua majoritària es puguen comunicar, i 

entenguen els seus drets i obligacions. Tot i que jurídicament aquestes pràctiques no es 

consideren discriminatòries, és evident que les possibilitats de gaudi efectiu dels drets civils es 

poden veure reduïdes o impedides pels obstacles comunicatius. 

Abans de comentar els documents jurídics en què he identificat referències a la ISP als CP, 

sembla adient fer un apunt respecte de les versions de les normes que he recopilat. Cap dels 

documents que s'esmenten tenen una traducció catalana vinculant; en els casos de la legislació 

internacional en què la norma té una versió castellana jurídicament vàlida, s'esmenta aquesta 

versió. En els altres casos, s'aporta el text en la versió anglesa, que en tots els casos és una de les 

versions vinculants. 
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4.3.1. LEGISLACIÓ INTERNACIONAL 

La comunitat internacional ha acceptat un seguit de normes, normalment a través d'acords 

elaborats i adoptats en el marc de les Nacions Unides, que constitueixen els principals 

instruments internacionals dels drets humans legalment vinculants, com poden ser la Declaració 

Universal dels Drets Humans o el Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, 

entre d'altres. Aquests textos d'abast general estipulen els drets fonamentals de tots els 

ciutadans ―incloent-hi els presos―, com la no discriminació per raó de lleng ua, i les obligacions 

dels estats, com ara l'educació. 

La majoria d'aquests textos no solen fer referència a la interpretació, als drets de les persones 

empresonades o als serveis que se'ls ha d'oferir, i per això no resulten rellevants per als 

objectius d'aquest estudi. Això no obstant, un d'aquests textos, sí que fa referència a la 

interpretació:  

- Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, adoptat per l'Assemblea General de l'ONU, 
Resolución 2200 A (XXI), del 16 de desembre de 1966:  

Artículo 14.  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas:  

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza 
y causas de la acusación formulada contra ella;  

(…) 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado 
en el tribunal;  

Artículo 27 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.  

A ambdós articles es parla del dret a la comunicació d'aquelles persones que 

desconeixen la llengua majoritària. Al 14 es parla del dret dels ciutadans a entendre les 

acusacions amb l'assistència d'un intèrpret, si cal, i l'article 27 se centra en el dret d'una 

minoria a mantenir la seua vida cultural, religiosa i la seua llengua. Aquest document 

només se centra en les primeres etapes del procés penal, com són l'acusació i el judici, i 

no en les finals, com sol ser el cas de les estades prolongades en un CP, però estipula el 

dret dels ciutadans a la interpretació en tot procés penal, quan no entenen la llengua 

que es parla 
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A més d'aquests textos generals, hi ha una sèrie de documents d'abast internacional que tracten 

específicament dels reclusos i de les condicions de detenció, i que aporten més detalls que els 

instruments esmentats anteriorment, entre els quals convé destacar els següents:  

- Regles mínimes per al tractament dels reclusos (Declaració de Ginebra), adoptades pel 
Consell Econòmic i Social de l’ONU, Resolucions 663C (XXIV), del 31 de juliol de 1957 i 
2076 (LXII), del 13 de maig de 1977: 

Regla 30 

3) En la medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por 
medio de un intérprete. 

Regla 38 

1) Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con 
sus representantes diplomáticos y consulares. 

Regla 51 

1) El director, el subdirector y la mayoría del personal del establecimiento deberán hablar la lengua 
de la mayor parte de los reclusos o una lengua comprendida por la mayor parte de éstos. 

2) Se recurrirá a los servicios de un intérprete cada vez que sea necesario. 

Als fragments que hem extret d'aquest text es fa palès que els CP han de considerar la 

diversitat lingüística dels interns i facilitar-los la comunicació. Així doncs, segons aquest 

document, tot intern té dret als serveis d'un intèrpret per a la seua defensa si és 

necessari i viable, i el CP utilitzarà ISP sempre que es faça necessari. 

Aquest text és el primer instrument jurídic que fa referència a la ISP al si dels CP. Tot i 

tenir per això un gran valor, planteja més dubtes que respostes pel que fa a la ISP: Qui es 

considera «intèrpret»? Quan resulta «necessari» o «viable» recórrer a un intèrpret?  

− Conjunt de Principis per a la protecció de totes les persones sotmeses a qualsevol forma 
de detenció o presó, adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la 
resolució 43/173, de 9 de desembre del 1988: 

Principio 14  

Toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado por las 
autoridades responsables del arresto, detención o prisión tendrá derecho a que se le comunique sin 
demora, en un idioma que comprenda, la información mencionada en el principio 10, el párrafo 2 
del principio 11, el párrafo 1 del principio 12 y el principio 13 y a contar con la asistencia, gratuita si 
fuese necesario, de un intérprete en las actuaciones judiciales posteriores a su arresto.  

Una persona detinguda o empresonada ha de ser informada de l'acusació que se'n 

formule en contra en una llengua que entenga i té dret a un intèrpret en les actuacions 

judicials, de considerar-se necessari. S'observa doncs que l'assistència d'un ISP es 
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contempla com un dret de què poden gaudir totes les persones durant les actuacions 

judicials, però no s'esmenta l'estada als CP. 

Principio 18 

Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse a la vista de un 
funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste no podrá hallarse a distancia que le 
permita oír la conversación.  

En aquest principi s'estipula el dret del detingut o pres a mantenir una comunicació 

privada amb el seu advocat. S'entén que aquesta confidencialitat s'ha de respectar 

també quan la comunicació es produeix per mitjà d'un ISP. 

− Principis bàsics per al tractament dels reclusos, adoptats i proclamats per l'Assemblea 
General de les Nacions Unides en la resolució 45/111, de 14 de desembre de 1990. 
Aquest text no esmenta explícitament la ISP, encara que sí que parla de la dignitat de 
totes les persones i de la no discriminació per motius de llengua.  

− Regles de les Nacions Unides per a la protecció dels menors privats de llibertat, 
adoptades per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la resolució 45/113, de 14 
de desembre de 1990: 

4. (…) Se deberán respetar las creencias religiosas y culturales, así como las prácticas y preceptos 
morales de los menores. 

6. Las Reglas deberán ponerse a disposición del personal de justicia de menores en sus idiomas 
nacionales. Los menores que no conozcan suficientemente el idioma hablado por el personal del 
establecimiento de detención tendrán derecho a los servicios gratuitos de un intérprete siempre 
que sea necesario, en particular durante los reconocimientos médicos y las actuaciones 
disciplinarias. 

24. En el momento del ingreso, todos los menores deberán recibir copia del reglamento que rija el 
centro de detención y una descripción escrita de sus derechos y obligaciones en un idioma que 
puedan comprender, junto con la dirección de las autoridades competentes ante las que puedan 
formular quejas, así como de los organismos y organizaciones públicos o privados que presten 
asistencia jurídica. Para los menores que sean analfabetos o que no puedan comprender el idioma 
en forma escrita, se deberá comunicar la información de manera que se pueda comprender 
perfectamente. 

Aquest text estipula de nou el dret a la no discriminació, però esmenta els drets a la 

comunicació dels menors privats de llibertat amb més detall que cap dels textos 

ressenyats anteriorment; els menors tenen dret als serveis d'ISP gratuïts sempre que 

resulte necessari, especialment en contextos mèdics i actuacions disciplinàries, així com 

a rebre una còpia on consten els seus drets i obligacions en una llengua que 

comprenguen. Tot i així, quan els menors no entenguen la llengua escrita se'ls informarà 

«de manera que es puga comprendre perfectament», de nou sense especificar quin 

tipus de mecanismes s'empraran. 
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Així doncs, com es pot apreciar, la majoria dels documents internacionals revisats fan referència 

a la comunicació i a la ISP, tant en el moment de la detenció, com per a la defensa de l'intern en 

els procediments disciplinaris, si se n'aprecia la necessitat; aquesta darrera consideració deixa a 

la discreció del CP de decidir quan es considera necessari i resulta possible aportar ISP. A més, 

tampoc s'especifiquen les condicions sota les quals els s'han d'oferir aquests serveis d'ISP. 

Queda manifest, doncs, que la provisió de serveis d'ISP als CP es planteja com una cosa opcional, 

com un servei no obligatori i que, per tant, no es concedeix importància al dret a la comunicació. 

4.3.2. LEGISLACIÓ EUROPEA 

El cabal comunitari aplega bona part de les nocions apuntades a la legislació que emana de les 

Nacions Unides. També hi trobem legislació general que parla de la igualtat de tots els ciutadans 

i dels seus drets fonamentals, així com legislació específica sobre el tracte als presos, els seus 

drets i la vida als CP.  

Com ja he assenyalat anteriorment, en aquest treball em deturaré en els textos que tracten 

específicament sobre els drets a la comunicació i a la ISP en els àmbits de la justícia penal, 

especialment en l'àmbit penitenciari. Els textos més rellevants són els següents: 

- Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals 
(1953): 

Artículo 5 

2. Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que 
comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella. 

Artículo 6  

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:  

a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la 
naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; 

(…) 

e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en 
la audiencia. 

Com es pot observar, també en aquest document es para atenció al dret de l'acusat a ser 

informat de l'acusació en una llengua que comprenga i a rebre l'assistència gratuïta d'un 

intèrpret quan no parle o entenga la llengua de l'audiència. 

- Normes penitenciàries europees, Recomanació Rec(2006)2 del Comitè de Ministres dels 
estats membres sobre les Normes penitenciàries europees, adoptada pel Comitè de 
Ministres l'11 de gener del 2006:  
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30.1 At admission, and as often as necessary afterwards all prisoners shall be informed in writing 
and orally in a language they understand of the regulations governing prison discipline and of their 
rights and duties in prison. (…) 

38.1 Special arrangements shall be made to meet the needs of prisoners who belong to ethnic or 
linguistic minorities.  

38.2 As far as practicable the cultural practices of different groups shall be allowed to continue in 
prison.  

38.3 Linguistic needs shall be met by using competent interpreters and by providing written 
material in the range of languages used in a particular prison. (…) 

59. Prisoners charged with disciplinary offences shall:  

a. be informed promptly, in a language which they understand and in detail, of the nature of the 
accusations against them; 

e. have the free assistance of an interpreter if they cannot understand or speak the language used 
at the hearing. (…) 

87.1 Arrangements shall be in place to encourage the best possible communication among 
management, other staff, outside agencies and prisoners.  

87.2 The director, management and the majority of the other staff of the prison shall be able to 
speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the majority 
of them.  

Aquest darrer document és el text de major rang que ofereix un cert grau de detall en 

les recomanacions referents a la ISP i a la comunicació en presons. Tal i com es diu, a 

l'ingrés els interns han de ser informants oralment i per escrit en una llengua que 

comprenguen. Cal fer els arranjaments necessaris per satisfer les necessitats dels interns 

que pertanyen a minories ètniques o lingüístiques i les «necessitats lingüístiques se 

satisfaran amb la utilització d'intèrprets competents i amb la provisió de material escrit 

en la varietat de llengües que s'empren en una presó». En el cas dels interns amb 

infraccions disciplinàries que no entenguen la llengua que es parla durant la vista, cal 

proveir serveis gratuïts d'ISP. També es recomana articular els elements necessaris per a 

fomentar una bona comunicació entre els diversos col·lectius implicats en la vida 

penitenciària. Això no obstant, cal recordar que es tracta d'una Recomanació europea, 

és a dir, un tipus de document jurídic que, tot i tenir un gran pes polític, no és vinculant. 

La legislació europea recull les mateixes nocions que les estipulades en l'apartat dels documents 

normatius d'abast internacional, és a dir, el dret de l'intern o detingut a ser informat de 

l'acusació en una llengua que comprenga, i el dret a l'assistència d'un intèrpret per a la defensa 

de l'intern. Sembla que la normativa europea és una mica més estricta que la que emana de les 

Nacions Unides, perquè en el cas europeu no consta que l'assistència de l'ISP siga opcional. Això 

no obstant, les lleis no sempre es respecten i, de fet, «No son pocos los casos en que el Tribunal 
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Europeo de Derechos Humanos ha acabado por condenar a algún estado miembro del Consejo 

de Europa por vulnerar el derecho de un ciudadano a ser asistido de forma gratuïta por un 

intérprete» (Ortega-Herráez, 2006: 47). 

4.3.3. LEGISLACIÓ NACIONAL 

Com he apuntat als apartats anteriors, la legislació nacional compta amb els instruments usuals 

per a la fonamentació jurídica de tota societat democràtica, com la Constitució espanyola del 

1978, a partir de valors com la justícia, la igualtat, la llibertat, la imparcialitat en l'administració 

de justícia, entre d'altres.  

Pel que fa al dret a la comunicació, al principi de tot procés penal, la Constitució estipula que: 

Artículo 17. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le 
sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a 
declarar. 

Quant a la pena de presó, es tipifica que: 

Artículo 25. 2. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 
hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. 

La legislació que afecta els drets dels estrangers a Espanya també estableix que les persones que 

no parlen la llengua oficial tenen dret a l'assistència d'un intèrpret en els processos 

administratius i legals relacionats amb l'admissió o expulsió del país i amb l'asil polític. Els 

documents que conformen aquest cos legislatiu són: Llei Orgànica 4/2000 d'11 de gener sobre 

Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seua Integració social, modificada per la Llei 

Orgànica 8/2000 de 22 de desembre; Llei 9/1994, de 19 de maig, de modificació de la Llei 

5/1984, de 26 de març, reguladora del Dret d'Asil i de la Condició de Refugiat (Ortega Herráez, 

2006). Així mateix, trobem textos que a més d'establir el dret a un intèrpret durant els processos 

legals també concreten com s'han de nomenar aquests intèrprets, com són la Llei 

d'Enjudiciament Civil, Llei d'Enjudiciament Criminal; Llei Orgànica del Poder Judicial) (Ortega 

Herráez, 2006). 

A banda de la legislació d'abast nacional referent als drets de les persones que no dominen la 

llengua majoritària i a quins mecanismes s'han d'articular per possibilitar la comunicació en els 

processos penals, també trobem un seguit de documents de rang i abast divers que defineixen el 

marc legal del context penitenciari espanyol, tot concretant la vida a la presó, les mesures de 

seguretat, el procés d'entrada, els serveis que s'ofereixen, etc. Aquests documents són: 



145 

- Llei Orgànica General Penitenciària 1/79, de 26 de setembre 
- Reglament Penitenciari, Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer 
- Circulars i instruccions del Centre Directiu 
- Altres documents no normatius 

4.3.3.1. Llei Orgànica General Penitenciària 

La Llei Orgànica General Penitenciària 1/79 (LOGP d'ara endavant) és la «norma que consagra 

como rasgos más sobresalientes el principio de legalidad en la ejecución de la pena, la 

potenciación del régimen abierto, la implantación del Juez de Vigilancia y en definitiva la 

instauración de un moderno sistema penitenciario basado en la concepción de la pena como una 

medida de prevención especial encaminada a la reeducación y reinserción social de los 

penados» (Ministerio del Interior, 2010b). 

En els paràgrafs que segueixen extrac els fragments d'aquesta Llei que considere que resulten 

rellevants per als objectius d'aquest treball; em centraré de nou en allò referent a la 

interculturalitat, la comunicació i la ISP. 

Artículo 21. 2. La administración proporcionará a los internos una alimentación controlada por el 
médico, convenientemente preparada y que responda en cantidad y calidad a las normas dietéticas 
y de higiene, teniendo en cuenta su estado de salud, la naturaleza del trabajo y, en la medida de lo 
posible, sus convicciones filosóficas y religiosas. Los internos dispondrán, en circunstancias 
normales, de agua potable a todas las horas. 

Aquest article concreta el tipus d'alimentació que l'administració proporciona, tenint en 

compte també, de resultar possible, les conviccions dels interns. S'observa, per tant, que 

es té en compte la diversitat cultural en aquest respecte. 

Artículo 25. 2. El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas diarias para el 
descanso nocturno y queden atendidas las necesidades espirituales y físicas, las sesiones de 
tratamiento y las actividades formativas laborales y culturales de los internos. 

Pel que fa a la distribució del temps, també es consideren les necessitats espirituals dels 

interns, deixant un espai per a la pràctica de la religió pròpia.  

Artículo 49. Los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre el régimen del 
establecimiento, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular 
peticiones, quejas o recursos. A quienes no pueden entender la información por el procedimiento 
indicado, les será facilitada por otro medio adecuado. 

En aquest article es fa referència a l'obligació per part del CP de facilitar informació per 

un mitjà adequat perquè l'intern la puga entendre, en aplicació de la normativa 

internacional, d'obligada incorporació a l'ordenament jurídic, però no es concreten 

aquests mitjans ni s'especifica atenent a quins criteris un mitjà és considerat adequat.  
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Artículo 51. 1. Los internos autorizados para comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en 
su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados […] 

Aquest article posa de manifest que es contempla la diversitat lingüística dels interns i el 

seu dret a parlar la llengua pròpia amb les visites que reba. Malgrat això, no es parla del 

dret de l'intern a comunicar-se en la seua llengua amb els treballadors del CP o a 

entendre els missatges que se li comuniquen en una altra llengua per mitjans fiables.  

Artículo 54. La administración garantizará la libertad religiosa de los internos y facilitará los medios 
para que dicha libertad pueda ejercitarse. 

Aquest article parla de la llibertat religiosa i del dret dels interns a exercir-la, incidint en 

el respecte a la diversitat cultural. 

Artículo 60: 1. Los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las 
peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo para las 
finalidades indicadas en el artículo anterior. 

2. Para ello, deberán utilizarse, en tanto sea posible, todos los métodos de tratamiento y los medios 
que, respetando siempre los derechos constitucionales no afectados por la condena, puedan 
facilitar la obtención de dichas finalidades. 

Aquest article parla de la necessitat de conèixer les peculiaritats de l'ambient del penat 

per fer un disseny del tractament adequat, i del recurs a tots els mitjans necessaris per 

aconseguir-ho. Se suscita l'interrogant de si la inclusió de professionals amb 

coneixements sobre les cultures dels interns pot considerar-se un mitjà necessari, encara 

que no s'arriba a aquest grau de precisió.  

En conclusió, tot i que es reconeixen els drets (incloent-hi els culturals) de tots els reus, la 

dimensió comunicativa no es considera gaire, i sovint tampoc traspua una visió dels reus com un 

col·lectiu heterogeni, divers i multicultural. A tot arreu del text (arts. 4.1.b), ) es parla de les 

entrevistes, dels diagnòstics individuals, d'acatar normes, d'exercir drets, de complir amb els 

deures o d'oferir serveis, però mai es parla de com possibilitar-ho, atenent a les característiques 

dels usuaris. 

4.3.3.2. Reglament Penitenciari 

El Reglament Penitenciari 190/1996 (RP d'ara endavant) «desarrolla los principios de la Ley 

Orgánica en consonancia con el nuevo modelo punitivo establecido en el Código Penal» 

(Ministerio del Interior, 2010b). En els paràgrafs que segueixen extrac del text aquelles nocions 

que guarden alguna relació amb la interculturalitat, la comunicació interlingüística i la ISP.  
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Artículo 15. Ingreso 

5. Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en conocimiento de las autoridades 
diplomáticas o consulares correspondientes su ingreso en prisión. A tal fin, en el momento del 
ingreso, incluido el voluntario a que se refiere el artículo siguiente, se les informará de forma 
comprensible, a ser posible en su propio idioma, de este derecho, recabando por escrito su 
autorización para proceder, en su caso, a tal comunicación. 

En aquest article s'esmenta el dret de l'intern a ser informat de forma comprensible del 

seu dret d'avisar les autoritats diplomàtiques del seu país. Així doncs, cal informar 

l'intern estranger si és possible en la seua llengua; malgrat això, no es concreta com 

s'aconseguirà informar l'intern en la seua llengua i, en el cas que no resulte possible, 

tampoc s'especifica quina és la forma comprensible en què s'ha de comunicar el dret. 

Això deixa a la discreció del CP de considerar quan se n'ha informat comprensiblement, 

cosa que pot resultar problemàtica. 

Artículo 41. Reglas generales. 

1. Los internos tienen derecho a comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia 
lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de 
cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial. 

Com palesa aquest article, la Llei preveu la diversitat lingüística dels interns, i estipula 

que tenen dret a comunicar-se en la seua llengua amb les visites.  

Artículo 46. Comunicaciones escritas.  

La correspondencia de los internos se ajustará a las siguientes normas: 

[…] 

5.ª En los casos en que, por razones de seguridad, del buen orden del establecimiento o del interés 
del tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunicaciones escritas, esta decisión se 
comunicará a los internos afectados y también a la autoridad judicial de que dependa si se trata de 
detenidos o presos, o al Juez de Vigilancia si se trata de penados. Cuando el idioma utilizado no 
pueda ser traducido en el establecimiento, se remitirá el escrito al centro directivo para su 
traducción y curso posterior. 

En aquest article es parla de les comunicacions escrites dels interns i es contempla de 

nou la diversitat lingüística. A més a més, s'esmenta la traducció com a mitjà per a la 

seguretat, però no es tracta coma eina per a la comunicació. 

Artículo 52. Información.  

3. A estos efectos, el mencionado Centro Directivo procurará editar folletos de referencia en 
aquellos idiomas de grupos significativos de internos extranjeros en los Establecimientos españoles. 
A los extranjeros que desconozcan los idiomas en que se encuentre editado el folleto se les hará 
una traducción oral de su contenido por los funcionarios o internos que conozcan la lengua del 
interesado y, si fuese necesario, se recabará la colaboración de los servicios consulares del Estado a 
que aquél pertenezca.  
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4. En todo caso, a aquellos internos españoles o extranjeros que no puedan entender la 
información proporcionada por escrito, les será facilitada la misma por otro medio adecuado.  

5. En el departamento de ingresos y en la Biblioteca de cada Establecimiento habrá, a disposición 
de los internos, varios ejemplares de la Ley Orgánica General Penitenciaria, del Reglamento 
Penitenciario y de las normas de régimen interior del Centro. La Administración procurará 
proporcionar a los internos extranjeros textos de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de su 
Reglamento de desarrollo en la lengua propia de su país de origen, a cuyo fin recabará la 
colaboración de las autoridades diplomáticas correspondientes. 

Aquest article esmenta repetidament la traducció de documents per a facilitar-ne la 

comprensió als interns que no parlen la llengua oficial. S'editaran els fullets en les 

llengües més significatives i en els casos d'aquells interns que no entenguen cap 

d'aquestes llengües, els treballadors o els altres interns que sí que coneguen la llengua 

en faran una «traducció oral». Aquesta norma no té en compte la qualitat de les 

traduccions a vista o interpretacions que puguen fer persones no formades, ni el dret 

dels interns a rebre informació veraç. A més a més, és evident que es poden produir 

situacions d'abús de poder entre els interns, quan un ha de ser la «veu» d'un altre, i es 

contravenen les normes de conducta ètica que tot professional ha de respectar. De nou 

es parla de facilitar un mitjà adequat per a facilitar-ne la comprensió, però no 

s'especifica quin.  

Artículo 242 

2. El Instructor del expediente disciplinario, a la vista de los indicios que se desprendan de los 
escritos mencionados en el artículo anterior, formulará pliego de cargos dirigido al interno cuya 
conducta sea presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, en el cual se hará constar lo 
siguiente:  

[…] 

j) Posibilidad de asistirse de un funcionario o interno como intérprete si se trata de un interno 
extranjero que desconozca el castellano. 

En aquest article es fa de nou referència a la possibilitat de comptar amb un funcionari o 

intern que faça d'intèrpret. Tot i que no hi ha cap article que parle del dret dels interns 

estrangers a rebre una comunicació de qualitat, és esperable que l'administració aspire a 

facilitar la correcta comprensió per part de tots els interns del reglament i de les normes 

de funcionament dels CP. 

En el RP veiem que es tenen en compte el respecte a la diversitat cultural i lingüística, algunes 

qüestions relacionades amb la informació i les comunicacions (com ara el dret a ser informat a 

l'ingrés del dret a establir comunicació amb la representació diplomàtica del país de l'intern) i la 

possibilitat de rebre l'assistència d'un intèrpret ad hoc, però enlloc s'arbitren els mecanismes per 

possibilitar la comunicació interlingüística d'una manera fiable i professional.  
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4.3.3.3. Altres documents 

A més dels documents ressenyats anteriorment, també hi ha altres tipus de textos de rang 

normatiu inferior o que no tenen valor normatiu, però que ajuden igualment a entendre les 

pautes de funcionament dels CP. 

En primer lloc, trobem les Circulars i Instruccions del Centre Directiu, que «vienen a determinar 

el desarrollo en concreto de determinados preceptos de la normativa reglamentaria» (Ministerio 

del Interior, 2010b). Després de revisar la totalitat de les circulars fins al 21 d'abril del 2011, no 

he trobat cap referència a qüestions de comunicació intercultural o ISP. 

En segon lloc, també hi ha les Normes de Règim Interior, que, malgrat no formar part del cos 

legislatiu, serveixen per regular i millorar la convivència i el funcionament de cada CP atenent a 

les seues característiques pròpies. Aquest grup de documents no ha estat sotmès a anàlisi per no 

ser d'abast general. 

En tercer lloc, una altra font del dret penitenciari a l'Estat espanyol és la jurisprudència que 

emana de la magistratura penitenciària, que queda recollida en les sentències i decisions que 

prenen els jutges de vigilància penitenciària. 

La comunicació entre l'administració penitenciària i el col·lectiu de Jutges de vigilància 

penitenciària es plasma en els Criteris dels jutjats de vigilància penitenciària. En un dels apartats 

d'aquests Criteris, he trobat una referència explícita a la ISP en presons. Com veiem a la cita 

següent, aquest col·lectiu insta l'Administració penitenciària a articular mecanismes perquè els 

CP compten amb ISP per a les llengües més usuals:  

62.- Intérpretes.  

Se acuerda instar de la Administración penitenciaria la adopción de las medidas tendentes a dotar 
a los Centros penitenciarios de intérpretes de los idiomas de mayor relevancia en la realidad 
penitenciaria española. Instar también, para el resto, la adopción de las medidas tendentes a 
posibilitar el acceso a intérpretes externos, como sucede, por ejemplo, en la Administración de 
Justicia. (Aprobado por unanimidad en la reunión de 2005). (Muy Ilustre Colegio de Abogados de 
Pamplona, 2010) 

El fet que aquest grup de jutges inste l'Administració a emprendre un seguit de mesures 

relacionades amb la provisió de serveis d'ISP és ben significatiu perquè posa de manifest que 

l'òrgan encarregat de vigilar el correcte funcionament de l'administració i el respecte als drets 

dels interns té queixes en aquest sentit. Si s'analitza el contingut del text, es demanen dos tipus 

de mesures segons el volum d'interns parlants de la llengua en qüestió: per a les llengües de 
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major rellevància cal dotar els CP d'ISP, i per a les altres llengües, cal facilitar l'accés a ISP 

externs, com en el cas de la ISP judicial. 

En quart i últim lloc, considere necessari fer referència al Plan Marco de Intervención Educativa 

con Internos Extranjeros (Ministerio del Interior, 2006b), en el qual s'aporten propostes 

pedagògiques per a la gestió de la multiculturalitat amb la finalitat de fomentar el coneixement 

mutu i el respecte. Aquest document palesa la voluntat de les institucions per fomentar la 

convivència a través de l'educació. Tot i tractar-se d'una qüestió clau a llarg termini, potser 

caldria articular mecanismes d'assistència immediata, com la mediació i la interpretació, que 

faciliten la comprensió. 

4.3.4. SÍNTESI 

A la taula següent presente la legislació d'abasts i rangs diversos que he revisat, juntament amb 

les parts d'aquests textos que tracten la interculturalitat, la comunicació i la ISP. 

 Interculturalitat Comunicació ISP 
Conveni internacional de drets civils i polítics 
(1966) 

Art. 27 Art. 14. 3. a) Art. 14. f) 

Regles mínimes per al tractament dels reclusos 
(1957) 

 
Regla 38. 
Regla 51.1 

Regla 30 
Regla 51.2 

Conjunt de principis per a la protecció de totes 
les persones sotmeses a qualsevol forma de 
detenció i presó (1988) 

 
Principi 14 
Principi 18 

Principi 14 

Principis bàsics per al tractament dels reclusos 
(1990) 

   

Regles de les Nacions Unides per a la protecció 
dels menors privats de llibertat (1990) 

Regla 4 
Regla 6 
Regla 24 

Regla 6 

Conveni europeu per a la protecció dels drets 
humans i de les llibertats fonamentals (1953) 

 
Art. 5. 2. 
Art. 6. 3. a) 

Art. 6. 3. e) 

Normes penitenciàries europees (2006) 
Norma 38. 1. 
Norma 38. 2. 

Norma 30. 1. 
Norma 38. 1. 
Norma 59. a) 
Norma 87.1 i 2 

Norma 38. 3. 
Norma 59. e) 

LOGP (1979) 
Art. 21.2 
Art. 25.2 
Art. 54 

Art. 49 
Art. 51.1 

 

RP (1996)  

Art. 15 
Art. 41 
Art. 46. 5è 
Art. 52. 3 i 4 

Art. 52. 3 
Art. 52. 4 
Art. 242.2.j) 

Taula 10. Taula de continguts de documents normatius, pel que fa a la interculturalitat, la comunicació i la ISP. 

Podem observar en aquesta taula com les tres nocions que hem buscat als documents són 

clarament presents a la majoria dels textos, de manera que no són qüestions alienes al sistema 

penitenciari. A tall de valoració, les Normes penitenciàries europees semblen les més completes 

pel que fa a la ISP penitenciària, mentre que els Principis bàsics per al tractament dels reclusos 
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és el document menys complet. A l'apartat 4.6d'aquest capítol presente una valoració del cos 

legislatiu d'aquesta matèria en conjunt. 

4.4. EL SISTEMA PENITENCIARI ESPANYOL 

Per tal de presentar breument el sistema penitenciari espanyol, aporte primerament una 

definició dels CP i després em centre en els principis i finalitats de l'Administració penitenciària 

espanyola. A continuació, a partir de la informació que trobem a la legislació estudiada 

anteriorment, explique els tipus de centre que hi ha, aporte informació sobre l'estructura 

organitzativa de l'Administració penitenciària, tot centrant-me en els serveis que s'ofereixen als 

CP i en els professionals que els proveeixen. Finalment, oferisc un esbós de la vida al CP, a partir 

de com es produeix el procés d'ingrés al CP, com és el tractament, la manera com es produeixen 

les comunicacions i altres consideracions al voltant dels espais. Així mateix, tracte també 

l'Administració penitenciària a Catalunya, atès que aquesta Comunitat té transferides les 

competències en matèria penitenciària i compta amb algunes iniciatives de comunicació i 

mediació intercultural, que resulten innovadores per a la resta de l'Estat. 

4.4.1. DEFINICIÓ, PRINCIPIS I FINALITATS 

Un establiment o centre penitenciari és una entitat arquitectònica, administrativa i funcional 

amb organització pròpia, format per unitats, mòduls i departaments per a la distribució dels 

interns (Article 10, RP). 

L'Administració penitenciària té una sèrie de principis i finalitats perfectament definits en la 

normativa, i que trobem citats en el web d'Institucions Penitenciàries (Ministerio del Interior, 

2010c). Els principis que regeixen el sistema penitenciari espanyol són els següents: 

- Principi de legalitat: L'Administració pública ha d'actuar segons la Llei i el Dret (Art. 103.1 
de la Constitució espanyola, Art. 2 de la LOGP, Art. 3.1. del RP). 

- Conservació dels drets fonamentals. 
- Principi de control jurisdiccional de l'activitat penitenciària: Aquest control és 

competència dels Jutjats de Vigilància Penitenciària. 

Així mateix, els tres objectius principals de l'Administració penitenciària, d'acord amb el que 

estipula la normativa (Art. 25.2 de la Constitució espanyola, Art. 1 de la LOGP): 

- Reeducació i reinserció social dels sentenciats a penes i mesures penals privatives de 
llibertat 

- Retenció i custòdia de detinguts, presos i penats 
- Assistència i ajuda dels interns i alliberats 
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Per tal de satisfer aquestes finalitats, els professionals dels CP duen a terme un ventall ample 

d'intervencions i programes de tractament destinats a dotar els interns dels recursos i 

estratègies que els permeten resoldre els seus problemes i reintegrar-se en la societat. 

4.4.2. L'INGRÉS 

Una persona pot entrar en presó com a detingut, pres o penat segons si és per ordre judicial de 

detenció, manament de presó o sentència ferma de l'autoritat judicial competent (Article 15, 

LOGP). 

L'ingrés al CP és possiblement el procés que més transcendència té sobre la vida de l'intern al 

CP. Aquest procés té quatre passos (Ministeri de l'Interior, 2006a): 

1. Identificació personal: Es comprova la identitat de l'intern 
2. Escorcoll de la persona i dels seus objectes 
3. Reconeixement mèdic 
4. Entrevistes amb diversos professionals: treballadors social (sobre la situació social i 

familiar), educador, jurista, psicòleg, mestre (que faran una proposta d'actuacions 
immediates, el mòdul que residirà, les ocupacions que pot tenir, etc.) 

A l'ingrés, es fa l'observació de l'intern i se'n fa la classificació, atenent a la qual se'l destina a 

l'establiment (i al grup i secció) on hi haja el règim més adequat al tractament recomanat (Article 

60). La informació que es té en compte afecta tant a la personalitat de l'intern, com a les 

decisions judicials, i serveix per fer un pla de tractament, com he comentat anteriorment. A 

partir d'aquesta informació recollida en el moment de l'ingrés, «se procederá, de manera 

inmediata, a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, 

antecedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento» 

(Article 16, LOGP). 

4.4.3. EL TRACTAMENT PENITENCIARI, GRAUS I RÈGIMS 

El tractament penitenciari és el conjunt de les activitats encaminades a la reinserció dels interns. 

En cada CP hi ha una Junta de tractament, integrada per diversos professionals i encarregada 

d'estudiar els problemes i necessitats personals i socials, de fer un seguiment de la vida al CP, 

d'informar de les revisions de grau, de proposar un pla d'actuació i de proposar la concessió de 

beneficis penitenciaris. 

Per tal de dissenyar un tractament adequat, s'estudia cada intern amb deteniment i se'n fa una 

classificació, tenint en compte tant els trets de la personalitat, com l'historial penitenciari propi i 

de l'entorn familiar, la duració de la pena, a més d'altres factors. A partir d'aquesta informació, 
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s'executa la pena privativa de llibertat, d'acord amb el sistema d'individualització científica, 

separat per graus (article 72, LOGP). 

Hi ha una correlació entre els graus i el règim de mesures de control i seguretat. Hi ha tres graus, 

que es corresponen amb tres règims: 

− Primer grau: Règim tancat (Article 10, LOGP) que s'aplica excepcionalment a presos de 
perillositat extrema o en casos d'inadaptació als altres règims. Aquest règim està 
caracteritzat per la limitació de les activitats en comú i per un major control i vigilància.  

− Segon grau: Règim ordinari que s'aplica als penats que conviuen de manera normal però 
que, per circumstàncies personals i penitenciàries, encara no estan capacitats per a viure 
en semillibertat. 

− Tercer grau: Règim obert que s'aplica als interns que, per circumstàncies personals i 
penitenciàries, estan capacitats per a viure en semillibertat. 

4.4.4. ELS TIPUS DE CENTRES 

Els CP no són homogenis. N'hi ha de diversos tipus, segons el tipus d'interns que allotgen, el 

moment del procés penal i les penes que han de complir: 

− Establiments de preventius: La presó preventiva està destinada a la custòdia i retenció 
de detinguts i presos (Article 8, LOGP) a disposició de l'autoritat judicial (Article 5, LOGP). 
Hi ha separació entre homes, dones i joves. «El principio de la presunción de inocencia 
presidirá el régimen penitenciario de los preventivos» (Article 5, LOGP). 

− Establiments de compliment de penes: Aquests centres estan destinats a l'execució de 
penes privatives de llibertat (Article 9, LOGP).  

− Establiments especials (Article 11, LOGP): Centres hospitalaris, psiquiàtrics i de 
rehabilitació social. 

4.4.5. SERVEIS PENITENCIARIS I PERSONAL 

Els CP estan concebuts per instal·lacions semi autònomes: «La prisión se constituye como un 

núcleo urbano autosuficiente donde desarrollan su labor multitud de profesionales, tanto 

personal funcionario como laboral, distribuídos en grupos englobados en las áreas de trabajo de: 

intervención, sanitaria, servicios y mantenimiento» (Ministerio del Interior, 2010d). 

I per aquest motiu, als CP hi ha un seguit de serveis per a donar resposta a les necessitats dels 

interns. Els serveis que s'ofereixen són els següents: 

- economat 
- bugaderia i perruqueria 
- servei de salut 
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- treball social 
- servei penitenciari d'ocupació i formació 
- serveis educatius 

Aquests serveis es poden oferir gràcies al treball de diversos grups professionals: 

- juristes: Estudien la informació penal, processal i penitenciària dels interns i realitzen la 
valoració jurídica per a la classificació, redacten els acords de la Junta de Tractament i 
redacten informes jurídics, a més d'orientar i informar els interns sobre la seua situació 
penal, processal i penitenciària. 

- psicòlegs: Estudien les variables que determinen el comportament de l'intern, emeten 
informes i identifiquen les mancances i necessitats dels interns per assignar-los els 
programes de tractament i s'encarreguen dels programes terapèutics. 

- educadors: Són els encarregats d'assessorar i informar els interns que tenen assignats 
dels temes penitenciaris i extrapenitenciaris; també observen la conducta dels interns i 
redacten informes, a més de desenvolupar programes d'intervenció i activitats per als 
interns. 

- treballadors socials: Se centren en la problemàtica socio-familiar que ha provocat 
l'ingrés en presó i faciliten informació sobre els serveis socials a què poden accedir els 
interns; també medien per a restablir els vincles familiars i faciliten la inserció laboral 
dels interns i dels alliberats condicionals o amb penes alternatives. 

- personal sanitari: Treballen per oferir una atenció sanitària de qualitat, pel compliment 
dels programes d'intervenció de salut i per una bona gestió de la documentació 
sanitària. 

- sociòlegs: Realitzen els estudis que requereix l'Administració penitenciària i participen 
en el desenvolupament dels programes d'intervenció. 

- personal d'interior i vigilància: S'encarreguen de garantir el manteniment de l'ordre i 
participen en les tasques educadores i de rehabilitació dels presos. 

Així doncs, el ventall de professionals que treballen als CP és ben ampli. Això no obstant, com es 

pot observar, no s'esmenta cap figura professional relacionada amb la comunicació 

interlingüística ni tampoc amb la mediació intercultural o, si s'escau, amb la mediació de 

conflictes. 

4.4.6. JUTJAT DE VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA 

El Jutjat de Vigilància Penitenciària és l'òrgan encarregat de vigilar com es compleix la condemna 

imposada i l'evolució del treball de l'Administració Penitenciària. Entre les funcions que 

desenvolupa hi ha concedir la llibertat condicional, aprovar els beneficis penitenciaris i les 

sancions d'aïllament llargues, resoldre els recursos a les sancions i a la classificació o modificació 

de grau, així com estudiar les peticions i queixes dels interns sobre règim i tractament i 

autoritzar els permisos d'eixida de més de dos dies.  
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4.4.7. VIDA AL CP: COMUNICACIONS I ESPAIS 

L'intern té el dret a comunicar-se periòdicament de forma oral i escrita, en la seua pròpia 

llengua, amb familiars, amics i representants. Pot mantenir comunicacions presencials amb 

amics i familiars, i també comunicacions íntimes, amb la seua parella, i de convivència, amb la 

parella i fills menors d'onze anys. Així mateix, pot tenir comunicacions professionals amb 

l'advocat defensor en locutoris especials i que no es poden suspendre per decisió administrativa, 

i amb altres professionals, prèvia sol·licitud a la Direcció. L'intern pot, a més a més, establir 

comunicacions telefòniques, prèvia autorització de la Direcció amb la família, ordinàriament, i 

amb advocats o altres persones, per assumptes urgents. L'intern també podrà enviar i rebre 

cartes i paquets, seguint la normativa general i del CP (Ministeri de l'Interior, 2006a). 

L'espai privat de l'intern és la cel·la, que es troba al mòdul que correspon a l'intern, segons les 

indicacions del CP. Els espais comuns d'ús col·lectiu són: els patis a l'aire lliure, les zones 

esportives, les escoles, la biblioteca, els tallers, el menjador i la sala d'estar. 

4.4.8. EL CAS CATALÀ 

Les competències en matèria d'administració penitenciària no estan transferides a les 

Comunitats Autònomes (Article 149.1.6, Constitució espanyola; tot i això, en alguns estatuts 

d’autonomia sí que es recull la voluntat d’executar aquesta legislació), excepte en el cas de 

Catalunya, que és l'única Comunitat Autònoma que sí que les té transferides. 

Dintre de l'àmbit de la reinserció i dels serveis penitenciaris, l'administració penitenciària 

catalana para especial atenció a alguns col·lectius. El d'immigrants és un d'aquest col·lectius, per 

al qual hi ha en marxa alguns programes. Tal i com diu al web del Departament de Justícia de la 

Generalitat Catalana: 

L'objectiu primordial és la plena integració del col·lectiu en la vida penitenciària per evitar 

situacions de rebuig i discriminació que puguin generar la formació de grups tancats i separats 

segons raça, creença o origen.  

Per assolir-ne l'objectiu, s'aplica l’anomenat Programa per a la diversitat que pretén, d'una 

banda, la integració del col·lectiu d'estrangers d'origen immigrant i, de l'altra, l'acceptació i el 

coneixement de la població reclusa autòctona de la diversitat que representa aquest grup de 

persones. Els programes específics són:  
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- Programa POPA d'acollida i acompanyament per a interns immigrants. S'estructura com un 

servei que vincula la presó i la comunitat amb l'objectiu de fomentar la integració de la persona. 

- Programa de millora de la capacitació formativa dels interns immigrants; llengua i cultura 

d'origen familiar. Inclou classes d'àrab per a interns amb dèficits educatius.  

- Programa d'acollida d'interns immigrants. Facilita al col·lectiu la informació i orientació 

necessàries per integrar-se millor en les condicions de vida dels centres penitenciaris i conèixer 

la seva oferta educativa, de recursos i de serveis.  

- Programa de mediació intercultural. Atès per mediadors culturals especialitzats per afavorir la 

comunicació i la comprensió mútues entre persones procedents d'àmbits culturals diversos, el 

foment de la convivència, la participació comunitària i el desplegament d'estratègies alternatives 

per a la resolució de conflictes.  

El programa de mediació cultural, anomenat Programa de Mediació Intercultural a Centres 

Penitenciaris de Catalunya (MICEPE) és l'únic instrument de les administracions públiques que 

sembla que té en compte d'una manera integral i explícita la dimensió intercultural i els 

problemes que poden derivar-se del contacte entre les diverses cultures, incloent-hi els aspectes 

comunicatius, tot i que no es parla en cap moment d'interpretació. Com veiem al fragment 

anterior, per a facilitar la integració del col·lectiu immigrant des d'un enfocament ample, hi ha 

quatre programes en marxa, centrats en l'acompanyament, la formació, la informació i la 

mediació. Aquest darrer programa és el que pot tenir més punts de contacte amb la funció de 

facilitar la comunicació que podria desenvolupar la ISP. 

4.5. LA ISP PENITENCIÀRIA: APORTACIONS ACADÈMIQUES 

En aquest apartat oferim un seguit de referències o contribucions des de la recerca a fi d’oferir 

una definició acadèmica de la interpretació en CP. 

La ISP en CP ha estat fins al moment present una realitat poc estudiada però no desconeguda, 

com evidencien les publicacions de Hofstee-van der Meulen (2008), que ha tractat la qüestió des 

de l'estudi de l'exclusió social dels interns estrangers, o Martínez-Gómez Gómez (2008), que s'ha 

centrat en la integració lingüística als CP espanyols i europeus. Tot i ser ben poques les 

referències sobre aquest tema específic que he trobat, sí que n'hi ha algunes que en parlen 

d'una manera tangencial: Foulquié Rubio (2002: 34), González García (2006: 161-162), Valero 

Garcés (2006a: 36), Fowler (2007), Ortega Herráez i Foulquié Rubio (en Valero Garcés, 2005).  
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Com traspua d'aquestes descripcions, el primer diagnòstic que es pot fer és que la ISP 

penitenciària a l'Estat espanyol correspon a la categoria de solucions ad hoc, segons la 

classificació d'Ozolins (2002), amb un sistema conjuntural i informal (Martínez-Gómez Gómez, 

2008: 94), amb uns criteris de qualitat inexistents i un grau de professionalitat nul. «No existe 

ningún tipo de servicio de interpretación» (González García, 2006: 161)» i «(…) la tónica general 

de los centros penitenciarios consiste en hacer uso de otros reclusos e internos cuando se 

necesita un intérprete» (González García, 2006: 161). Alguns autors consideren la situació de 

«lamentable» (Ortega Herráez i Foulquié Rubio, en Valero Garcés, 2005: 185) i «penosa» (Valero 

Garcés, 2006a: 36). 

Malgrat que la situació és francament dolenta, no s'infringeix cap de les regulacions d'obligat 

compliment, d'acord amb l'exposició feta en l'apartat 4.3. (Marc normatiu) d'aquest mateix 

capítol. En la legislació nacional no es preveu el component estranger (Valero Garcés, 2006a: 36) 

perquè en el moment de redacció no es podia saber que hi hauria un percentatge elevat 

d'estrangers (Martínez-Gómez Gómez, 2008: 492), es recull clarament l'aposta de 

l'Administració penitenciària espanyola per una solució d'ISP ad hoc, específicament en els 

procediments disciplinaris i a l'ingrés, com és el recurs a altres interns o funcionaris que parlen la 

llengua en qüestió; només en el cas de la Recomanació europea Rec(2006)2 Normes 

penitenciàries europees es vulnera la norma 38. 3, on es parla del recurs a intèrprets 

«competents», però convé recordar que aquest document no és vinculant. 

Tot i no vulnerar la normativa, les solucions d'interpretació aportades presenten clares 

deficiències i poden tenir un component de discriminació, pel que fa a les majors dificultats en 

l'exercici de drets per part dels interns que no parlen la llengua majoritària (Martínez-Gómez 

Gómez, 2008: 497). El recurs a altres interns o funcionaris «se aleja bastante del camino 

acertado y como se puede apreciar no está exento de problemas» (González García, 2006: 161), i 

«suscita una tremenda controversia en torno a la cuestiones como la confidencialidad y la 

calidad de la transmisión del mensaje» (Martínez-Gómez Gómez, 2008: 494), «la dependencia 

del sistema en la disponibilidad y voluntariedad de estos intérpretes, (…) el elevado grado de 

poder que se confiere a un intermediario no profesional y las tensiones internas que puede 

generar entre el personal o entre la población reclusa un presunto alineamiento con el otro 

colectivo» (Martínez-Gómez Gómez, 2008: 497). 

A més d'aportar una diagnosi general de la ISP als CP espanyols, també resulta significatiu ubicar 

el context penitenciari dintre del camp de la ISP i dels seus àmbits de treball. Ortega Herráez i 
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Foulquié Rubio (en Valero Garcés, 2005: 182) consideren que la ISP penitenciària és un 

subgènere de la interpretació jurídica quan estableixen una gradació de reconeixement, en la 

qual la interpretació judicial tindria un grau major de reconeixement, la policial estaria en un 

terme mitjà, i la penitenciària estaria en l'esglaó més baix. En canvi, Martínez-Gómez Gómez 

(2008: 494) apunta que «las necesidades lingüísticas [en los centros penitenciarios] (…) 

trascienden estos ámbitos [el ingreso y los procesos disciplinarios] y afectan a la asistencia 

médica y jurídica, a la educación y formación, al acceso al mundo laboral y al ocio, entre otros». 

Es pot argumentar, per tant, que la ISP penitenciària forma part de l'àmbit de la ISP jurídica, però 

inclou (o podria incloure) una gran varietat de contextos de treball. 

Així mateix, una contribució de Fowler (2007) tracta el tema de la ISP en CP, tot centrant-se en 

l'observació de les característiques d'un judici celebrat a través d'un sistema de vídeo per 

satèl·lit, el court/prison video link, en el qual els presos preventius «assisteixen» al judici d'una 

manera virtual per satèl·lit, mentre l'advocat i l'ISP són presencialment al jutjat. Tot i tenir 

relació amb el present estudi, no s'aprofundeix en les característiques del context de treball, 

sinó que més aviat es descriu la interpretació judicial feta per mitjà d'aquest sistema. 

Finalment trobem un informe sobre un projecte pilot celebrat a Anglaterra, en el marc dels 

exàmens oficials per a l'obtenció del Diploma of Public Service Interpreting (DPSI), que acredita 

els ISP al Regne Unit. Aquest projecte pilot tracta la ISP penitenciària d'una manera específica. En 

aquest informe (HM Prison Service et al., 2007) s'aporta el temari que es va seguir durant el curs 

que es va celebrar en el marc d'aquest projecte, i que presente a continuació: 

1. Outlining the Prison Service 
a. The development of the Prison service 
b. Principles of the Prison Service 
c. Prison Staff hierarchy 

2. Prison Life 
a. Categories of Prisoners 
b. Prisoner Reception 
c. A Typical Prison Day 

3. Prison Procedures 
a. Incentives and Earned Privileges Scheme 
b. Offences against Discipline 
c. Adjudication 

4. Partnerships 
5. Establishment Structure 

a. Roles of Those Working in the Prison Service 
6. Prison Officer Entry Level Training 

a. Structure of the training and the Development of Interpersonal Skills 
b. Diversity Awareness 
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c. Substance Misues 
d. Public Protection 
e. Visits 
f. Communicable Diseases 
g. Mental Health Awareness 
h. Self Harm and Suicide 
i. Violence Reduction 
j. C&R and the «Use of Force» 
k. POELT Course Evaluation 

7. Introduction to the «3 Elements of Security» 
a. Physical Security Aids 
b. Procedural Security 
c. Dynamic Security 
d. Security Response Levels to Terrorist Threats 
e. Searches 
f. Unauthorized Articles 

8. Incident Situation 
a. Pre Incident 
b. Post Incident 
c. Incident Command Structure 

9. Prison Visits 
a. Prison Visit Debrief 

Com es pot observar, per tal d'oferir una visió general als ISP, les persones responsables 

d'aquest curs van considerar adequat tocar temes com el perfilament de l'administració 

penitenciària, la vida a la presó, els procediments, les relacions amb altres institucions, 

l'estructura de l'establiment, la formació dels funcionaris de presons, algunes qüestions de 

seguretat, la resposta als incidents o les visites a la presó. 

4.6. CONCLUSIONS 

Al llarg d'aquest capítol hem vist com la realitat als CP és marcadament intercultural, i d'una 

manera destacable al context espanyol. Tot i que aquesta realitat queda reflectida en alguns 

punts de la normativa aplicable, la pràctica de la ISP, almenys a l'Estat espanyol, és clarament ad 

hoc. Per tal d'oferir una diagnosi de la situació de la ISP penitenciària a l'Estat espanyol, 

s'observa en primer lloc la inexistència de sistemes que possibiliten l'entrada d'ISP professionals 

als CP; per tal de donar resposta a les necessitats comunicatives, normalment es recorre a altres 

interns o a funcionaris que puguen conèixer la llengua de l'intern estranger.  

Es pot concloure, per tant, que la situació en què es troba la ISP penitenciària a Espanya és 

penosa, a diferència de la millora gradual que s'ha observat en la ISP policial o judicial. D'acord 

amb el que ocorre a altres països i com proposa la magistratura de vigilància penitenciària, es 
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podria fer servir els mateixos ISP a què recorre l'administració de justícia per als judicis o durant 

els interrogatoris policials. 

Pel que fa l'àmbit en què es pot inserir la ISP penitenciària, d'acord amb el que s'ha proposat 

anteriorment, la ISP penitenciària forma part de l'àmbit jurídic, perquè les presons formen part 

del sistema de justícia penal; ocupen l'últim lloc en el procés d'administració de justícia, que 

comença en el context policial, continua en el judicial i acaba en el penitenciari. Per tant, si es 

considera que l'àmbit de l'administració en què es produeix la ISP té un efecte sobre la seua 

categorització, es pot dir que la ISP penitenciària forma part de la ISP jurídica. Això no obstant, si 

es pren en consideració que els CP pretenen ser «nuclis urbans autosuficients», amb tot un 

seguit de serveis per als interns, les interpretacions que es podrien produir pertanyen a 

contextos diferents. Així doncs, es pot proposar que a la ISP del context penitenciari pertany a 

l'àmbit jurídic, però les entrevistes interpretades poden ser de subtipus diferents: mèdiques, de 

seguretat, d'assistència social, de teràpia psicològica… Per tant, s'observa un solapament de 

tipus d'entrevista dintre del context penitenciari, i segurament n'és un tret definidor; tot i que 

als hospitals es produeixen interpretacions de tipus més aviat jurídic, i que als jutjats pot haver-

hi intercanvis interpretats d'una naturalesa més bé científica o mèdica, pel que sembla la gran 

varietat de serveis públics que es proveeixen als CP fa que aquesta mescla de tipus d'entrevistes 

siga més gran en el context penitenciari. En aquest sentit, doncs, els CP podrien ser nitxos 

d'especial atenció pel que fa a la ISP, tenint en compte, a més de la varietat de serveis, l'alt 

percentatge d'interns d'origen estranger que hi ha. 

Un altre element clau que s'ha tocat en aquesta capítol és la legislació. Cal tenir en compte que 

la llei és la plasmació escrita dels valors d'una societat i de la voluntat per gestionar d'una 

determinada manera una part de la vida social; la manera com un col·lectiu vol executar el càstig 

o la reeducació, és a dir la seua filosofia penal, es reflecteix en la legislació i, d'aquí, en 

l'administració de justícia penal i en la vida en les presons. Ni els documents d'abast nacional ni 

els d'abast internacional estipulen el requeriment d'oferir serveis d'ISP, tot i que sí que se 

n'esmenta la possibilitat. Això planteja el dubte de què ocorre amb la funció transformadora que 

s'atorga als CP quan l'intern no entén la llengua, o llengües, majoritària del país: si un intern no 

es pot comunicar amb els educadors i assistents socials, amb el metge, amb el seu advocat o 

amb qualsevol altra persona, professional o no, com es pot produir la millora conductual o 

l'increment en les possibilitats de reinserció derivats del tractament penitenciari? En aquest 

sentit, si no queda estipulada l'obligació per part de l'administració penitenciària de proveir 
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serveis professionals d'ISP és perquè el conjunt de la societat encara no ho veu com quelcom 

necessari, probablement perquè les condicions de vida als CP no susciten un gran interès públic.  

Traspua de la legislació revisada que les qüestions relacionades amb la diversitat cultural (com 

poden ser l'alimentació, la religió o l'ús de la pròpia llengua durant les visites) reben una certa 

atenció, però no es tenen en compte les dificultats que pot plantejar la convivència en un espai 

multicultural, com tampoc es consideren els serveis que contribueixen a facilitar aquesta 

convivència, com poden ser els serveis d'ISP per a facilitar la comunicació o els de mediació 

intercultural, per a la prevenció i gestió dels conflictes que puguen sorgir.  

Tot i això, resulta poc visible la incorporació de l'element intercultural al conjunt de polítiques, 

procediments i intervencions penitenciaris; per exemple, a l'hora de classificar i dissenyar un 

tractament específic per a cada intern, se celebren un seguit d'entrevistes que, de produir-se 

sense intèrpret, com sembla que és el cas majoritàriament, és difícil que es puguen portar a 

terme d'una manera satisfactòria i justa. Els professionals amb qui s'entrevista l'intern és 

altament probable que no parlen la seua llengua, i potser no tenen un nivell elevat de 

competència intercultural ni de coneixement sobre el marc cultural d'origen de l'intern, i també 

és probable que desconeguen els desajustos que poden provocar els processos migratoris en els 

immigrants. Aquesta noció no queda reflectida en cap dels textos consultats, tot i ser de gran 

rellevància, des del meu punt de vista. 

En general, malgrat tot, se segueix la llei i no es produeix cap contradicció entre la realitat i la 

normativa espanyoles. Tant la LOGP com el RP regulen l'ús dels interns i dels funcionaris en els 

casos en què resulte necessari, i en cap cas esmenten la possibilitat de portar ISP de l'exterior. 

Tot i així, aquesta pràctica resulta totalment inadequada. Deixant de banda el marc normatiu, és 

evident que les possibilitats de gaudi dels drets i dels serveis al CP per part dels interns es veuen 

minvades per no comptar amb eines que possibiliten la comunicació, de manera que es poden 

arribar a vulnerar els principis d'igualtat i de no discriminació (Martínez-Gómez, 2008). La 

legislació actual no té en compte d'una manera suficient el component intercultural que defineix 

en bona mesura la població reclusa espanyola del moment present. De fet, és per això que les 

Normes penitenciàries europees i els Criteris dels Jutjats de vigilància penitenciària aconsellen, 

però no exigeixen, la provisió d'ISP. En resum, l'Administració penitenciària espanyola compleix 

amb les seves obligacions jurídiques pel que fa a la comunicació interlingüística, però no va més 

enllà per possibilitar la igualtat d'oportunitats ni per millorar la qualitat de vida. 
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Com he anat apuntant al llarg del capítol, a partir de l'estudi del context penitenciari i de la ISP al 

si dels CP, es pot argumentar que els esforços que dediquen actualment moltes societats al 

gaudi per part dels interns estrangers dels seus drets (com ara el dret a l'educació) i d'una 

qualitat de vida acceptable (incloent-hi les possibilitats de comunicació amb altres persones) és 

insuficient, com palesa el fet que les publicacions sobre la ISP en presons i la implantació de 

serveis d'ISP als CP siguen exigus. En aquest sentit, l'Estat espanyol és un exemple paradigmàtic 

de la desatenció a la comunicació intercultural i interlingüística als CP.  

També l'arquitectura penitenciària, igual que la legislació o el sistema penitenciari, és un reflex 

del moment històric en què es troba la filosofia penal d'un col·lectiu. Pel que sembla, en el cas 

espanyol s'han intentat fusionar dos plantejaments arquitectònics en què en certa mesura s'han 

basat la majoria d'edificis per a la reclusió: la separació dels interns, i el contacte entre els 

interns. Així doncs, l'arquitectura de les presons espanyoles reflecteix la noció central del nostre 

sistema penitenciari i de l'ordenament jurídic que el regeix: la reinserció dels interns per mitjà 

d'un tractament i d'una consideració regimental que sorgeix del sistema d'individualització 

científica. Aleshores, trobem mòduls separats segons les característiques dels interns. També 

existeixen els mòduls d'aïllament, que separen els interns amb més dificultats d'adaptació, i els 

mòduls de respecte, que són mòduls més oberts d'implantació recent en què s'intenta fomentar 

que els interns es responsabilitzen de la seua conducta i de la bona convivència al mòdul. És 

d'esperar, doncs, que les tendències més generals de la societat exterior pel que fa al respecte 

de la diversitat i l'empoderament de les minories es traduisca en un increment de les mesures 

que fomenten la convivència i la comunicació en espais tan diversos com són els CP. 
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CAPÍTOL 5. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI EMPÍRIC 

The answer […] ultimately lies not in ditching empirical research 
altogether but in «trying not to confuse ‘empirical research’ with a 
positivist belief in ‘objectivity’» (Blommaert i Verschueren, 1998: 26, en 
Baker, 2001: 13)  

En aquest capítol s'aporta un context metodològic al treball empíric, que se centra en l'anàlisi 

de la deontologia en el camp de la ISP i de la manera com s'aplica al context penitenciari. La 

contextualització que s'aporta fa referència a la mostra que s'ha sotmès a estudi, als 

instruments que s'han fet servir per extreure i analitzar les dades, al mètode seguit per a 

desenvolupar l'anàlisi i al procés d'aplicació dels instruments d'extracció i de les tècniques 

d'anàlisi.  

5.1. INTRODUCCIÓ 

El present estudi va començar amb l'anàlisi de documents deontològics en la ISP. Així doncs, en 

un primer moment em vaig plantejar descriure l'ètica de la ISP a partir de diversos codis 

deontològics d'una certa visibilitat. Els documents deontològics i l'ètica professional han rebut 

nombroses referències en el camp de la ISP, segurament pel moment d'evolució de la professió 

(que en alguns territoris està ben implantada, però en la majoria està en una etapa incipient de 

desenvolupament) i de la disciplina (que té una tradició curta però relativament establerta i es fa 

ressò de les dificultats que acaren els professionals), i per les necessitats de claredat que sembla 

que s'apunten des d'ambdós prismes. La recurrència d'aquest tipus de textos em va cridar 

l'atenció i va ser el que va motivar la realització d'aquest estudi que, en la fase inicial, es va 

plantejar com una anàlisi exclusivament conceptual. 

Va ser durant el desenvolupament d'aquesta part del treball que vaig identificar el buit de 

coneixement, tant als codis estudiats com en les publicacions acadèmiques del camp, sobre la 

ISP en el context penitenciari. El fet que hi haguera documents específics per a alguns contextos 

però no per a tots, va suscitar el meu interès sobre la forma com es modularia l'ètica aplicada a 

la ISP en aquells contextos concrets que no s'hagueren estudiat. Per tant, a continuació em vaig 

plantejar l'objectiu d'observar la realitat del context penitenciari i descriure-la des del punt de 

vista de l'ètica professional. En aquest sentit, doncs, aquesta segona part del treball constitueix 

una prolongació de l'estudi deontològic on s'analitza, des d'un punt de vista pràctic, l'ètica 

professional de la ISP en la seua aplicació penitenciària, amb la finalitat de nodrir la dimensió 

ètica i deontològica del camp amb informació sobre aquest context específic. Per tant, com es 
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manifesta també al Capítol 6, el marc teòric que ha servit de fil conductor per a perfilar les 

característiques d'aquest context és l'ètica professional; d'aquesta manera s'ha complementat la 

visió de l'ètica professional de la ISP per mitjà de la deontologia amb un enfocament pràctic 

centrat en els condicionants, els problemes i les possibles solucions que acaren els professionals. 

Així doncs, aquest estudi aporta una descripció de l'ètica professional i del context penitenciari a 

partir dels documents estudiats i de les visions aportades pels informants; per aquest motiu, i 

pel fet també que és un estudi qualitatiu, les dades que presente en el treball no ambicionen 

l'objectivitat (entès en el sentit tradicional de validesa, replicabilitat, etc.), sinó que es tracta més 

aviat d'oferir informació que resulte rellevant per aproximar-nos a una part de la realitat que 

roman relativament desconeguda. 

Per tal de facilitar aquesta aproximació, he nodrit la recerca amb l'entrada d'informació variada 

atenent a criteris d'adequació i coherència amb l'objecte d'estudi, els objectius i el marc 

epistemològic del treball. He optat per encabir l'estratègia metodològica en un procés de 

triangulació múltiple (Denzin, 1989). S'ha realitzat una triangulació de dades, perquè s'ha 

demanat informació a diversos grups d'informants; una triangulació teòrica, amb el recurs a 

perspectives d'estudi diverses, com la filosofia i la sociologia, especialment quant a l'anàlisi dels 

documents deontològics; i una triangulació metodològica, atès que s'han manllevat tècniques 

variades que s'han originat en els estudis sociològics o la psicologia social, com la teoria 

fonamentada (vegeu l'apartat 5.2), que es descriu amb un cert detall als apartats següents. Vist 

des d'un altre punt de vista, es pot considerar que aquest estudi és de caràcter intersubjectiu i 

intermetodològic. En aquest sentit, l'adopció de models metodològics propis d'altres àrees 

d'estudi i l'elaboració d'una fonamentació teòrica que arrela en diverses àrees respon a una 

voluntat de transdisciplinarietat que neix de la convicció que la realitat és complexa i polièdrica i 

que requereix per tant un abordament multidimensional per a poder conceptualitzar-se. 

A més, el fet de partir d'un paradigma orientat a la crítica i a l'acció (vegeu l'apartat B de la 

Introducció), i no només a l'observació i a la descripció, exigeix demanar informació a agents 

diversos, perquè el fet mateix d'enquestar i entrevistar implica un cert grau de qüestionament, si 

no de conscienciació, que en un procés de canvi és una de les primeres fases. Finalment, en 

aquesta línia, em vaig plantejar la conveniència d'aportar informació, a partir de les dades 

recopilades, que pogueren generar canvis sobre les realitats estudiades. 
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5.2. MÈTODE 

D'acord amb el que s'ha apuntat a la Introducció, la metodologia que he fet servir per tal 

d'extreure resultats significatius de la realitat que s'analitza és eminentment qualitativa. La 

metodologia qualitativa consisteix a observar i descriure el que diuen i el que fan les persones, 

tot prenent en consideració totes les perspectives i entenent la persona (o allò estudiat) en el 

seu context i en conjunt; es diferencia de la quantitativa en el fet que aquesta redueix els 

objectes o individus a variables per poder deduir la causa d'un fenomen o predir-lo. 

Així doncs, i deixant enrere visions dicotòmiques, per crear significats he intentat complementar 

metodològicament el treball amb una visió oberta de l’extracció i anàlisi de les dades. 

El recurs metodològic principal de què he fet ús és la teoria fonamentada, coneguda en anglès 

com Grounded Theory; es va desenvolupar al camp de la infermeria a les darreries de la dècada 

dels seixanta quan els sociòlegs Glaser i Strauss la van aplicar per primer cop (Vivar et al., 2010) 

durant l'elaboració d'un estudi sobre la influència que l'espera i la consciència de la mort 

exerceix, sobre la interacció entre els pacients que s'acosten al final de la vida i les persones al 

seu voltant (Glaser i Strauss, 1967). Els seus orígens es troben en l'Escola de sociologia de 

Chicago i en l'interaccionisme simbòlic, segons el qual els individus es comporten davant d'altres 

persones i de les experiències d'acord amb el significat que atribueixen a aquestos elements. Així 

doncs, la teoria fonamentada arrela en l'interaccionisme simbòlic per tal d'entendre la manera 

com les persones defineixen un fenomen o esdeveniment per mitjà de la seua interacció (Vivar 

et al., 2010). 

La teoria fonamentada es planteja la finalitat de descobrir i explicar la interpretació de significats 

des de la realitat social dels individus, amb l'objectiu últim de generar una teoria que puga 

explicar el fenomen (Vivar et al., 2010). En paraules dels creadors o, com ells dirien, dels 

«descobridors», la teoria fonamentada es pot definir com «The discovery of theory from data – 

systematically obtained and analysed in social research» (Glaser i Strauss, 1967: 1). Es tracta 

d'un mètode sistemàtic d'investigació qualitativa que consisteix a generar teoria des de la 

comparació constant de les dades recollides empíricament, d'una forma gairebé inversa als 

mètodes tradicionals (en els quals s'aplica una teoria preexistent a les dades recollides). Aquesta 

metodologia se sol utilitzar per a entendre qüestions de comportament, per integrar diferents 

opinions d'una mateixa realitat i per teoritzar al voltant d'aquestes dades. Tot i que, per tant, 

sembla que només puga utilitzar-se per analitzar dades de tipus qualitatiu, també permet 
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l'estudi d'informació quantitativa. En el meu cas, utilitze aquest recurs metodològic per estudiar 

el comportament i les relacions d'un grup de textos i de les institucions que els publiquen pel 

que fa a l'ètica professional, i per analitzar com s'apliquen les nocions dels textos a un context de 

treball i per entendre una realitat professional a través dels ulls de diversos grups d'informants. 

El nom que rep pot induir a confusió perquè en realitat és un mètode, i no una teoria, encara 

que la finalitat del mètode és trobar la teoria que «subjau» en les dades. Aquest mètode fa 

«emergir» la teoria de les dades estudiades; en aquesta teoria s'estableix una distinció entre les 

teories formals (identificades amb l'estil de recollida de dades externes i l'anàlisi teòrica) i les 

substantives (usades per explicar el material analitzat). L'èmfasi es posa en les teories 

substantives, que són el resultat de l'estudi sistemàtic de les dades a través de processos de 

codificació i categorització (Fernandez de Caraballo, 2008; Glaser i Strauss, 1967), i que 

s'apliquen al context estudiat o en entorns semblants.  

Pel que fa a l'origen de les dades que se solen sotmetre a anàlisi des d'aquest plantejament 

metodològic, els més importants són les entrevistes, les notes de camp (redactades durant 

l'observació) i materials impresos, com ara documents governamentals, cartes, periòdics, llibres. 

En aquest sentit, la teoria fonamentada parteix de la creença que es poden utilitzar tot tipus de 

dades, també quantitatives, en un mateix estudi. Així mateix, es considera que les publicacions 

acadèmiques existents no tenen necessàriament més validesa que les dades recollides sobre el 

terreny, i per això no se'ls atorga una credibilitat o un protagonisme central.  

Per tal de realitzar un estudi seguint la teoria fonamentada, cal seguir una sèrie de processos 

bàsics i que són característics d'aquest mètode (Vivar et al., 2010):  

- la generació de teoria des d'un enfocament inductiu: Per construir una teoria es 

presenten les troballes com un conjunt de conceptes interrelacionats que permeten 

explicar un fenomen social a partir de les dades que ofereix un context específic. Se 

segueix per tant un procés cognitiu inductiu en totes les fases de desenvolupament de 

l'estudi. 

- el mostreig teòric i la saturació teòrica: La selecció de casos o de participants sorgeix de 

la necessitat de precisió i refinament de la teoria, de manera que es van identificant 

noves fonts d'informació a mesura que va avançant la recerca per tal de millorar la 

comprensió dels temes o categories que sorgeixen. Aquest procés permet establir una 

relació adequada entre els conceptes i facilitar l'emergència de la teoria. Es deixen de 
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recollir i analitzar dades noves quan la teoria està saturada, és a dir, quan la incorporació 

de dades no aporta informació addicional o rellevant. 

- el mètode comparatiu constant: Les dades es recullen, codifiquen i analitzen d'una 

manera sistemàtica, amb la comparació d'incidents, categories, hipòtesis i propietats 

que emergeixen. El fet de contrastar contínuament els elements permet identificar 

regularitats i diferències. 

- la codificació: El mètode comparatiu anterior es basa en un procés de codificació que té 

tres etapes. La codificació oberta, en la qual es divideixen i codifiquen les dades en 

conceptes i categories; la codificació axial, que consisteix en comparar les dades noves 

amb les categories que s'havien proposat en processos analítics anteriors; i la codificació 

selectiva, utilitzada per integrar les categories i reduir el nombre de conceptes, de 

manera que es puga identificar una categoria o categories centrals que ajuden a explicar 

el fenomen estudiat.  

- els memos: Durant el procés de (re)codificació, l'investigador escriu notes o memos al 

voltant de les reflexions teòriques, les preguntes, les hipòtesis o les categoritzacions 

provisionals. Aquest procés de reflexió és la part central d'aquesta teoria, perquè 

permet incrementar-ne el nivell conceptual i portar la recerca més enllà dels incidents 

concrets. Així mateix, els memos permeten plantejar hipòtesis de treball que donen 

sentit als criteris de selecció de casos nous. Hi ha quatre tipus de memos: metodològics, 

teòrics, analítics i descriptius. 

- la sensibilitat teòrica: Fa referència a la capacitat d'entendre i discernir què resulta 

pertinent i què no. Es requereix que l'investigador interactue amb la recollida i anàlisi de 

les dades, evitant elaborar hipòtesis sobre els resultats possibles i en certa manera 

suspendre el judici fins que totes les dades no estiguen analitzades. D'aquesta manera, 

l'investigador evita generar una teoria basada en idees preconcebudes o teories 

preexistents, i planteja una teoria realment fonamentada en les dades; en aquest sentit, 

la lectura de les contribucions acadèmiques pot esbiaixar la sensibilitat teòrica de 

l'investigador. 

Per tal d'il·lustrar el procés analític de la teoria fonamentada d'una manera sintètica, a 

continuació se n'aporta un esquema visual:  
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Il·lustració 7. Procés d'anàlisi de les dades per mitjà de la teoria fonamentada (Vivar et al., 2010). 

Com s'aprecia en la imatge anterior, una part important del procés consisteix a organitzar les 

dades. Per realitzar aquesta etapa prèvia (o en realitat paral·lela) a l'anàlisi, és habitual l'ús 

d'aplicacions informàtiques per a l'anàlisi de dades qualitatives (el terme en anglès és Qualitative 

Data Analysis Software, QDAS), com Atlas/ti, Etnograph, Kwalitan, Nudist o NVivo. Tot i que el 

rol de l'investigador com un agent crític i actiu en el procés és insubstituïble, aquestos 

instruments permeten emmagatzemar tota la informació en una mateixa plataforma, aporten 

un suport visual a l'anàlisi, faciliten la cerca i organització de les dades, i així afavoreixen 

l'elaboració de teoria. 

En resum, el mètode consisteix a recopilar dades i a codificar-les atenent a categories que van 

emergint; les dades es veuen sotmeses a una comparació constant i els codis (és a dir, etiquetes, 

variables o categories) es reelaboren i milloren progressivament, d'una manera cíclica, per tal 

que s'adapten tan bé com resulte possible a allò estudiat. Aquest procediment sol anar 

acompanyat de la generació de taxonomies o ontologies provisionals, que van modificant-se 

d'acord amb les noves incorporacions a la mostra estudiada.  

Com ja he apuntat a la Introducció, apartat B, en referència al paradigma científic escollit, 

aquesta metodologia deixa enrere valors com l'objectivitat o la validesa universal de les 

proposicions com a ens aïllats o independents del context; adopten protagonisme nocions com 

l'ajustament dels conceptes a l'incident, la rellevància (per als participants i no només per a la 
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comunitat científica), la viabilitat (si la teoria explica com se soluciona el problema) i la 

modificabilitat (una teoria es veu alterada per l'estudi de dades rellevants noves). Per tant, no es 

tracta que la teoria siga vàlida o invàlida, sinó més aviat de si és més o menys ajustada, rellevant, 

viable i modificable. 

Un altre tret distintiu rau en el fet que es proposa que l'investigador ha d'intentar evitar el biaix 

en l'anàlisi, de manera que es recomana que no faça lectures prèvies sobre el tema i no partisca 

d'idees preconcebudes, i fins i tot que no comente la teoria, perquè es considera que pot 

resultar contraproduent, atesa la «contaminació» que això pot generar.  

Tot i que la base metodològica és la teoria fonamentada, convé posar de manifest que no s'han 

aplicat tots els preceptes de la mateixa manera. Per exemple, d'una banda, la formació rebuda 

implica que ja hi haja una revisió bibliogràfica prèvia i el treball de supervisió per part dels 

directors implica que el desenvolupament de la teoria s'haja de comentar. Considere que això no 

desmereix el plantejament metodològic, perquè aquesta «teoria» (i el marc epistemològic 

descrit) prioritza la rellevància i la utilitat a l'ortodòxia metodològica. Malgrat recórrer als 

procediments i processos cognitius de què parteix i que fomenta aquesta metodologia, no s'ha 

aplicat d'una manera «pura», bàsicament perquè allò que s'analitza no és exactament l'objecte 

d'estudi prototípic dels estudis de teoria fonamentada, que solen centrar-se en com es viu un 

determinat fet des d'un prisma sociològic o de la psicologia social. L'element central que s'ha 

utilitzat és el procés de codificació i generació de categories, que permeten entendre l'estructura 

d'allò que se sotmet a escrutini.  

5.3. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LA DEONTOLOGIA DE LA ISP 

Per tal de dur a terme l'estudi de la dimensió deontològica de la ISP, s'ha realitzat una anàlisi 

hermenèutica de diversos documents deontològics per a la ISP. Com que l'anàlisi pretén 

interpretar i entendre aquests textos, s'ha considerat metodològicament adequat portar a terme 

una anàlisi formal (lingüística) i semàntica dels diversos documents. La selecció d'aquests 

documents, juntament amb la manera com s'han analitzat i el procés que s'ha seguit, s'expliquen 

a continuació.  

5.3.1. UNIVERS I SELECCIÓ DE LA MOSTRA 

L'univers d'estudi el conformen els documents que intenten conduir, per mitjà de directrius, la 

pràctica professional de la ISP. Per tal de fer una selecció d'aquells textos que constituirien la 

mostra de l'estudi, vaig seguir diverses fases. 
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En un primer moment, i després d’haver realitzat una recerca bibliogràfica i d’haver conegut 

algunes contribucions acadèmiques i documents deontològics d’una certa repercussió en el 

camp, em vaig plantejar com a objectiu recopilar documents atenent a criteris quantitatius, per 

tal de poder fer ulteriorment una tria atenent a criteris qualitatius a partir d’una mostra ampla i 

representativa. 

El corpus de codis que vaig compilar supera els cent documents, però els tipus, les funcions, el 

contingut, els contextos i els destinataris dels codis eren molt diversos i això plantejava 

dificultats metodològiques, a més del fet que el volum d'informació era massa gran per als 

objectius de l'estudi. Entre els documents compilats hi havia codis per a intèrprets de 

conferència, per a traductors, per a correctors, per a intèrprets judicials, per a intèrprets mèdics; 

alguns eren d’abast regional, nacional, però també n’hi havia de publicats per ens internacionals 

(com el de l’Associació Internacional d’Intèrprets de Conferència o el de la Federació 

Internacional de Traductors); alguns només plantejaven principis ètics generals i d’altres 

pretenien una intervenció major en el quefer dels professionals i detallaven fins i tot els aspectes 

més concrets, com ara la inadequació de portar un perfum fort a un encàrrec d’interpretació de 

conferències. 

Al llarg d’aquesta cerca inicial, em va ser possible identificar quins països i quina mena 

d’institucions anaven al capdavant, tot confirmant el que ja apuntava la bibliografia consultada. 

A més, els codis que més informació aportaven i que presentaven una qualitat major remetien al 

seu torn a altres codis, i això permetia constatar quins documents eren els que havien assolit 

major influència en el sistema.  

En primer lloc vaig començar amb la lectura d'un text, NSGCIS, com es descriu a 5.3.3, i després 

es va anar ampliant la mostra de textos. Amb la finalitat de seleccionar el grup de documents 

que resultara més rellevant per als objectius de l'estudi, vaig sotmetre la compilació de 

documents a una sèrie de tries, atenent als criteris de rellevància següents: 

- la data de publicació: com més recent siga el document, més útil resulta; 
- l'autoria i el lloc de publicació: el fet que el text el publique una organització de més 

o menys renom, en un lloc on la ISP tinga un grau d'implantació més o menys elevat, 
n'incrementa la rellevància;  

- el mode o gènere d’interpretació: l'àmbit professional que pretén cobrir el text és un 
factor principal a l'hora d'elegir els textos a estudiar, de manera que aquells 
documents que no tracten la ISP d'una manera explícita queden exclosos de la tria; 

- el tipus i presentació de la informació: com he assenyalat anteriorment, hi ha 
documents molt breus i d'altres molt llargs, amb una presentació de la informació i 
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un grau de concreció de les pautes aportades ben dissemblant, de manera que per 
poder establir relacions significatives he escollit els textos més semblants en aquest 
sentit i que aportaven directrius d'un cert detall. 

El resultat dels diversos processos de selecció és un conjunt de set documents, que presente a la 

taula següent, on aporte el títol del document, l'entitat que l'aprova, l'àmbit de la ISP a què se 

circumscriu, l'any de publicació i la sigla que utilitze per fer-hi referència: 

Títol: Standard Guide for Language Interpretation Services 
Entitat: ASTM, American Society of Testing Materials  Web: http://www.astm.org/  
Àmbit: general Any: 2007 Lloc: EUA Sigla: ASTM 
Títol: California Standards for Healthcare Interpreters: Ethical Principles, Protocols and Guidance on Roles & 
Intervention 
Entitat: CHIA, California Healthcare Interpreters Association Web: http://chiaonline.org/index.php  
Àmbit: sanitari Any: 2002 Lloc: Califòrnia, EUA Sigla: CHIA 
Títol: Medical Interpreting Standards of Practice 
Entitat: IMIA, International Medical Interpreters Association Web: http://www.imiaweb.org/  
Àmbit: sanitari Any: 2007 Lloc: EUA, internacional Sigla: IMIA 
Títol: NAJIT Code of Ethics and Professional Responsibilities 
Entitat: NAJIT, National Association of Judiciary Interpreters 
and Translators 

Web: http://www.najit.org/ 

Àmbit: jurídic Any: sense data Lloc: EUA Sigla: NAJIT 
Títol: National Standards of Practice for Interpreters in Healthcare 
Entitat: NCIHC, National Council of Interpreting in Health 
Care  

Web: http://www.ncihc.org 

Àmbit: sanitari Any: 2004 Lloc: EUA Sigla: NCIHC 
Títol: Code of Conduct 
Entitat: NRPSI, National Register of Public Service 
Interpreters 

Web: http://www.nrpsi.co.uk/  

Àmbit: general Any: 2003 Lloc: Regne Unit Sigla: NRPSI 
Títol: National Standard Guide for Community Interpreting Services 
Entitat: HIN, Healthcare Interpretation Network Web: http://healthcareinterpretation.homestead. 

com/National_Standard_Guide_for_Community_In
terpreting_Services.v2..pdf 

Àmbit: general Any: 2007 Lloc: Canadà Sigla: NSGCIS 
Taula 11. Presentació de la mostra de documents analitzats, amb el títol, l'entitat que l'elabora i el seu web, l'àmbit 

de la ISP de què s'ocupa, l'any i lloc de publicació i la sigla amb què hi faig referència. 

Per qüestions de funcionalitat, em referiré als documents utilitzant les sigles que he presentat en 

aquesta taula. Tot i que algunes de les sigles designen associacions professionals, he vigilat que 

el context en què les empre no done lloc a confusió. 

Val a assenyalar que, quan el procés d'anàlisi dels documents ja es trobava en un punt 

relativament avançat, el National Register of Public Service Interpreters, del Regne Unit, va 

publicar un altre document, amb efecte a partir de l'1 d'abril de 2011; tot i això, com que l'anàlisi 

ja s'havia elaborat, vaig decidir no incloure'l en la mostra de documents estudiats. 

Com es pot observar, tots els documents han estat publicats en el període 2002-2007, excepte 

NAJIT, la data original de publicació del qual no m'ha estat possible esbrinar. Pel que fa a l'àmbit 

http://www.astm.org/�
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http://www.najit.org/�
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de treball que pretenen regular, tres documents són d'abast general i altres tres se 

circumscriuen a l'àmbit sanitari, mentre que només un correspon específicament a l'àmbit 

jurídic. Tots els textos estan escrits en anglès; cinc dels documents han estat publicats als EUA, 

mentre que un ha estat publicat al Canadà i un altre al Regne Unit. 

5.3.2. INSTRUMENTS D'EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE DADES 

La descripció de codis deontològics no ha requerit el disseny d'instruments per a l'extracció de 

dades, perquè els documents mateixos, la majoria dels quals són d'accés lliure, són les dades 

que se sotmeten a anàlisi. 

A l'hora de portar a terme l'estudi dels textos, l'eina que he utilitzat és un programa informàtic 

d'anàlisi de dades qualitatives (el terme en anglès és Qualitative Data Analysis Software, QDAS) 

anomenat Atlas ti 6 (Muhr, 1993-2009), que serveix per a l'anàlisi de dades qualitatives, la gestió 

i la construcció de models teòrics, com s'afirma al manual del programa. Es va crear per dotar els 

científics socials d'una eina que facilitara la realització d'aquelles tasques conduents a una anàlisi 

sistemàtica de dades qualitatives desestructurades. Donada la complexitat dels fenòmens 

amagats en les dades, i també de les operacions o processos per entendre aquests fenòmens, 

Atlas ti aporta eines que permeten gestionar els segments significatius dintre de grans volums 

de dades d'una manera flexible i sistemàtica. 

La funció principal d'aquesta aplicació és determinar els elements que conformen les dades 

primàries, i interpretar-ne el significat. Per atènyer aquest objectiu, s'aporten els recursos 

següents: 

- primary documents: documents primaris que constitueixen les fonts d'informació 
principals (poden ser documents de text, pdf, imatges, arxius d'àudio);  

- quotes: fragments dels documents primaris que es consideren significatius; 
- codes: nom que es pot donar a una quote;  
- super codes i families: grups de codis que presenten alguna característica que 

permet ajuntar-los dintre d'una mateixa categoria; 
- memos: reflexions i interpretacions que redacta l'investigador durant el procés de 

codificació, i que poden constituir la base de la publicació o difusió dels resultats de 
l'anàlisi; 

- network editor: aquest instrument permet establir relacions entre els diversos codes, 
i per tant pot servir per jerarquitzar els conceptes; 

- query tool: aquest element serveix per fer cerques avançades, com ara les 
coocurrències, el creuament de variables o el recompte d'ocurrències d'una paraula, 
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Tota aquesta informació forma part del que s'anomena Hermeneutic Unit. Per tal d'il·lustrar com 

funciona la gestió de la informació amb l'aplicació Atlas ti, a la imatge següent presente els 

diversos instruments de què disposa el programa Atlas ti per a l'elaboració de l'anàlisi: 

 
Il·lustració 8. Jerarquia dels objectes dintre d'una unitat hermenèutica de l'Atlas ti (extret de Muhr, 2004: 29). 

L'aplicació d'aquests elements al llarg del procés analític ha permès descriure i interpretar els 

documents des de diversos punts de vista, oferint així una visió interdisciplinària de l'objecte 

d'estudi. A l'apartat següent, s'explica aquest procés d'anàlisi. 

A la il·lustració que segueix s'aporta una captura de pantalla de la plataforma de treball que s'ha 

utilitzat per a l'elaboració de l'anàlisi amb l'eina de l'Atlas ti: 
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Il·lustració 9. Captura de pantalla de l'anàlisi de documents deontològics. 

Com es pot observar, al marge de la dreta hi ha les cites i codis a partir dels quals es basteix 

l'anàlisi i s'estableixen relacions entre el contingut dels diversos documents, que apareixen a la 

banda dreta de la pantalla. A l'apartat següent es tracta amb detall el procés d'aplicació de 

l'anàlisi. 

5.3.3. PROCÉS D’APLICACIÓ I INCIDÈNCIES 

El procés d'aplicació del mètode que he aplicat segueix les recomanacions del mostreig teòric 

(vegeu 5.2). En primer lloc, vaig decidir observar el document NSGCIS, perquè en el moment que 

vaig començar l'estudi havia estat publicat recentment i presentava novetats i aportacions que 

semblaven interessants per fer llum sobre la dimensió ètica de la ISP. Es van anar afegint altres 

documents a la mostra fins atènyer la saturació teòrica de què s'ha parlat anteriorment.  

El procés de treball seguit és el que s'ha exposat a l'apartat 5.2, consistent en el mètode 

comparatiu constant i la codificació. Es pot segmentar en dos nivells d'anàlisi: 

- nivell textual: s'han estudiat les dimensions macro i microlingüística dels documents; 
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- nivell semàntic: s'ha analitzat el contingut dels textos i se n'ha fet una classificació 
tripartida (ètica, sociologia, ISP). 

El procés d'etiquetatge o codificació és la part central de l'anàlisi de les dades, i s'ha realitzat en 

dues etapes: 

- codificació des de baix (bottom-up): les dades s'agrupen per blocs sense que 
l'investigador cree categories noves o aporte els nexos que les relacionen: 
o etiquetatge dels textos 
o agrupació de les etiquetes en clústers 
o emergència de relacions i estructures  

- codificació des de dalt (top-down): una vegada etiquetades totes les dades, 
l'investigador crea categories noves que connecten les etiquetes amb nocions 
manllevades de les contribucions acadèmiques o amb aportacions noves que ajuden 
a explicar la naturalesa de les relacions: 
o reducció del nombre i diversitat d'etiquetes atenent a diversos criteris 

(semblança, dissemblança, superordinació, subordinació) 
o elaboració teòrica a partir d'aquestes relacions 
o organització jeràrquica del contingut semàntic 

El plantejament de l'anàlisi des de dos eixos (top-down i bottom-up) està extret de Zimányi 

(2009b: 64). Això no obstant, convé ressaltar en aquest context que, en realitat, la teoria 

fonamentada pura només seria bottom-up, és a dir, escoltant únicament les dades, i no 

l'investigador; però això no permetria que es reconeixera la visió i la funció de l'investigador, 

com a participant central en el procés de recerca. Així doncs, he fet un ús d'aquest mètode 

analític, diem-ne, híbrid, com ja s'ha apuntat, per permetre aquest diàleg teoria-mostra-

investigador o context-objecte-subjecte. 

Aquest procés consisteix, doncs, en establir un diàleg entre l'investigador i les dades, segons el 

qual les dades, en ser sotmeses a diversos processos d'etiquetatge, van revelant en primer lloc 

els vincles que les uneixen, i a continuació l'investigador les jerarquitza en una taxonomia, 

d'acord amb les relacions que han emergit i les que el mateix investigador genera. Així doncs, es 

pot parlar d'una hermenèutica dialògica, en la qual les relacions emergeixen de les dades i les 

explicacions les aporta l'investigador. 

La generació d'una jerarquia de codis ha estat una de les etapes més complexes en tot el procés 

d'elaboració de l'anàlisi. Una vegada creats tots els codis, que estaven enllaçats a segments de 

textos, vaig elaborar un seguit de codis «buits», és a dir, que no enllaçaven amb cap fragment de 

dades, que funcionaren com una categoria o títol per a un grup de codis que presentaren 

semblances. A continuació, vaig començar a crear famílies de codis (sovint substituint els codis 

«buits»), que no estaven vinculades a cap segment textual, però servien per a filtrar els codis, 
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agrupar-los i visualitzar-los. Per jerarquitzar les dades, també vaig utilitzar una altra funció, 

anomenada funció de xarxa, que permet establir una relació o node de superordinació o 

subordinació, igualtat o desigualtat, dependència, entre d'altres.  

5.4. DESCRIPCIÓ DE LA ISP EN EL CONTEXT PENITENCIARI DES 
D'UNA PERSPECTIVA ÈTICA 

La ISP en el context penitenciari no gaudeix de gairebé cap visibilitat entre els documents 

deontològics estudiats, en les publicacions acadèmiques de la disciplina de la ISP, i tampoc en 

l'àmbit professional, almenys a l'Estat espanyol, on les institucions penitenciàries no ofereixen 

cap mena de serveis d'interpretació professional. Com queda explicitat a la Introducció, a 

l'epígraf B, un dels objectius principals d'aquest treball és contribuir a omplir buits conceptuals i 

socials. 

L'estudi d'un context d'ISP que resulta gairebé desconegut, i en el qual les fonts bibliogràfiques 

són escasses, sembla que convida a sondejar la situació des de perspectives diferents i amb 

canals d'obtenció de dades també diversos. Això permet copsar el fenomen estudiat des d'una 

visió de conjunt que possibilita l'aprehensió de la realitat de les presons pel que fa a la 

interpretació interlingüística des de punts de vista variats.  

5.4.1. UNIVERS I SELECCIÓ DE LA MOSTRA 

L'univers d'estudi està format per persones que estiguen en contacte amb la realitat de la ISP als 

CP, i s'hi poden identificar dos grups: d'una banda, persones que coneixen el context penitenciari 

a l'Estat espanyol, i, de l'altra, professionals de la ISP que hi hagen treballat. Per tant, la mostra 

estudiada està formada per diversos grups d'informants, i les dades s'han aconseguit amb 

formats diferents: 

- 2 gestors del CP: Directora i Subdirectora de Tractament del CP de Castelló I, 
entrevista semiestructurada, abril-agost 2009; 

- 6 gestors del CP de Castelló I, 10 qüestionaris lliurats en mà, 6 emplenats, juliol-agost 
de 2009; 

- 10 treballadors del CP de Castelló I, 15 qüestionaris lliurats en mà, 10 emplenats, 
juliol-agost de 2009; 

- 9 interns del CP de Castelló I, 14 qüestionaris lliurats en mà, 9 emplenats, juliol-agost 
de 2009; 

- 47 ISP amb experiència en aquest context de treball, 256 qüestionaris lliurats per 
correu electrònic, 52 emplenats; 33% de resposta, octubre de 2009-gener de 2010; 

- 3 ISP amb experiència en aquest context de treball, entrevista semiestructurada, 
octubre-novembre de 2009. 
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A continuació, presente una il·lustració de la distribució de la mostra, segons la via per la qual 

s'ha obtingut la informació referent al context penitenciari de la ISP i al tipus d'informants: 

 
Il·lustració 10. Mostra de l'estudi del context penitenciari de la ISP. 

La selecció de la mostra no respon a criteris de representativitat, sinó que, en tractar-se d'un 

estudi de tall qualitatiu, respon més bé a les necessitats i possibilitats reals per portar a terme la 

recollida d'informació. Així doncs, vaig optar per buscar informació al CP de Castelló I, que es 

troba a una distància petita de la Universitat on desenvolupava la meua tasca docent i 

investigadora en el moment d'elaboració del treball, i hi havia disponibilitat per a desenvolupar 

l'estudi, a més de ser un centre amb un nombre elevat d'interns d'origen estranger.  

A més a més, com que en el nostre territori no m'ha estat possible trobar ISP amb experiència 

extensiva en aquest context de treball, ha calgut recórrer a professionals en actiu a l'exterior per 

obtenir informació mitjançant qüestionaris ―penjats en línia i difosos per correu electrònic― i 

entrevistes ―a dues treballadores del CP de Castelló I i a quatre ISP a Manchester (Regne Unit), 

on vaig fer una estada de recerca de 3 mesos de durada. 

La mostra recollida que constitueix, per tant, una aproximació a la realitat estudiada, des de la 

representació que n'ofereixen els diversos perfils implicats en el context d'estudi. 

5.4.2. INSTRUMENTS D'EXTRACCIÓ DE DADES: DISSENY, 
ELABORACIÓ I VALIDACIÓ 

Com que un dels objectius de la recerca és entendre un camp de pràctica, i no validar hipòtesis 

ni recopilar dades per fer-ne una anàlisi quantitativa, em vaig plantejar la finalitat de recollir 

dades de tipus qualitatiu. 

Qüestionaris: PSI; 
47 

Entrevistes: PSI; 3 

Qüestionaris: 
interns; 9 

Qüestionaris: 
treballadors CP; 

10 

Qüestionaris: 
gestors CP; 6 

Entrevistes: 
gestors CP; 2 
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La millor manera d'entendre en profunditat un camp de pràctica es pot argüir que és 

esdevenint-ne un professional. Aquesta és la intenció inicial amb què vaig començar aquest 

estudi, però després de diversos intents per aconseguir els permisos respectius per interpretar a 

la presó de Castelló I, es va fer evident que les restriccions per motius de seguretat i les 

dificultats logístiques farien impossible tant portar a termes tasques d'interpretació com 

registrar les interpretacions que s'hi pogueren produir. Aquest fet és un resultat per si mateix, 

perquè, com s'explicarà més endavant (7.2.1.1.2, entre d'altres), les mesures de seguretat 

constitueixen un tret diferenciador d'aquest context de treball. 

Així doncs, vaig haver de canviar d'estratègia i centrar-me en obtenir observacions d'aquest 

context d'ISP a través dels ulls d'informants amb experiència en la comunicació intercultural als 

CP. Per tal d'obtenir dades sobre la interpretació en el context penitenciari vaig optar per 

diversificar les fonts d'informació i dissenyar instruments per a la recollida de dades que 

s'emmarcaren en el marc del paradigma qualitatiu. Les fonts d'informació que he utilitzat són les 

següents: 

- observació directa: visites als CP de Castelló I: curs de formació per a interns del CP 
de Castelló I; 

- observació indirecta: qüestionaris semiestructurats per a interns, treballadors i 
gestors de CP Castelló I, a ISP amb experiència en el context penitenciari; i 
entrevistes semiestructurades: amb ISP amb experiència en el context penitenciari, a 
gestors del CP de Castelló. 

5.4.2.1. Curs de formació 

Atès que no se'm permetia fer o enregistrar interpretacions, vaig demanar a un dels gestors del 

CP si resultaria possible organitzar un curs amb interns que hagueren desenvolupat tasques 

d'interpretació. Finalment, es va aprovar aquesta iniciativa i va tenir lloc l'agost de 2009. Tot i 

que aquesta observació no té el valor de la realització o l'enregistrament d'entrevistes 

interpretades, em va aportar una experiència directa de com és la vida en un CP espanyol.  

L'objectiu d'aquesta acció tenia la finalitat d'observar directament l'espai on tenen lloc les 

interpretacions i d'obtenir informació dels intèrprets ad hoc, a més de pretendre conscienciar el 

centre sobre les necessitats comunicatives, i de millorar la qualitat de la interpretació que 

oferien aquests «intèrprets». 

Aquest curs va consistir en 5 sessions de treball amb una duració de 2 hores cadascuna amb 

interns del CP Cs I. Algunes de les interpretacions que es van fer amb dinàmiques de jocs de rol 

es van enregistrar per a realitzar activitats d'autoavaluació. La informació que resulta rellevant 
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per als objectius d'aquest treball gira al voltant de les nocions següents: com es desenvolupa la 

tasca, quins tipus d'entrevistes són més freqüents, en quines circumstàncies es desenvolupen, 

quin tipus d'interacció s'estableix entre la persona que dóna un servei i la que el rep, quins 

factors contextuals condicionen la tasca, i com de difícil consideren que és la interpretació.  

5.4.2.2. Qüestionaris semiestructurats 

Com que un dels objectius de l'estudi és recollir els punts de vista i les experiències de diversos 

agents per tal d'oferir una perspectiva intersubjectiva de l'objecte d'estudi, he dissenyat 

qüestionaris per als grups d'informants següents, com he assenyalat anteriorment: PSIs, interns, 

treballadors del CP i gestors del CP. 

Pel que fa als informants de la presó Castelló I, la mostra és massa petita per ser representativa, 

però els resultats apunten en la direcció de quina és la tendència actual i ens mostren com 

d'evolucionada està aquesta vessant de la professió a l'Estat espanyol. 

Malgrat que els qüestionaris se solen utilitzar per obtenir dades quantitatives, en aquest cas he 

recorregut a aquest format per obtenir informació qualitativa, amb un clar predomini de 

preguntes obertes, amb el propòsit d'obtenir l'opinió dels informants sobre la interpretació en 

presons, els problemes que han acarat i les solucions que es consideren més adequades. També 

s'ha utilitzat un criteri quantitatiu per a prioritzar i classificar les dades, de manera que com més 

recurrent resulta una noció, major és la seua rellevància. 

A l'hora de dissenyar els qüestionaris, he seguit la proposta de Taylor-Powell (1998), on s'explica 

com s'han de construir els qüestionaris, tant pel que fa a qüestions d'estructura, com de 

redacció de preguntes i d'opcions. 

En primer lloc em vaig plantejar quin tipus d'informació volia obtenir. El que pretenia obtenir 

eren dades relatives al que els diversos grups d'informants saben (coneixements), el que pensen 

(creences i opinions) i el que fan (comportament) respecte de la comunicació interlingüística i la 

ISP en el context penitenciari, i també informació de tipus demogràfic (atributs). L'ús que volia 

donar a les dades és essencialment narratiu, per poder explicar com és la ISP en un CP des de les 

experiències i opinions dels diversos agents. 

En segon lloc, a l'hora de redactar les preguntes, vaig tenir en compte a qui anava adreçat el 

qüestionari, la finalitat de les preguntes i la seua posició relativa. Com que he elaborat 

qüestionaris per a agents diversos, les preguntes plantejades han estat adaptades a les 

característiques dels responents. Quant a la redacció de les preguntes i de les opcions de 
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resposta, vaig intentar evitar esbiaixar les respostes, sense fer pressuposicions ni plantejar 

preguntes autoexcloents, amb una presentació clara i una redacció entenedora.  

En tercer lloc, em vaig dedicar a formatar els qüestionaris, tenint en compte la presentació, la 

longitud, els blocs temàtics i l'ordre de les preguntes per blocs i seguint una evolució lògica, 

incloent-hi al principi de cada bloc una breu introducció, amb tipus de preguntes i respostes 

semblants, amb una disposició de les preguntes i les respostes que facilitaren la lectura,  

En quart lloc, vaig validar els qüestionaris per a ISP remetent-los a companys traductors i 

intèrprets; tammbé vaig demanar a la persona que va col·laborar amb mi al CP i amb qui em vaig 

entrevistar que féra una valoració crítica dels qüestionaris per als informants del CP. 

5.4.2.2.1. Contingut 

Tots els qüestionaris que s'han lliurat fan referència al context penitenciari, i hi ha algunes 

preguntes comunes a tots, encara que, per a cada grup d'informants, s'han formulat les 

preguntes considerant les característiques i les dades que cadascun pot oferir. 

Així doncs, tots els qüestionaris contenien la informació següent: 

- apartat 1r: sol·licitar la col·laboració, assegurant la confidencialitat de la informació i 
l'ús que se'n farà; 

- apartat 2n: identificar les experiències i el coneixement, amb preguntes poc 
controvertides i de resposta fàcil; 

- apartat 3r: identificar les característiques del context i les dificultats, amb qüestions 
d'opinió i valoració més complexes i que requereixen més reflexió; 

- apartat 4t: identificar les possibles solucions, amb respostes obertes que 
requereixen la participació activa de l'enquestat; 

- apartat 5è: identificar les dades demogràfiques. 

Malgrat que l'estructura dels qüestionaris és idèntica, segons la informació que pretenia obtenir 

de cada grup d'informants he plantejat unes preguntes o unes altres. Per tal de presentar el 

contingut complet dels qüestionaris, a l'Annex III. Qüestionaris es troben els qüestionaris amb 

totes les preguntes i opcions de resposta. 

Pel que fa als ISP, les preguntes se centraven en primer lloc en la ISP en presons, tot al·ludint a la 

descripció del context, el procés previ a l'entrevista, el tipus d'entrevistes, la qualitat dels serveis 

d'ISP, les possibles millores, i el grau d'adequació de comptar amb interns que facen les funcions 

d'ISP; en segon lloc, les preguntes giraven al voltant de la dimensió ètica de la pràctica d'aquesta 

professió, pel que fa al tipus de problemes, als dilemes ètics i possibles solucions, al paper dels 

codis deontològics, a les possibles millores als codis, al grau de visibilitat de la ISP en presons 
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dintre dels documents deontològics, i a la rellevància dels principis ètics quan s'apliquen a 

aquest context.  

Quant als gestors del CP, el focus d'atenció era la comunicació dintre dels CP, en relació amb 

qüestions com percentatge de parlants d'altres llengües, el serveis per a possibilitar la 

comunicació quan no hi ha una llengua compartida, i l'efecte de les deficiències comunicatives 

sobre el benestar dels interns i la reinserció; naturalment, es va posar l'èmfasi en la ISP en 

presons, concretament en el grau d'introducció de serveis d'ISP professional, en l'adequació de 

recórrer als interns per fer tasques d'ISP, en l'efecte potencial de comptar amb serveis d'ISP, i en 

els factors que n'impedeixen la implantació. 

En referència als treballadors del CP, les preguntes es referien a la comunicació dintre dels CP, 

tot centrant-se bàsicament en el grau de comprensió entre els treballadors i els interns, qualitat 

de la comunicació i dificultats; també al·ludien a la ISP en presons, específicament als passos 

previs a l'entrevista interpretada, a les unitats o serveis on la ISP resulta més necessària, al grau 

de confiança en l'intern que interpreta i a l'efecte potencial de serveis d'ISP. Així mateix, es 

demanava als informants que reflexionaren sobre possibles solucions, pel que fa a qüestions 

com les maneres de millorar la comunicació i la interpretació, i valoraren l'adequació d'utilitzar 

serveis professionals d'ISP, així com l'ajuda i la utilitat dels codis deontològics per superar els 

obstacles. 

Finalment, en relació amb els interns, el qüestionari se centrava en la comunicació (grau de 

comprensió per part dels interns i el paper que els serveis d'ISP poden jugar en la millora de la 

comunicació), la interpretació (els passos previs a la interpretació, els treballadors del CP que 

més requereixen ISP, l'adequació que els interns facen d'ISP i la qualitat de la interpretació) i les 

possibles solucions (el paper dels ISP professionals i els aspectes de la ISP que caldria millorar). 

5.4.2.2.2. Difusió 

Quant a la difusió dels qüestionaris, els que van emplenar els informants del CP de Castelló I es 

van lliurar en mà. Els qüestionaris remesos als ISP estrangers es van difondre per mitjà del gestor 

d'enquestes en línia encuestafacil.com <http://www.encuestafacil.com>, amb el suport del 

programa Universia, mitjançant el qual tot el personal d'una de les universitats que participe en 

el programa té dret a un compte que gaudeix de totes les funcions que ofereix aquest portal. En 

un principi em vaig plantejar la conveniència d'emprar formularis dissenyats amb Adobe Acrobat 

Designer, que permeten emmagatzemar les respostes automàticament, vinclar les diferents 

http://www.encuestafacil.com/�


 

182 

caselles i explotar les dades mitjançant l'aplicació Microsoft Access, però finalment vaig 

desestimar aquesta opció, per resultar poc operativa. 

L'alternativa per què em vaig decantar en últim terme va ser la tramesa, via correu electrònic, 

del vincle on es trobava l'enquesta, amb una petició de col·laboració en la difusió del correu i 

una explicació breu de l'estudi, atès que resultava l'opció més senzilla i còmoda. El correu es va 

enviar a organitzacions d'arreu del món, d'àmbits diversos i amb tradicions diferents, entre les 

quals hi ha: Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes (AATI, Argentina), Association of 

Police and Court Interpreters (APCI, Regne Unit), Australian Institute of Interpreters and 

Translators (AUSIT, Austràlia), Belgian Chamber of Translators, Interpreters and Philologists 

(CBTIP-BKVTF, Bèlgica), Globalvoices Ltd. (Regne Unit), Institute of Translation and Interpreting 

(ITI, Regne Unit), ISM Intérpretariat (França), National Association of Judiciary Interpreters and 

Translators (NAJIT, EUA), National Register of Public Service Interpreters (NRPSI, Regne Unit), 

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV, Països Baixos), North West Translation 

Network (NWTN, Regne Unit), Sveriges tolkförbund (SVTF, Suècia). També es va fer arribar a 

persones amb una certa visibilitat en el camp acadèmic o professional de la ISP d'arreu del món. 

Malgrat els esforços per implicar tots aquests agents i obtenir respostes des d'enfocaments i 

països diferents, la majoria de les respostes provenen d'informants que pertanyen a NAJIT, una 

associació professional de traductors i intèrprets jurídics dels EUA. Com a ISP jurídics les 

respostes que han aportat són probablement diferents de les que hagueren aportat els ISP 

mèdics. Tot i que aquest fet suposa que la mostra està esbiaixada, també és un resultat 

significatiu, perquè posa de manifest que només les associacions del camp de la ISP jurídica 

semblen estar interessades en la ISP als CP com per a donar difusió al qüestionari.  

5.4.2.2.3. Explotació 

Per explotar la informació obtinguda per mitjà de les enquestes en línia, en un primer moment 

vaig valorar els avantatges que em permetia utilitzar el programa SPSS ―actualment PASW―, 

que serveix per a l'anàlisi estadística de dades; finalment, per tractar-se d'un estudi de caire 

qualitatiu i no quantitatiu, amb una mostra més bé reduïda, vaig bandejar aquesta idea. 

Així doncs, no he utilitzat cap eina per a l'explotació de les dades extretes dels qüestionaris. He 

seguit una metodologia d'anàlisi pròpia de la recerca qualitativa, la teoria fonamentada, a què ja 

m'he referit a l'apartat 5.2 d'aquest mateix capítol. 
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5.4.2.3. Entrevistes semiestructurades 

L'entrevista semiestructurada és un instrument per a la recollida de dades que s'emmarca en el 

marc del paradigma qualitatiu. Es presenta com una elecció metodològica adient amb l'objecte 

d'estudi i amb el tema; aprofitant que aquestes entrevistes resulten interactives i permeten 

conèixer la comunicació als ISP d'una manera quasi directa, i tenint en compte que es tracta 

d'una realitat poc estudiada, resultava adequat dissenyar instruments que permeteren als 

informants oferir informació d'una manera espontània.  

Com s'ha fet amb els qüestionaris, he pretès generar un diàleg espontani que permetera 

l'aportació d'informació sense oferir respostes tancades ni buscar dades concretes. Així doncs, la 

formulació de les preguntes no és fixa, però totes estan encaminades a aprofundir en el 

coneixement de la ISP en el context penitenciari. 

Es van celebrar vuit reunions amb dos gestors del CP de Castelló I entre els mesos d'abril i agost 

de 2009, en les quals es van comentar qüestions com l'organització de la vida al CP, les 

condicions de vida i les característiques de la població reclusa. L'èmfasi es va posar en les 

necessitats i eines de la comunicació intercultural, i el grau de consciencia sobre aquests temes. 

Se'm va permetre recórrer el CP amb un dels informants i visitar els diversos mòduls de la presó. 

Aquesta experiència va resultar especialment interessant perquè em va aportar un coneixement 

més aviat vivencial de com és un CP i quin ambient es respira, i em va fer prendre consciència 

també de com són l'espai i l'ambient emocional, els quals poden tenir un efecte notable sobre la 

ISP.  

Així mateix, entre els mesos d'octubre i desembre de 2009, a la regió de Northwest, del Regne 

Unit, es van produir 3 entrevistes amb ISP amb experiència en el camp. Aquestes entrevistes són 

la font principal d'informació sobre les dificultats que acaren els ISP, la relació que es produeix 

entre els participants primaris i les complicacions que han d'acarar els professionals. Aquestes 

entrevistes amb ISP han estat enregistrades digitalment, i se'n poden trobar les transcripcions a 

l'Annex II. Entrevistes a ISP.  

Aquestes entrevistes són semiestructurades, és a dir, que no parteixen d'un guió estricte i 

permeten una certa flexibilitat en els temes que es toquen i l'ordre en què apareixen les 

nocions; l'objectiu principal ha estat recollir informació sobre la interpretació al context 

penitenciari, centrant-me en la descripció i en les dificultats i possibles solucions, i en la 

dimensió ètica i deontològica de l'exercici professional. Les entrevistes presenten una estructura 

bàsica idèntica:  
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- Introducció: presentació i explicació de la naturalesa de l'estudi; 
- Experiència professional: nombre d'encàrrecs, tipus d'entrevistes (àmbits i 

contextos), formació;  
- Nus: demanar una descripció del context i de les característiques diferencials, 

identificar problemes i solucions, preguntar per la dimensió ètica com a ISP en el 
context penitenciari, comentar dilemes, exemples típics o tensions usuals; 

- Conclusió: agraïments 

5.4.3. PROCÉS D’APLICACIÓ I INCIDÈNCIES 

L'anàlisi de dades d'una naturalesa tan diversa implicava la necessitat de «digerir» les dades 

d'una manera que permetera establir relacions i comparacions. Les respostes al qüestionari es 

van traslladar a una base de dades; els enregistraments de les entrevistes es van transcriure; i es 

va redactar una síntesi de les entrevistes que no es van poder enregistrar, així com unes notes 

de camp de les sessions de formació al CP. La informació recollida per descriure la ISP als CP ha 

estat analitzada seguint el mateix mètode de la teoria fonamentada que s'ha exposat a l'apartat 

5.2, i que permet integrar visions i formats diversos. Tanmateix, com que la descripció de la ISP 

del context penitenciari s'ha fet a partir de la informació aconseguida en col·laboració amb altres 

persones, hi ha hagut elements que en alguns casos han facilitat la meua tasca, i també n'hi ha 

hagut que l'han entorpida. 

El procés d'aplicació d'aquesta part de l'estudi ha consistit en primer lloc en dissenyar 

l'estratègia que em permetera observar la ISP al CP de Castelló I. Com que no va ser possible 

realitzar aquesta observació directa, vaig optar per buscar vies alternatives per observar d'una 

manera indirecta la realitat que pretenia estudiar. Pel que fa a la tasca desenvolupada al CP de 

Castelló I, el procés de treball que he seguit ha consistit en diverses fases, que explicite a 

continuació. (Podeu trobar la documentació referent a la meua tasca al CP de Castelló I a l'Annex 

V. Memòria del Taller de formación en interpretación e interculturalidad.) 

1. Sol·licitud d’autorització a la Direcció General d’Institucions Penitenciaries (DGIP) per a poder 
realitzar un treball d’investigació en dos CP: el de Castelló I i el de València (Picassent). 
Dates: 3 de novembre i 30 de desembre 2008 

2. Autorització per part de la DGIP. 
Data: 21 de gener del 2009 

3. Establiment de contacte amb ambdós centres: Resposta positiva per part del CP de Castelló I; el 
CP de València no va respondre als intents fets per vies diferents (correu certificat, telèfon i fax) 
per establir-hi contacte 
Dates: 1 de gener del 2009, 11 de març de 2009, 31 de març de 2009 

4. Entrevistes amb la Subdirectora de Tractament al CP de Castelló I 
Dates: abril-agost del 2009 
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5. Cerca de possibilitats per conèixer i intentar millorar la realitat de la interpretació en la presó: 
dificultats per motius de seguretat; proposta de comunicació en la Setmana de la 
Interculturalitat; decisió final: curs de formació per a interns que interpreten 
Dates: maig-juliol del 2009 

6. Repartiment de qüestionaris 
Data: 17 d’agost del 2009 

7. Celebració del curs 
Dates: 17-21 d’agost del 2009 

8. Elaboració de la memòria 
Dates: 14 de setembre-10 de desembre del 2009 

A continuació vull posar de manifest algunes incidències que han influït d’una manera o una 

altra sobre el desenvolupament de l’estudi. A l’hora de dissenyar l’estudi, em va semblar 

especialment adient observar interaccions interpretades al si del CP. Durant la primera 

entrevista es va posar de manifest la impossibilitat de portar a terme aquesta acció 

investigadora, com s'ha fet constar anteriorment, perquè, en primer lloc, no es produeixen 

interpretacions en el CP; i en segon lloc, són nombrosos els obstacles, per motius de seguretat, 

que he topat per poder observar directament qualsevol mena d’interacció, a més de les 

complicacions organitzatives que suposa poder ser present quan sorgeix la necessitat 

d’interpretació.  

Així doncs, em va caldre plantejar alternatives per aconseguir conèixer de prop la realitat de la 

interpretació en els centres penitenciaris. Una solució alternativa que ens va semblar 

satisfactòria, a mi i a la persona amb qui he establert el contacte al CP, va ser realitzar alguna 

mena de tasca formativa que responguera a les necessitats i possibilitats reals del centre. Una 

vegada elaborada la proposta formativa i organitzades les dates i les sessions del curs, va sorgir 

un imprevist que en feia impossible la realització tal i com ho havíem acordat: el dia 12 de juliol 

dos presos van escapar del CP Castelló I, factor que va endarrerir un mes la realització del curs.  

Segurament haguera resultat més efectiva la iniciativa formativa si el curs s’haguera celebrat 

durant el mes de juliol, perquè l’ajuda des de l’escola hauria facilitat l’elecció dels interns amb 

més competència lingüística i s’hagueren pogut treballar alguns dels temes tractats (ètica, 

cultura i interpretació) amb més profunditat. 

Finalment, i gràcies a les facilitats donades pel centre, es va poder materialitzar la realització del 

taller de formació que, a més de permetre’m observar com es produeix la interpretació als CP 

per mitjà de dinàmiques de rol i en un context formatiu, també va fer possible la meua 

intervenció sobre aquesta realitat, i per això ha estat doblement fructífera. 
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Pel que fa als professionals del CP, els qüestionaris es van repartir entre els mesos de juliol i 

agost, quan hi ha menys activitat als CP; va resultar positiu perquè era en aquestes dates que 

se'm podia prestar més atenció però, al seu torn, això condicionava l'accés als treballadors. 

Prenent com a base l'observació del funcionament del CP, vaig elaborar una primera diagnosi 

sobre la realitat estudiada i sobre l'estudi que estava realitzant; d'una banda, al CP estudiat no hi 

havia cap servei d'ISP professional proveït per la institució, i per tant, de l'altra, es va fer evident 

que la informació al meu abast resultava insuficient per poder bastir una interpretació de la 

realitat que volia estudiar. 

En resposta al primer diagnòstic, es va elaborar una memòria del taller que s'havia realitzat, la 

qual es va remetre als gestors del CP i a la DG d’Institucions Penitenciàries amb la voluntat de 

posar sobre la taula les mancances evidents del sistema penitenciari espanyol respecte de la 

comunicació intercultural i, especialment, la ISP als CP. Quant al segon diagnòstic sobre el mateix 

estudi, vaig ampliar la mostra a la informació que pogueren aportar ISP professionals en exercici 

i amb experiència en el camp. 

En relació amb les entrevistes realitzades amb ISPs amb experiència en el context penitenciari, 

van tenir lloc a la zona de Manchester entre octubre i desembre de 2009. La primera entrevista 

que vaig mantenir va ser amb una intèrpret amb una dilatada experiència que em va facilitar 

altres tres contactes dels quals podria obtenir informació rellevant. Tot i que s'hi van celebrar 4 

reunions, només 3 han resultat útils. La intenció inicial era celebrar reunions de grups focals, on 

es poguera plantejar un debat, per exemple, sobre com es podria descriure el context 

penitenciari, quins dilemes solen sorgir o quines solucions solen aportar els professionals. 

Aquest debat segurament haguera resultat productiu als efectes dels objectius del present 

estudi, però va resultar completament impossible d'organitzar. Els ISP són gent ocupada, sovint 

en horaris poc usuals, i que no es poden comprometre a participar en una entrevista com 

aquesta, perquè la majoria són treballadors autònoms, i els encàrrecs poden sorgir amb molt 

poc de marge de temps. Malgrat els intents repetits per fer una reunió de grup focal, vaig haver 

de desestimar aquesta opció. En tots els casos es van celebrar entrevistes individuals i em vaig 

traslladar al lloc de treball dels informants (les universitats on donaven classe).  

5.5. PROPOSTES DE MILLORA 

A més de fer una descripció i anàlisi de la dimensió deontològica de la ISP i de la manera com les 

normes s'adapten al context penitenciari de la ISP, un dels objectius que em vaig plantejar en 

iniciar aquest treball consisteix en aportar eines des de la recerca que fomenten el canvi i la 
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millora de les realitats socials en què s'insereix la tasca investigadora. Aquest enfocament 

entronca, de nou, amb el paradigma científic socio-crític en què se situa aquest estudi 

Així doncs, com a resultat del coneixement adquirit al llarg del procés d'investigació, s'han 

elaborat dos documents: 

- proposta de normes de pràctica per a la ISP a l'Estat espanyol (Annex IV): s'ha enviat 
a la xarxa d'investigadors espanyols Comunica una síntesi de les directrius recollides 
en els documents deontològics de la ISP, a partir dels resultats, en aquell moment 
encara provisionals; 

- informe sobre la ISP en el context penitenciari (Annex V): s'ha remès a la Direcció 
General d'Institucions Penitenciàries un document on es recull una diagnosi de la 
situació de la ISP al CP Castelló I i s'aporta el contingut de les sessions formatives 
amb els interns. 

Aquest pas posterior al treball de recerca parteix de la concepció que la meua tasca com a 

investigador ha d'ambicionar canviar a millor el que s'estudia. Tot i que no he identificat que 

aquestes propostes s'hagen materialitzat en cap iniciativa concreta, ha sigut amb aquesta 

intenció que s'han plantejat les recomanacions, i espere que tindran un efecte, directe o 

indirecte, a curt o a llarg termini. 

5.6. CONCLUSIONS 

En aquest capítol he presentat el marc metodològic en què s'ha desenvolupat aquest treball. Es 

tracta d'un estudi descriptiu i exploratori, de tall qualitatiu i centrat en l'anàlisi de la dimensió 

deontològica de la ISP i en la manera com l'ètica professional general d'aquest camp s'aplica al 

context penitenciari de la ISP. La complexitat de les realitats estudiades m'ha portat a escollir 

fonts d'informació diverses d'on obtenir les dades, amb la intenció d'oferir-ne una visió ampla i 

integradora. Per tal d'analitzar les dades he seguit un procés metodològic anomenat teoria 

fonamentada, que permet aportar una elaboració teòrica rellevant per a l'objecte d'estudi i 

sensible a l'entorn social. Als capítols que segueixen es presenta l'anàlisi de les dades. 
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CAPÍTOL 6. ELS DOCUMENTS DEONTOLÒGICS DE LA ISP 

Human beings are ethical animals (Simon Blackburn, 2001) 

En aquest capítol presente una anàlisi de set documents deontològics del camp de la ISP. 

L'estudi se centra en primer lloc en la dimensió textual dels documents i, en segon lloc, en la 

seua dimensió semàntica des de tres perspectives teòriques: l'ètica professional, la 

interpretació i la sociologia de les professions. En cadascun d'aquests apartats s'aporta una 

síntesi dels continguts i es valoren els documents, d'acord amb la quantitat i qualitat de la 

informació que aporten. Finalment, en la discussió de resultats presente un seguit de 

reflexions al voltant de les relacions identificades entre els documents estudiats, el contingut, 

les semblances i divergències més notables, les tipologies de text; així mateix, es presenta una 

classificació dels principis ètics, s'aporta una il·lustració del sistema moral, i es planteja que el 

rol professional de la ISP sembla haver evolucionat, d'acord amb els resultats de l'estudi; 

d'altra banda, s'observa que es ressalta la dificultat de la tasca que desenvolupen els ISP, el 

paper de les associacions professionals i la importància de la formació i del judici professional.  

6.1. INTRODUCCIÓ 

La ISP és una ocupació jove, malgrat ser una activitat ben antiga, que progressa d'una manera 

notable, com hem vist al Capítol 1; tot i que l'evolució d'aquesta disciplina és evident, tant des 

de la perspectiva teòrica com de la pràctica professional, encara romanen irresoltes algunes 

qüestions bàsiques de tipus ètic i socioprofessional, com ara el rol professional de l'ISP o 

l'adequació d'estratègies com l'adaptació de registres, l'esclariment de referents culturals o la 

prevenció del bloqueig comunicatiu. 

Així mateix, com és típic de les professions en procés de desenvolupament, la cerca d'una 

identitat professional col·lectiva, d'un ethos, ha provocat que les referències a l'ètica siguen 

presents tothora des de l'inici de la disciplina i, de fet, es tracta d'un dels temes més prominents 

en les publicacions acadèmiques.  

Aquesta necessitat es veu reflectida en el terreny acadèmic, atès el fet que són nombrosos els 

estudis que se centren en l'ètica professional dels ISP i, més concretament, també en els 

documents deontològics que intenten regular aquesta activitat. Hlavac (2010: 32) apunta que 

«codes of conduct are now a characteristic attribute of professional associations that seek to 

provide sets of principles informing their members’ behaviour», i fa un repàs d'algunes de les 

contribucions més importants fetes en aquest camp. Els primers àmbits, contextos i modalitats 
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en què s'han adreçat els dilemes morals i les consideracions ètiques són el jurídic, el mèdic i la 

llengua de signes (Morris, 1995; Kaufert i Putsch, 1997; Mikkelson, 2000/2001; Chun et al., 2002; 

Leneham i Napier, 2003), i des d'aleshores gairebé en totes les branques de la interpretació hi ha 

debats sobre els documents deontològics, com ara la interpretació en programes d'entrevistes 

(Katan i Straniero-Sergio, 2001), en situacions d'emergència (Bulut i Kurultay, 2001), o en el 

sector militar (Monacelli i Punzo, 2001). Ha sorgit també la reflexió al voltant de la dicotomia 

entre contextos culturals universalistes o particularistes, i les normes de comportament que l'ISP 

ha de seguir en un entorn divers (Trompenaars i Hampden-Turner, 2002; Rudvin, 2007).  

Malgrat comptar la disciplina amb referents notables en el terreny de l'ètica i la deontologia 

professional, no s'han atès consensos amplis en aspectes clau. Aquesta manca d'acords pot 

apuntar a la necessitat de comptar amb un cos de coneixement més robust sobre com 

s'articulen actualment alguns principis ètics, segons les diverses institucions, àrees d'actuació i 

subgrups dintre del col·lectiu professional, sobretot quan hi ha aplicacions de la professió, com 

ara el context penitenciari, que encara no han estat estudiades d'una manera extensiva. 

Per tot això, en aquest capítol faig una descripció de la dimensió deontològica de la ISP atenent a 

la informació extreta de diversos documents deontològics de la professió, amb la finalitat 

d'aprofundir en el coneixement d'aquest tipus de textos, que se solen considerar com eines útils 

per a impulsar processos de professionalització i que a més poden servir per definir la professió, 

perquè «standards constitute a set of recommended best practices that help to define the 

profession» (Bancroft, 2004: 5). Així mateix, em plantege l'objectiu d'enriquir el debat sobre la 

dimensió moral inherent a la praxi de la ISP tot aportant reflexions ètiques des d'una perspectiva 

deontològica. 

Per portar a terme aquesta anàlisi em centre en observar quines són les conductes desitjables, 

cristalitzades en els documents deontològics, i esclarir i afinar alguns conceptes ètics que 

romanen «borrosos». Així doncs, el procediment seguit ha consistit en establir comparacions 

entre els diversos documents que ofereixen perspectives variades sobre la ISP, tot cercant 

elements comuns i semblants entre els textos; això em permet desenvolupar una visió 

intersubjectiva de conjunt d'aquest grup de textos i una perspectiva de les nocions ètiques que 

incorporen. Per una explicació més detallada del procés analític i la metodologia seguits, vegeu 

el Capítol 5. 

L'estructura del present capítol té tres seccions principals. La primera secció se centra en l'anàlisi 

textual dels documents, pel que fa, d'una banda, al macrotext, és a dir, les característiques 
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generals dels textos, el seu contingut, els objectius que es perfilen i els principis ètics que es 

tracten; d'altra banda, en relació amb el microtext m'he centrat en la redacció i la terminologia. 

El segon apartat fa referència a l'anàlisi semàntica dels documents des de tres àrees temàtiques 

diferents: l'ètica professional, la ISP i la sociologia de les professions. En cadascuna d'aquestes 

tres perspectives sobre els objectes d'estudi hi he inclòs diversos subapartats: principis ètics, 

nivells de la comunicació i tipus de control professional; dintre d'aquests subapartats hi ha 

quatre blocs informatius: 

- reflexió general: s'aporta informació sobre el punt en qüestió, amb aportacions des de la 
recerca; 

- síntesi de continguts: un resum del contingut, una taula on s'exposen les nocions més 
recurrents i els documents i seccions on es presenten, i també l'índex d'ocurrència 
mitjana, és a dir la freqüència amb què apareixen les nocions que s'inclouen en aquest 
punt (quant al l'índex d'ocurrència, només s'ha computat una ocurrència per noció i 
document, per tal d'evitar el biaix que pot suposar que un document incloga moltes 
referències sobre una noció); 

- discussió d'ítems: es tracten amb un cert detall totes les nocions que conformen el punt, 
comparant les aportacions dels diversos documents, i quan es considera rellevant 
s'aporten referències teòriques; 

- valoració de documents: d'acord amb la síntesi de continguts, es valoren quins 
documents aporten més o menys informació i es posen de relleu les aportacions més 
significatives dels documents i també les seves mancances.  

Al tercer apartat es presenta una discussió dels resultats recollits en els punts anteriors, tot 

plantejant un seguit d'observacions generals sobre el contingut i la redacció dels documents, 

establint relacions entre els documents, posant de manifest les controvèrsies més importants i 

les diferents perspectives sobre el rol professional, i subratllant l'aportació de conjunt que 

l'estudi fa a la conceptualització de l'etica professional de la ISP, a la sociologia de les professions 

en aquest àmbit i també a les estratègies comunicatives i d'ISP més comunes i considerades 

adequades a partir de la informació recollida. Finalment, a les conclusions s'aporta un resum 

dels resultats i s'extreuen conclusions generals.  

6.2. EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE DADES: DIMENSIÓ TEXTUAL 

En aquest apartat presente una descripció de la dimensió textual del corpus de documents, tot 

centrant-me en el macrotext i en el microtext. Malgrat no haver-se plantejat l'anàlisi textual dels 

documents com un dels objectius principals d'aquest treball de recerca, s'ha revelat com una 

opció útil per fer una primera aproximació que contribuisca a la comprensió dels textos des d'un 

punt de vista formal. Per a l'elaboració d'aquesta anàlisi partisc de la proposta del grup de 
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recerca GenTT (Gèneres textuals per a la traducció)27

6.2.1. ANÀLISI MACROLINGÜÍSTICA 

, el qual planteja que l'estudi dels gèneres 

textuals es pot realitzar fent-ne una anàlisi macrolingüística (que inclouria, entre d'altres, els 

elements següents: macroestructura, estuctura retòrica, modalitat i estructura informativa) i 

microlingüística (fraseologia, terminologia, cohesió gramatical i lèxica, etc.). Com que el present 

estudi no pretén aprofundir en l'estudi del gènere textual, només he descrit aquells elements 

que resulten significatius en la mostra i aporten detalls rellevants per als objectius del treball.  

La descripció de la dimensió macrotextual del conjunt de textos estudiats permet copsar quina 

n'és l'estructura i els continguts més usuals. Així doncs, per tal d’exposar el resultat de 

l’observació i descripció dels documents, aporte primerament una panoràmica del contingut 

general dels textos. En segon lloc, facilite informació referent a la introducció dels textos, 

especialment pel que fa a les finalitats que han portat a l'elaboració d'aquests documents. A 

continuació, em centre en el contingut específicament ètic. Després, expose com es disposa la 

informació ètica en cada document. Finalment, tracte un seguit d'elements heterogenis inclosos 

en els documents, com poden ser les qüestions relacionades amb la vida associativa de la 

professió (mecanismes d'acreditació i sanció), entre d'altres. 

6.2.1.1. Macroestructura  

Com una primera aproximació al contingut de tots set documents, s'observa que la longitud dels 

textos presenta un grau elevat de variació. Trobem textos que oscil·len entre 1 i 87 pàgines: 1 

pàgina (NAJIT), 2 pàgines (NRPSI), 14 (ASTM), 16 (NCIHC), 44 (NSGCIS), 49 (IMIA), 87 (CHIA). En 

alguns casos, els textos només exposen les directrius ètiques, amb una petita introducció, sense 

entrar en més detalls (NAJIT, NCIHC, NRPSI), mentre que en d'altres, s'aporta més informació 

sobre la institució i el context de creació (IMIA) o es posa l'èmfasi en els àmbits de treball o en 

les responsabilitats dels diversos agents (ASTM, NSGCIS); d'altres entren en detalls sobre l'abans 

i el després de la interpretació o la presa de decisions (CHIA). 

Per tal de presentar una visió panoràmica dels continguts dels documents, a la taula següent 

s'aporta l'índex: 

                                                             
27 Aquesta proposta s'ha extret del web del grup GenTT <http://www.gentt.uji.es/?q=es/investigaci%C3%B3n>. Data 
de consulta: 15 novembre 2011. 

http://www.gentt.uji.es/?q=es/investigaci%C3%B3n�
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ASTM CHIA IMIA 
1. Scope Ackowledgements Acknowledgements 

2. Professional Judgment Caveat Executive Summary Preface 

3. Definitions of Interpretation Introduction Preface from October 1998 printing 

4. Referenced Documents Section 1. Ethical Principles Introduction 

5. Terminology 
Section 2. Standardized Interpreting 
Protocols 

The Standards of Practice 

6. Summary of Guide 
Section 3. Guidance on Interpreter 
Roles & Intervention 

Medical Interpreting Standards of 
Practice 

7. Significance and Use 
Appendix A. Language Barriers and 
Health Outcomes 

Duty A: Interpretation 

8. Interpreter qualifications 
Appendix B. Example of an Ethical 
Dilemma 

Duty B: Cultural Interface 

9. Needs analysis Appendix C. Group Advocacy Duty C: Ethical Behavior 
10. Elements common to all events Appendix D. Definitions References 

11. Settings Appendix E. References NSGCIS 
12. Technological requirements Become a CHIA Member 1. Scope of the Standard Guide 

13. Code of ethics/conduct NRPSI 2. Introduction 
14. Responsibilities of providers Introduction 3. Acknowledgements 
15. Responsibilities of clients Competence 4. Definitions 
16. Keywords Procedure 5. Interpreter’s Qualifications 

NAJIT Ethical Issues 6. Responsibilities of Clients 

Preamble  
7. Responsibilities of Interpreting 
Service Providers 

Applicability  
8. Role and Responsibilities of 
Interpreters 

Canons  9. Settings 

NCIHC  
Annex I. LITP Standards of Practice & 
Ethical Principles 

Committee  
Annex II. Language 
Classification/Working Languages 

Board  Annex III. Professional Associations 
Acknowledgements  Annex IV. Healthcare Interpreting 
Introduction  Annex V. Legal Interpreting 
Standards of Practice  Bibliography 
Glossary   

Taula 12. Índex de continguts dels documents de la mostra. 

Com es pot observar a la taula anterior, hi ha una certa dispersió en l'articulació de la 

informació, però també s'observen coincidències significatives. A la taula següent aporte una 

síntesi dels continguts més usuals i, a continuació, explique quina és l'estructura típica del grup 

de documents que constitueixen la mostra estudiada:  
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Ítems Documents 
Introducció CHIA, IMIA, NCIHC, NRPSI, NSGCIS 
Agraïments CHIA, IMIA, NCIHC, NSGCIS 
Terminologia ASTM, CHIA, NCIHC, NSGCIS 
Referències ASTM, CHIA, IMIA, NSGCIS 
Qualificacions i competències ASTM, NRPSI, NSGCIS 
Prefaci IMIA, NAJIT 
Abast ASTM, NSGCIS 
Resum ASTM, CHIA 
Utilitat ASTM, NAJIT 
Associacionisme CHIA, NSGCIS 
Àmbits de treball ASTM, NSGCIS 
Responsabilitats dels agents ASTM, NSGCIS 

Taula 13. Síntesi de continguts generals dels documents de la mostra. 

Com es pot observar, els documents presenten un grau elevat de variació en la disposició de la 

informació aportada als diversos documents tot i que també hi ha nombroses similituds, 

sobretot pel que fa al tipus de continguts. Aquesta dispersió es pot atribuir a la diversitat 

d'enfocaments a l'hora de redactar el text, al fet que intenten cobrir només un àmbit o són 

d'abast general, o si es tracta de codis d'ètica, codis deontològics o estàndards de pràctica. 

Malgrat aquestes diferències formals, s'observa una convergència remarcable en l'estructura 

dels documents, que segueix l'esquema següent: elements introductoris, secció de les directrius 

ètiques, i altres continguts. En els apartats següents faré una descripció de cadascun d'aquests 

elements.  

6.2.1.1.1. Part inicial i objectius 

Aquest subapartat està dedicat a aquells elements del text que s'ubiquen típicament abans del 

cos central dels documents analitzats. A la taula següent presente una síntesi d'aquests 

elements introductoris: 
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Ítems Documents 
Justificació de la utilitat ASTM, CHIA, IMIA, NAJIT, NCIHC, NSGCIS 
Funcionalitats ASTM, CHIA, IMIA, NCIHC, NSGCIS 
Persones i institucions CHIA, IMIA, NCIHC, NSGCIS 
Context de creació CHIA, IMIA, NCIHC, NSGCIS 
Objectius CHIA, NCIHC, NRPSI, NSGCIS 
Disposició de la informació CHIA, IMIA, NCIHC, NSGCIS 
Agraïments CHIA, IMIA, NCIHC, NSGCIS 
Resum dels continguts ASTM, CHIA, IMIA, NSGCIS 
Destinataris CHIA, NAJIT, NCIHC, NRPSI 
Qualificacions i competències de l'intèrpret ASTM, IMIA, NRPSI, NSGCIS 
Situació de la professió CHIA, NCIHC, NSGCIS 
Història i el procés d'elaboració CHIA, IMIA, NCIHC 
Definició del tipus de document ASTM, NCIHC, NSGCIS 
Revisió del text ASTM, CHIA, IMIA 
Funcions de la professió ASTM, IMIA, NAJIT 
Importància del judici professional i la formació ASTM, NAJIT, NCIHC 
Abast del text ASTM, NAJIT, NSGCIS 
Responsabilitats dels agents ASTM, NSGCIS 
Àmbits de treball ASTM, NSGCIS 

Taula 14. Síntesi dels elements introductoris. 

Així doncs, els elements més comuns en la majoria de les introduccions fan referència als punts 

següents: 

- la institució (o institucions) que elabora el document,  
- els objectius del text, donada la situació de la professió en el moment de la redacció, i la 

justificació de la seua utilitat, 
- les funcionalitats que es poden donar al text, i 
- la manera com es disposa la informació. 

Malgrat que trobem un ventall ampli d'elements introductoris en la mostra estudiada, alguns 

d'aquests contenen informació menys rellevant per als objectius d'aquest estudi que d'altres; 

per exemple, els agraïments són una part important d'alguns textos però no aporten dades 

significatives a l'hora d'analitzar la funció dels documents o el component ètic de la professió, 

mentre que les finalitats que persegueixen els documents sí que constitueixen un element que 

mereix una anàlisi més detallada, perquè ajuda a entendre la naturalesa dels textos.  

Així doncs, dintre dels diversos elements introductoris que he assenyalat, he decidit centrar-me 

en els apartats que serveixen per justificar la necessitat, la utilitat i la finalitat d'aquests textos, 

perquè em permeten copsar la voluntat amb què els autors van iniciar el procés d'elaboració i 

també el paper que juguen els documents en el context en què se sancionen. A la taula que 

segueix presente una síntesi dels objectius més recurrents perfilats en els documents estudiats:  
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Ítems Documents 
Proporcionar una base d'enteniment comuna  CHIA, IMIA, NCIHC, NRPSI, NSGCIS 
Garantir i augmentar la qualitat de serveis d'interpretació ASTM, IMIA, NCIHC, NRPSI, NSGCIS 
Servir per a (auto) avaluació i seguiment de la pràctica professional CHIA, IMIA, NCIHC, NSGCIS 
Servir els intèrprets, els clients, els proveïdors de serveis, els proveïdors 
de serveis d'interpretació, els formadors i el públic en general: 

ASTM, CHIA, NRPSI, NSGCIS 

Assegurar que tant els agents involucrats en el procés interpretatiu 
(intèrprets, clients, proveïdors de serveis, proveïdors de serveis 
d'interpretació, formadors) com els aliens a aquest (com el públic en 
general, altres professions) tinguen clar què se'n pot esperar 

ASTM, CHIA, NRPSI, NSGCIS 

Adoptar-se per a la formació d'intèrprets CHIA, IMIA, NCIHC 
Oferir un conjunt coherent d'expectatives per als intèrprets i donar una 
imatge coherent de la tasca 

IMIA, NCIHC 

Orientar els intèrprets, exposant els preceptes ètics fonamentals i 
animant-los a desenvolupar un judici professional propi 

CHIA, NAJIT, NCIHC 

Adoptar-se per a la creació de descripcions de llocs de treball i la 
contractació  

CHIA, NCIHC 

Servir de base per a les proves i exàmens, l'acreditació o la certificació CHIA, IMIA 
Contribuir al reconeixement, l'acceptació i la professionalització de 
l'activitat 

NSGCIS 

Adoptar-se per a la formació dels proveïdors de serveis en com treballar 
amb intèrprets 

IMIA 

Taula 15. Síntesi dels objectius apuntats als documents estudiats. 

En síntesi, com es pot observar, els propòsits d'aquests textos giren al voltant de tres nocions 

principals: 

1. Aportar una eina 
a. servir d'eina per a la formació, acreditació, avaluació, control, reconeixement, 

contractació 
b. oferir guiatge als professionals 

2. Facilitar informació i donar una imatge determinada 
a. aportar informació als diversos agents, 
b. determinar les expectatives que es poden dipositar sobre la ISP, 
c. presentar una imatge coherent i clara del col·lectiu i de la funció professional, 

3. Motivar canvis 
a. incrementar la qualitat dels serveis oferits, 
b. facilitar la professionalització de l'activitat 

6.2.1.1.2. Cos ètic dels documents 

En aquesta secció s'estudia la part més «normativa» dels documents. Dintre de la mostra 

trobem una gran varietat de principis ètics que sovint són semblants o idèntics, i que en alguns 

casos no són gaire recurrents. En la taula següent presente els principis ètics que trobem a tots 

els textos, organitzats per ordre de freqüència en la mostra estudiada, i agrupats en 7 nocions 

ètiques que els aglutinen: 
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Confidencialitat  Confidentiality ASTM, IMIA, CHIA, NAJIT, NCIHC, NRPSI, NSGCIS 

Imparcialitat 
Impartiality  ASTM, IMIA, CHIA, NAJIT, NCIHC, NRPSI, NSGCIS 
Conflict of interests  ASTM, NRPSI 

Precisió 
Accuracy  ASTM, IMIA, NAJIT, NCIHC, NRPSI 
Accuracy and Completeness  CHIA 
Accuracy and Fidelity NSGCIS 

Professionalitat i 
competència 

Professionalism ASTM, NCIHC, NSGCIS 
Competence ASTM, NRPSI 
Continued Competence NSGCIS 
Professionalism and Integrity  CHIA 
Maintains professional distance  IMIA 
Maintains professional integrity  IMIA 
Professional development  ASTM, NCIHC 
Maintenance and Improvement of Skills and 
Knowledge 

NAJIT 

Continued Competence NSGCIS 
Accountability NSGCIS 

Respecte 

Respect NCIHC 
No discrimination  NRPSI 
Respect for individuals and their 
communities 

CHIA 

Respect for Persons  NSGCIS 
Deals with discrimination  IMIA 
Respects patient's privacy  IMIA 

Rol 

Role Boundaries  NCIHC 
Maintaining Role Boundaries NSGCIS 
Role and Responsibilities of Interpreters NSGCIS 
Guidance on Interpreter Roles and 
Interventions 

CHIA (Section 3) 

Cultura 
Cultural Responsiveness  CHIA 
Cultural Awareness  NCIHC 
Cultural Interface IMIA (Duty B) 

Altres 

Limitations of practice  NAJIT 
Protocol and demeanour  NAJIT 
Accurate Representation of Credentials  NAJIT 
Impediments to Compliance  NAJIT 
Limits of intervention  NRPSI 
Ethical Decision-making Process  CHIA 
Advocacy  NCIHC 

Taula 16. Principis ètics dels documents estudiats. 

Com es pot observar, les nocions més recurrents, amb una freqüència d'aparició de 7 sobre 7 

són confidencialitat, imparcialitat, precisió i professionalitat i competència; un altre principi que 

presenta un grau d'ocurrència elevat és respecte (amb ocurrències en 5 de 7 documents); també 

hi trobem rol i cultura, amb 3 ocurrències cadascun. Aquests set principis constitueixen, d'acord 

amb el corpus de textos estudiat, els valors fonamentals que la ISP aporta a la societat. 

Pel que fa a l'aspecte terminològic i semàntic de la categorització, resulta significatiu que els tres 

principis amb un índex d'ocurrència més elevat presenten un grau de variació relativament baix. 

En primer lloc, el principi de confidencialitat no presenta cap variació en la denominació. 
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En segon lloc, en el cas de la imparcialitat, tot i que el grau de variació terminològica és ben baix, 

la classificació del contingut no ha sigut del tot senzilla. S'ha suscitat el dubte de si era adient 

ajuntar les nocions d'imparcialitat i de conflicte d'interessos, perquè alguns documents (ASTM, 

NRPSI) les consideren dues nocions diferenciades, encara que la resta les agrupa en la mateixa 

categoria. La proximitat conceptual és evident, perquè un professional que té un interés 

personal en el resultat de la seua tasca professional és més probable que siga parcial, i de fet són 

nombrosos els estudiosos que hi fan referència com un sol principi (és el cas, per exemple, de 

Hale, 2007b: 117), encara que també es pot matisar que el conflicte d'interessos és una noció 

més concreta que la imparcialitat, i potser el fet de dedicar-hi un apartat té la finalitat d'aportar 

directrius ben específiques sobre com oferir resistència als conflictes d'interessos. 

En tercer lloc, pel que fa a la precisió, hi ha una petita variació terminològica, perquè, tot i que 

sempre s'utilitza el terme Accuracy, en alguns casos va sol, en d'altres va acompanyat de 

Completeness i en d'altres, de Faithfulness; la fidelitat sembla ser un concepte ampli que abasta 

les nocions de precisió (és a dir, l'expressió acurada d'un missatge) i de completesa (l'expressió 

completa d'un missatge). Al Capítol 3 i a l'apartat 6.3.1.1 es tracta aquesta qüestió amb més 

deteniment. 

En quart lloc, pel que fa a la professionalitat i competència, s'hi observen tant variacions 

terminològiques com semàntiques. He optat per utilitzar dos termes en la denominació d'aquest 

principi perquè sembla que es tracten dues àrees principals: el que es considera una conducta 

íntegra i professional, d'una banda, i, de l'altra, l'aspecte, potser previ o paral·lel, de tenir i 

mantenir les competències necessàries. Així mateix, es pot plantejar que la professionalitat és un 

terme problemàtic, perquè és una noció que en certa mesura podria englobar tots els altres 

principis, com ocorre també amb el principi rol professional. 

En cinquè lloc, en relació amb el respecte, tot i que el concepte no està subjecte a massa 

controvèrsia, hi ha una certa variació. Está vinculat a nocions com mostrar respecte, no 

discriminar i fer front a pràctiques discriminatòries.  

En sisè lloc, quant a la noció que he anomenat rol, dos textos parlen dels límits (boundaries) i el 

tercer text que en fa referència explícita parla també de les intervencions (interventions), és a 

dir, es posa l'èmfasi en els límits que se suposa que els ISP no han de superar per mantenir-se 

dintre de les funcions que els pertoquen. Tot i resultar sorprenent que només tres textos tracten 

aquesta qüestió explícitament, perquè es tracta d'un element amb una certa visibilitat en la 

recerca, cal subratllar que la resta dels documents tracten la qüestió del rol d'una manera més 
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implícita o, diem-ne, transversal, o bé la inclouen fora del contingut ètic (com és el cas de CHIA). 

Aquesta noció del rol, com s'ha assenyalat en les línies anteriors quant a la professionalitat, 

també pot resultar complexa, perquè és una noció que pot estar superordinada als altres 

principis, que guia la pràctica professional, en marca els límits, i atorga unitat i sentit a l'exercici. 

En setè lloc, el principi que he denominat cultura intenta reflectir el contingut que altres 

documents expressen de cara al fet que l'ISP es troba en una posició entre dos contextos 

culturals, de manera que cal que el professional siga receptiu a la diversitat cultural i sàpiga 

gestionar-la adequadament. 

Finalment, trobem un apartat on he ubicat totes aquelles nocions més disperses i que no tenien 

cabuda en els altres, perquè no presentaven una denominació semblant als altres documents. 

Tot i així, algunes d'aquestes es podrien situar dintre d'altres principis; és el cas de Limits of 

Intervention o d'Advocacy, que podrien anar a rol, i de Presentation of Credentials, Protocol and 

Demeanor i Limitations of Practice, que podrien anar a professionalitat i competència.  

6.2.1.1.3. Altres elements 

A banda dels elements ressenyats, inclosos a la part introductòria i de contingut ètic que acabe 

d'exposar, hi ha moltes altres nocions que resulten igualment significatives amb graus diversos 

de freqüència en la mostra estudiada. 

En la taula següent presente, a la columna de l'esquerra, els temes que es tracten, amb els 

diversos noms que reben aquests elements, a la columna del mig, i els textos on apareixen, a la 

columna de la dreta: 

Terminologia 
Definitions ASTM, CHIA, IMIA, NSGCIS 
Glossary NCIHC 
Terminology ASTM 

Bibliografia 
References CHIA, IMIA 
Bibliography NSGCIS 
Referenced documents ASTM 

Qualificacions 
Interpreter qualifications ASTM, NSGCIS 
Competence NRPSI 

Organitzacions professionals 
Professional associations NSGCIS 
Become a member CHIA 

Rol professional 
Roles & Intervention CHIA (Section 3) 
Role & Responsibilities of Interpreters NSGCIS 

Contextos Settings ASTM, NSGCIS 

Responsibilitats dels agents 
Responsibilities of providers & clients ASTM, NSGCIS 
Role & responsibilities of interpreter NSGCIS 

Taula 17. Altres elements dels documents estudiats, fora de la introducció i del contingut ètic. 
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Pel que sembla, és un tret típic d'aquests documents la inclusió d'una secció dedicada a 

qüestions de terminologia (amb 5 recurrències en 7 documents) i d'un apartat per a les 

referències bibliogràfiques (4/7); a més es tracta el tema de les qualificacions que s'espera que 

tinguen els professionals del camp (3/7), la importància de formar part d'organitzacions 

professionals (2/7), i el perfilament del rol professional (2/7). Aquest darrer element, el rol 

professional, també s'ha inclòs en l'apartat anterior, dedicat al contingut ètic; com es pot 

observar, segons quin document, aquesta noció es tracta dintre del contingut ètic (NCIHC, 

NSGCIS), fora del contingut ètic (CHIA, NSGCIS), o en ambdós (NSGCIS). 

Hi ha dos temes que gaudeixen de menys visibilitat (només estan presents a ASTM i NSGCIS) 

però que poden contribuir a entendre l'activitat professional d'una manera més ampla: els 

àmbits i contextos de treball i les responsabilitats dels altres professionals. Aquests aspectes 

incideixen sobre l'efecte que els factors externs a la interpretació en si mateixa tenen sobre el 

desenvolupament i l'èxit de la interacció interpretada, com ara el context administratiu o 

institucional en què es produeixen i la necessitat de col·laboració dels altres agents en el procés 

interpretatiu. Aquest nocions es tracten amb més detall en aquest mateix capítol (vegeu 

6.4.3.2.3 i 6.3.3.5). 

Així mateix, s'identifiquen quatre elements que només han aparegut en un cas en la mostra, i 

per aquest motiu no s'han inclòs a la taula anterior. El primer apartat es tracta d'una anàlisi de 

les necessitats de serveis d'interpretació, on es desglossen els factors que cal tenir en compte 

per saber exactament les característiques del servei que resulten necessàries per oferir un servei 

de qualitat (Needs analysis, ASTM). En segon lloc, s'aporten uns protocols per a la interpretació 

(Interpreting protocols, CHIA), com ara la presentació. A continuació, hi ha un exemple 

il·lustratiu d'un dilema ètic i s'exposen maneres per resoldre'l (Example of an ethical dilemma, 

CHIA). Finalment, trobem un apartat dedicat a explicar en què consisteix la defensa activa d'un 

grup d'usuaris (Group advocacy, CHIA) del servei en qüestió, en aquest cas mèdic. 

6.2.1.2. Estructura de la informació ètica  

Per tal d'aprofundir en l'anàlisi del macrotext dels documents estudiats, en les línies que 

segueixen presente les diverses maneres com es disposa la informació de tipus ètic. S'observa 

que a l'hora d'aportar les directrius, hi ha maneres diverses de segmentar, articular i agrupar les 

dades. En la taula següent, en presente una síntesi: 
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Document Seccions 

ASTM 
I. Code of ethics and professional conduct 

II. 13.4.5 Accuracy 
III. The interpreter shall perform his/her duties with the greatest possible fidelity… 

CHIA 

I. Ethical Principles for Healthcare Interpreters 
II. Accuracy and Completeness 

III. Interpreters transmit the content... 
IV. (Performance Measures) 
V. Interpreters demonstrate accuracy and completeness by acting to: 

VI. a. Convey verbal and non-verbal messages… 

IMIA 
I. Medical Interpreting Standards of Practice 

II. Duty A: Interpretation 
III. A-1 Introduces self and explains role 
IV. Transmits message accurately… 

NAJIT I. Canon 1. Accuracy 
II. Source-language speech should be faithfully rendered… 

NCIHC 

I. Standards of Practice 
II. Accuracy 

III. Objective: To enable other parties… 
IV. Related Ethical Principle: The interpreter strives to render… 
V. The interpreter renders all messages accurately and completely… 

NRPSI 
I. Procedure 

II. Interpreters will: 
III. interpret truly and faithfully what is said… 

NSGCIS 

I. Standards of Practice and Ethical Principles  
II. Standard of Practice: Accuracy and Fidelity 

III. Objective: Preservation of the meaning 
IV. Ethical Principle: Interpreters strive to render all messages… 
V. The interpreter renders all utterances and written communication faithfully… 
Taula 18. Síntesi de la disposició de la informació ètica i redacció de les normes. 

Com queda palès, la manera com se segmenta la informació en la mostra estudiada presenta 

una gran variació: en el cas de NAJIT, l'articulació presenta només dos graus de concreció, 

mentre que NCIHC i NSGCIS en tenen 5, sent aquests els que més seccionen la informació. 

A més dels diversos graus de concreció, trobem que l'agrupació de les normes també segueix 

criteris diferents; el que predomina és ajuntar tots els principis ètics sobre un mateix apartat 

(ASTM, CHIA, NAJIT, NCIHC, NSGCIS), encara que també s'observa que es fa una divisió atenent a 

criteris temàtics, com és el cas d'IMIA, on trobem les directrius dividides en tres blocs (Duty A: 

Interpretation, Duty B: Cultural Interface i Duty C: Ethical Behavior), i de NRPSI, en què les 

normes estan repartides també en tres apartats (Competence, Procedure i Ethical Issues). 

6.2.2. ANÀLISI MICROLINGÜÍSTICA 

Aquest apartat està dedicat a l'estudi del microtext de la secció ètica, dedicada a les directrius, 

dels documents analitzats; em centre, per tant, en la redacció de les normes i també en la 

terminologia emprada per fer referència als agents, al camp i als diferents graus d'especificitat 

deontològica. 
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6.2.2.1. Redacció de les normes 

En aquest subapartat presente un retall de cadascun dels set textos, corresponent a la primera 

norma del principi ètic precisió, que apareix en tots set, per tal de detallar la manera com 

s'expressen les directrius. 

En el cas d'ASTM, trobem les directrius a la secció Code of Ethics and Professional Conduct, dins 

la qual hi ha dos apartats: Standards of Professional Conduct i Code of Ethics. El primer fa 

referència a qüestions d'ètica general de totes les professions, com ara els requeriments 

relacionats amb la vestimenta, el respecte o la necessitat de compartir coneixements amb els 

companys de professió; el conjunt d'aquestes normes rep el nom de «standards». El Code of 

Ethics conté 6 principis ètics, complementats amb normes concretes; tant els principis com les 

normes que apareixen en aquest segon apartat no reben cap denominació hiperonímica 

explícita, tot i que se'n fa una referència indirecta amb termes com «standards» o 

«responsibilities».  

En la il·lustració següent, es pot veure quina és la redacció concreta d'una de les normes, al text 

ASTM: 

 
Il·lustració 11. Primera directriu del principi Accuracy del document ASTM. 

Com es pot observar, la norma s'expressa amb un subjecte en tercera persona del singular («The 

interpreter») i el verb modal «shall» («shall perform»), en la seua funció de prescripció, que 

sembla coherent amb la finalitat normativa d'aquesta secció del text. Per tant, el text guia la 

pràctica dels individus i no tant del col·lectiu. 

Quant al document CHIA, les directrius apareixen a la secció I, Ethical Principles for Healthcare 

Interpreters, dins la qual hi ha 6 principis ètics i una proposta per a la presa de decisions ètiques. 

Els principis ètics s'anomenen «ethical principles», i les directrius, «performance measures»; a 

partir d'aquesta segona denominació es pot concloure que el document està dissenyat 

principalment per a l'avaluació del rendiment dels intèrprets. 

En la imatge següent presente un fragment del text CHIA, corresponent a la primera directriu del 

cinquè principi ètic, Accuracy and Completeness: 
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Il·lustració 12. Primera directriu del principi Accuracy and Completeness del document CHIA. 

En aquesta il·lustració es poden apreciar diversos graus de contingut ètic; en primer lloc, trobem 

el nom del principi ètic, en aquest cas, Accuracy and Completeness; en segon lloc, trobem una 

explicació breu d'aquest principi; en tercer lloc, trobem el títol Performance Measures, a 

continuació del qual hi ha una frase («Interpreters demonstrate accuracy and completeness by 

acting to:») que introdueix les directrius concretes (en aquest cas «Convey verbal and non-verbal 

messages…»). 

Així doncs, en aquest document la norma s'expressa per mitjà de la fòrmula següent: subjecte en 

tercera persona del plural («Interpreters») i verb no modal en present d'indicatiu 

(«demonstrate»); el text va, per tant, adreçat al col·lectiu professional i sembla que el to siga 

més aviat expositiu que no normatiu, en la línia del que s'ha assenyalat sobre la funcionalitat del 

document de servir per a valorar el rendiment dels ISP. 

Pel que fa al text IMIA, el contingut ètic apareix en l'apartat Medical Interpreting Standards of 

Practice, que conté tres elements principals, Duty A: Interpretation, Duty B: Cultural Interface, 

Duty C: Ethical Behavior. El principi de precisió es troba a A-6 Accurately transmits information… 

S'hi aporten diversos parells de frases, a l'esquerra els indicadors de domini de la competència, a 
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la dreta els indicadors de manca de domini, i enmig una escala per a avaluar aquest domini, com 

es pot observar a continuació:  

 
Il·lustració 13. Primera directriu del principi Accurately transmits… del document IMIA. 

Aquests parells de frases constitueixen el que vinc anomenant «normes» o «directrius», tot i 

que, com sembla, en aquest document es tracta més aviat d'indicadors per a avaluar la tasca 

dels intèrprets, com ocorre amb el document CHIA. 

Aquestes normes s'expressen amb un verb, normalment no modal, en tercera persona del 

singular (A-6 Accurately transmits…, A-6 A. Transmits message accurately…), de manera que 

s'adrecen als professionals individualment, i sembla que es descriga la tasca, més que no aportar 

normes. 

En relació amb el text NAJIT, els principis ètics estan disposats en el que s'anomenen «Canon»; i 

n'hi ha 8. En la il·lustració següent presente el «Canon 1» d'aquest text:  
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Il·lustració 14. Primera directriu del principi Accuracy del document NAJIT. 

Com queda palès en aquest fragment, s'observa en primer lloc el nom del canon, i després es 

presenten directament les directrius. Per a expressar-les, predominen les frases passives, sense 

esmentar l'agent; en les frases actives el subjecte és «court interpreters», sent per tant el 

receptor dels missatges el col·lectiu professional en conjunt. Tant en les frases passives com en 

les actives, s'utilitza el verb modal «should», de manera que es pot concloure que el document 

té una finalitat explícitament normativa. 

El contingut ètic del text NCIHC es troba a l'apartat Standards of Practice, dintre del qual trobem 

9 principis ètics («ethical principles»), que contenen 32 normes («standards of practice»). 

A la il·lustració següent trobem el principi Accuracy del text NCIHC: 
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Il·lustració 15. Primera directriu del principi Accuracy del document NCIHC. 

Com es pot observar, dintre de cada principi en primer lloc s'explica quin és l'objectiu d'aquest 

principi introduït per un infinitiu; en segon lloc, a l'esquerra trobem una explicació del principi, 

amb un subjecte plural i un verb no modal; en tercer lloc, s'exposen les directrius específiques; i 

finalment, dintre de cadascuna de les normes, se n'aporta un exemple il·lustratiu. Pel que fa a la 

formulació de les normes, s'utilitza el subjecte en singular «The interpreter» i un verb no modal 

en tercera persona del present d'indicatiu. Les pautes s'adrecen als intèrprets individuals i el to 

és més aviat expositiu. 

En referència amb el document NRPSI, hi ha quatre apartats principals (Introduction, 

Competence, Procedure, Ethical and Professional Issues). 

El fragment que aporte tot seguit l'he extret de l'apartat Procedure, que és on trobem 

referències a la precisió en la transmissió dels missatges. 
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Il·lustració 16. Primera directriu del principi Procedure del document NRPSI. 

La prescripció queda expressada, doncs, amb el subjecte plural «Interpreters» i una perífrasi 

d'obligació amb el verb modal «will». En conseqüència, el text s'adreça als professionals en 

conjunt i transmet les pautes d'una manera exhortativa. 

Per últim, el text NSGCIS té 9 punts principals, 5 annexos i la bibliografia. El contingut ètic 

d'aquest text el trobem a l'annex I, i està format per 8 principis ètics («ethical principles») i 47 

directrius («standards of practice»). Dintre de cada principi trobem a mà esquerra el nom del 

principi, a sota s'explica quin és l'objectiu del principi, i a sota s'exposen les normes que donen 

cos al text; a mà dreta s'aporta també una explicació del principi ètic, com es pot observar en la 

il·lustració següent: 
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Il·lustració 17. Primera directriu del principi Accuracy del document NSGCIS. 

El principi ètic s'expressa en forma nominal, com ho fa també l'objectiu amb què ve introduït 

cada principi («Preservation…»); l'explicació del principi es formula utilitzant un subjecte plural 

(«Interpreters…»). A l'hora de presentar el significat del principi ètic, s'utilitza un subjecte plural 

(«Interpreters») i un verb no modal, de manera que el destinatari d'aquest segment és el 

col·lectiu, i el to és més aviat expositiu. La redacció de les directrius consisteix en un subjecte en 

singular («The interpreter»), al·ludint als professionals individualment, i un verb no modal en 

present d'indicatiu.  

Pel que fa a la redacció de les normes, trobem un predomini de la veu activa (amb l'excepció de 

NAJIT que tendeix a la passiva); els documents que empren la veu activa solen utlitzar la tercera 

persona per enunciar les directrius, en alguns casos en singular (ASTM, IMIA), en d'altres, en 

plural (NRPSI, CHIA), i en d'altres, s'utilitza el plural per a explicar el principi ètic i el el singular 

per a la directriu en si (NCIHC, NSGCIS). 
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6.2.2.2. Terminologia 

A més d'estudiar el comportament dels textos respecte de la macroestructura i d'aquells 

elements microtextuals relatius a la manera com es presenta la informació ètica, resulta també 

pertinent plantejar-se les denominacions que donen els documents a elements com les pautes 

ètiques, els àmbits i subàmbits en què es produeix la pràctica professional, els agents que hi 

interactuen, i els processos d'entrada a la professió. 

En primer lloc, per identificar els noms emprats per fer referència a les nocions metaètiques 

(com són els valors, principis, etc.), he buscat els hiperònims relatius a cadascuna de les seccions 

exposades en l'apartat anterior.  

En la taula següent, presente els termes emprats com a expressions hiperonímiques usades per 

a l'expressió dels diversos graus de concreció de les pautes ètiques:  

Pautes ètiques Documents 
Standards/responsibilities ASTM 
I. Ethical Principles 

II. Performance measures 
CHIA 

Duty IMIA 
Canon NAJIT 
I. Standards 

II. Ethical principles 
NCIHC, NSGCIS 

Standards NRPSI 
Taula 19. Denominació de les normes segons apareixen a la mostra. 

En la majoria dels casos, no s'hi fa una referència explícita, i per això ha calgut llegir amb atenció 

els textos per extreure'n els hiperònims corresponents a cada secció, però no ha estat possible 

sempre. Només en els casos de NCIHC i NSGCIS es tracta la qüestió d'una manera explícita; en la 

resta de casos, o bé s'ha utilitzat una terminologia incoherent o directament no he pogut trobar 

l'hiperònim en qüestió. 

En segon lloc, cal parar atenció també al nom que reben els diversos agents. Per trobar aquesta 

informació, la part ètica dels documents aportava bona part de les dades, i també he recorregut 

a l'apartat de terminologia d'alguns dels documents. 

Com es pot apreciar en la taula que presente a continuació, he dividit els agents en dos grans 

grups: agents interns a la interacció interpretada i agents externs; així mateix, dintre del grup 

d'agents interns, trobem diversos subgrups de termes per denominar tots els participants, els 

participants primaris, l'intèrpret, l'usuari del servei i el professional del servei. 
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Agents interns 

Qualsevol participant 
party 

IMIA, CHIA, 
NCIHC, NSGCIS, 
NRPSI 

participants ASTM 

Intèrpret interpreter 

ASTM, CHIA, 
IMIA, NAJIT, 
NCIHC, NRPSI, 
NSGCIS 

Usuari del servei 

patient (healthcare), client (legal, education), parent 
(education), student (education)  

ASTM 

patient/consumer/user  CHIA 
patient  IMIA, NCIHC 
client (pareix que és qui el contracta)  NRPSI 
parties  NAJIT, NSGCIS 

Professional del servei 

health-care provider, attorney, teacher  ASTM 
provider IMIA, CHIA 
the Court  NAJIT 
provider IMIA  

provider (fa referència als parties; també parla del treating 
team)  

NCIHC 

Usuari del servei i 
Professional del servei 

client (an individual, institution or other entity that procures 
interpretation services)  

ASTM 

Client (individual or organization that purchases or requests 
interpreting services.) 

NSGCIS 

Agents externs 
administrator, interpreter trainer  CHIA 
provider—an entity (for example, an interpretation, agency, consultant interpreter, or 
technological equipment, company, that contracts to deliver interpretation services or a 
component thereof)  

ASTM 

employer (qui paga) NRPSI 
Interpreting Service Provider (ISP): Individual or organization that provides interpreting services. 
Note: Service Provider is widely used to designate the organization’s staff working with a client. 
For the purpose of this National Standard Guide, the term references those that provide 
interpreting services.  

NSGCIS 

Taula 20. Denominació dels agents interns i externs a la interpretació. 

En tercer lloc, m'he centrat en identificar la manera com els documents fan referència al camp i 

a les subdivisions que s'hi poden fer. En el camp de la medicina es parla d'especialitats, en el del 

dret es pot parlar de branques, però en el camp de la ISP sembla que hi ha una certa dispersió i 

que no s'ha arribat a un consens ni s'ha tractat la qüestió a bastament. Així doncs, en la taula 

següent aporte les denominacions que reben les diverses vessants de la ISP, segons apareixen al 

corpus: 
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Camp de la ISP 

Grau 1 
domain (subject matter, field) ASTM 
setting (or domain): Subject matter, field, sector or industry  NSGCIS (citant ASTM) 

Grau 2 setting (domain and the type of event) ASTM 

Grau 3 

type of event: physical location, number of participants and 
type of discourse 

ASTM 

type of event: The type of event refers to the situation in which 
communication takes place. The event is defined by factors 
such as the physical location, number of participants and type 
of discourse. 

NSGCIS 

Taula 21. Denominació de les subdivisions del camp de la ISP. 

Com queda clar en aquesta taula, els textos estudiats no han parat gaire atenció a la 

denominació que es fa dels àmbits i subàmbits de treball. Només s'hi fa referència d'una manera 

explícita a NSGCIS i ASTM. 

En quart lloc, he extret la terminologia referent als processos socioprofessionals; tot i que 

haguera resultat òptim trobar referències a altres processos, només se n'ha identificat que facen 

referència a l'entrada a la comunitat: 

Processos d'entrada 
Accreditation  CHIA, NCIHC, NSGCIS 
Certification CHIA, NCIHC, NSGCIS 
Licensure CHIA 

Taula 22. Denominació dels processos d'entrada a la professió. 

Tot i que no es tracta de termes amb un grau d'occurrència elevat en la mostra, resulta 

significatiu per la coincidència en la tria dels termes i la semblança entre les definicions dels tres 

documents que hi fan referència. Així doncs, l'acreditació al·ludeix al reconeixement de 

programes de formació que complisquen amb els criteris que qualifica les persones que superen 

el curs per a la pràctica professional; la certificació és el procés per mitjà del qual una 

organització certifica que una persona està qualificada per a la provisió d'un servei, normalment 

a través d'una avaluació; i l'atorgament de llicències fa referència al procès de donar i obtenir 

una llicència per a desenvolupar una tasca professional. 

6.3. EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE DADES: DIMENSIÓ SEMÀNTICA 

A continuació exposem els resultats de l’anàlisi des de la fonamentació teòrica presentada en els 

tres primers capítols d’aquest treball. Així doncs, per presentar els resultats, en primer lloc, 

aporte una reflexió general al voltant dels diversos conceptes que vertebren les tres 

perspectives amb què s'estudien els documents. A continuació, il·lustre amb una taula les 

diverses nocions que conformen el concepte en qüestió, tot explicitant els apartats dels 
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documents en què apareixen; l'ordre de les nocions en la taula és de major a menor grau 

d'ocurrència en la mostra. Finalment faig una valoració dels documents, tenint en compte la 

quantitat de les aportacions respecte del principi ètic estudiat. 

6.3.1. DES DE L’ÈTICA PROFESSIONAL 

En aquest apartat presente l'anàlisi dels documents deontològics des del prisma de l'ètica 

professional.  

Tots els documents contenen directrius que estan classificades sota un nom o altre (principis 

ètics, indicadors de domini, normes de pràctica, codi de ètica, codi de conducta, responsabilitats, 

cànons). Aquestes pautes constitueixen la contribució principal dels textos. Tot i això, un dels 

textos, ASTM, no segueix aquest patró, en el sentit que perfila molts temes diferents (referents a 

la logística, les responsabilitats dels agents, l'anàlisi de les necessitats), entre els quals el codi de 

ètica n'és una part més, i no representa la part fonamental del text. 

La secció ètica dels textos sol contenir diversos valors o principis generals que contenen 

directrius específiques, com és el cas de ASTM, CHIA, NAJIT, NCIHC, NSGCIS, i és per això que a 

l'hora d'analitzar el contingut ètic dels textos m'he centrat en aqueixos valors generals. Malgrat 

aquest tret comú, en alguns casos el contingut ètic està disposat, no atenent a valors 

professionals o principis, sinó a eixos temàtics, com ara IMIA, que articula el text en Duty A: 

Interpretation, Duty B: Cultural Interface i Duty C: Ethical Behaviour, i NRPSI, que segmenta el 

text en Competence, Procedure, Ethical Issues. 

6.3.1.1. Precisió 

Aquest sembla ser el principi ètic que caracteritza la ISP, perquè constitueix el component 

principal del servei que el col·lectiu professional dels ISP presta al conjunt de la societat. D'acord 

amb el que he proposat al Capítol 3, aquesta contribució «especial» i única constitueix el bé 

intern de la professió; facilitar la transmissió acurada dels missatges entre dues llengües durant 

una entrevista entre persones que no parlen la mateixa llengua constitueix el bé públic que dóna 

legimitat a la ISP. Així doncs, tots els documents tracten aquest principi a la part inicial de la 

secció dedicada a les directrius i hi dediquen una quantitat d'espai considerable, atorgant-li 

d'aquesta manera un protagonisme prominent. Aquest principi fa referència al deure dels ISP de 

mantenir la completitud del missatge original i de les diverses capes de significat; per 

possibilitar-ho, cal posar en marxa un seguit d'estratègies relacionades amb el mode 

d'interpretació, el discurs (directe o indirecte), la gestió de l'intercanvi, la gestió de les errades, i 
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el manteniment dels continguts superant les diferències culturals. Per tant, és manifest que la 

noció de precisió i el principi de la cultura en alguns moments se solapen i poden entrar en 

contradicció; així mateix, l'especificació de les intervencions que pot realitzar l'ISP per assegurar 

la precisió, també es pot considerar que forma part del punt rol. I també, finalment, es planteja 

la possibilitat d'ubicar algunes nocions, com la gestió de les errades, en l'apartat de 

professionalitat i competència. 

La qüestió de la precisió i la fidelitat és controvertida en el camp de la ISP, com ho és també en 

tot el camp de la traductologia, encara que d'un temps ençà s'observa un clar consens sobre la 

noció que el TM ha de ser pragmàticament fidel al TO i ha de funcionar adequadament en el 

context meta. Pöchhacker (2004: 141-143) fa un repàs exhaustiu de les aportacions dels 

investigadors, des dels qui consideren que qualsevol mena de transformació del missatge és una 

errada fins als qui troben que ser acurat o precís i fidel vol dir fer adaptacions del text, incloent-

hi omissions, addicions i adaptacions. Aquest autor (Pöchhacker, 2004: 142) proposa que «The 

contrastive lexico-semantic approach suffers fundamentally from its disregard for functional and 

pragmatic considerations».  

En aquesta context, volem citar una aportació de Nord (2001: 185-186), incidint en aquesta idea 

des del prisma de la teoria del skopos: «translations considered ‘faithful’ in the intertextual 

sense often risk betraying the communicative intentions of the author». És a dir, la precisió i la 

fidelitat han de fer referència, en primer lloc, a la precisió pragmàtica, i no exclusivament a la 

precisió semàntica. En paraules de Hale (2007a), interpretar acuradament vol dir interpretar 

pragmàticament. Tant Gile (citat en Hale, 1996) com Hale (1996) estan d’acord que l’ISP, en 

prendre la resolució d’«alterar» el contingut de l’enunciació a fi d’imprimir la força il·locutiva del 

TO en LM, no hauria de comentar amb els interlocutors la decisió presa. Tot i que la majoria dels 

documents que formen el corpus estudiat no han especificat si cal reproduir també la força 

il·locutiva per mantenir la fidelitat, sembla ser una aspiració lògica i congruent amb la visió de la 

precisió que traspua dels documents. En un cas, malgrat això, sí que s'hi fa referència; IMIA (A-6 

A) diu que el TM hauria de tenir el potencial de suscitar la mateixa resposta en el receptor que si 

els dos participants compartiren llengua.  

Hale (1996: 61), que ha analitzat la qüestió des del context judicial –on, dit siga de passada, la 

precisió textual de la versió traduïda és tan rellevant que sovint els participants esperen que el 

TM siga una traducció absolutament literal del TO–, propugna que la precisió consisteix 

principalment a aconseguir l’equivalència pragmàtica, i no tant la semàntica. Segons argumenta, 

la traducció literal reflecteix en el TM l’acte de parla locutiu del TO (l’enunciació), però no 
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forçosament l’il·locutiu (l’acció; prometre, amenaçar, felicitar...) ni el perlocutiu (l’efecte en el 

receptor; confiança, por, incredulitat...), els quals tenen un efecte directe sobre el valor que 

s'atorga a una enunciació i al seu autor. 

Els actes de parla en situacions transculturals poden ser problemàtics, perquè la força il·locutiva 

d’un acte de parla emès en LO seguint unes claus culturals, però immers o transposat en la LM 

(on regeixen uns altres patrons culturals i discursius), difícilment es pot mantenir si se’n fa una 

traducció literal. Un bon exemple és el que aporta Feria (1999: 102-103, citant Herrero) referent 

al rendiment funcional de la repetició en la cultura retòrica àrab, i a l’efecte contraproduent en 

la castellana. Un intèrpret que no acoste els universos semiòtics i simbòlics ni se centre en la 

dimensió pragmàtica està faltant a la seua responsabilitat d’evitar el fracàs o el conflicte 

comunicatiu (Hale, 1996: 65). 

L’estudi del manteniment de trets de l’estil comunicatiu, com el registre, la cortesia o els 

marcadors discursius de vacil·lació (hedging), l’han aplicat a la comunicació mediada per un ISP 

estudioses de l’alçada de Hale (1997) i Berk-Seligson (1990) amb un enfocament 

pragmaticolingüístic, des de la teoria dels actes de parla i les màximes conversacionals de Grice 

(en Pöchhacker, 2004: 144).  

Així mateix, la fidelitat com a «equivalència d’efecte» (en el sentit de la transmissió del missatge 

en tota la seua dimensió pragmàtica, en aquest cas especialment la força perlocutiva) és un 

principi traductològic i interpretatiu que s’accepta majoritàriament. Això queda també reflectit 

en el document IMIA, on s'afirma que «the interpreted message should have the potential for 

eliciting the same response in the listener as the original message». En ISP s’ha determinat que 

els canvis que es produeixen en l’efecte pragmàtic del TM afecten la percepció que es té d’un 

individu, per exemple, d’un testimoni en un judici (Berk-Seligson, 1990) i, per extensió, del que 

diu, com s'ha apuntat anteriorment.  

Una altra noció estretament relacionada amb la precisió fa referència a la intervenció o absència 

d'intervenció per part de l'ISP sobre el contingut dels missatges, per exemple pel que fa a 

l'adaptació del registre. Segons apunta Abril Martí (2006: 54): 

La intervención del intérprete sobre el mensaje, incluso en aspectos como la formalidad, el 

registro o la coherencia del discurso –cuyos cambios podría parecer marginales e inofensivos por 

parte de los no especialistas–, tiene consecuencias sobre el resultado de la entrevista 

interpretada: Berk-Seligson (1988/2002) demostró en su estudio en tribunales cómo las 

adaptaciones del estilo y formalidad (politeness) influían sobre la valoración del testigo […]. Hale 
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(2005) señala cómo el mejorar el registro con el que se expresa un testigo puede aumnetar su 

credibilidad –y por tanto ser favorable; y sin embargo, en una situación en la que se estuviese 

valorando la asignación de una compensación económica, el mejorar el nivel de expresión del 

solicitante podría dar la impresión de que este tiene mejor nivel educativo, y por tanto mejores 

perspectivas laborales y económicas, lo que le restaría posibilidades de recibir una suma mayor. 

Frente a este tipo de intervenciones del intérprete destinadas no solo a garantizar una 

interpretación fiel sino a asegurar la comprensión, podría argumentarse que el intérprete no 

necesariamente ha de asumir tareas propias del profesional especializado, que también tiene el 

deber de aplicar los medios necesarios para que la comunicación con los usuarios sea eficaz, 

incluido cualquier esfuerzo de adaptación de su propio discurso. Cambridge (2002: 120) propone 

una solución de compromiso al incluir entre las responsabilidades del intérprete la de alertar 

sobre la existencia de problemas de comprensión, lo que no significa asumir la responsabilidad 

de solucionarlos por propia iniciativa y en sustitución de los interlocutores primarios. 

6.3.1.1.1. Síntesi de continguts 

A la taula següent presente una síntesi del contingut del principi precisió:  

PRECISIÓ 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

1 

Transmetre fidelment tots els missatges, mantenint 
el contingut verbal (estil, registre, to, idiomaticitat, 
comentaris ofensius...), paraverbal (volum, silencis, 
vacil·lacions...) i no verbal (gestos, moviments...), 
tenint en compte les diferències entre les llengües i 
sense introduir addicions, omissions, explicacions o 
suposicions  

13.4.5 

5. a 
(Intro.) 

5.a 
5.b 
5.c 
5.f 

A-3 A 
A-6 A 
A-6 B 
C-2B 
C-2 C 

Can. 1 1, 2 3.1 
1.1 
1.5 

2 

Gestionar el flux de la comunicació triàdica 
(intercanvi de torns, parar l'interlocutor 
adequadament, evitar que una part se senta fora 
de la comunicació...) i utilitzar els recursos 
mnemònics (p. ex., la presa de notes) per mantenir 
la precisió i la completesa  

  
Prot. 
2.e 

A-6 D 
A-10 A 
A-10 B 
A-10 C 
A-10 D 
A-10 E 

Can. 1 4 3.4.4 

5. 
Interp. 
Qualif. 
(p. 14) 

3 

Informar dels termes tècnics i els referents 
culturals sense equivalent, proposar-ne una 
traducció i demanar a l'emissor, si és necessari, que 
s'explique o canvie la terminologia, especialment 
quan hi hagi diferències de dialecte, registre i 
cultura, i quan l'intèrpret no entengui un concepte 
o no pugui sentir bé  

  
5.e 
5.g 

B-2 D 
A-6 C 
A-8 C 
A-9 A 
A-9 B 

Can. 1   
3.4.1 
3.4.3 

1.3 
1.4 

4 

Comprovar la precisió de la interpretació i, en cas 
d'error (de comprensió, d'interpretació...), 
identificar-lo, parar i corregir-lo com més aviat 
millor, i quan les parts identifiquen un error, 
reconèixer-lo 

  5.d 

C-2 D 
A-14 A 
A-14 B 
A-14 C 

Can. 1 5   
1.4 

6.28 

5 
Gestionar la configuració espacial per maximitzar la 
comunicació, de manera que totes les parts puguen 
veure i sentir a les altres  

   
A-2 A 
A-2 B 
A-2 C 

Can. 8   3.4.4   
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PRECISIÓ 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

6 

Ajudar en l'explicació dels termes carregats 
culturalment o els tecnicismes sense equivalent, i 
verificar el significat en casos d'ambigüitat, per 
aclarir un problema de comprensió; comprovar que 
el receptor entén el missatge i preguntar si 
requereix aclariment  

  
5.b 
5.e 

A-8 B 
A-9 C 
B-2 C 
B-2 D 

Can. 1   3.4.2   

7 

Utilitzar el mode d'interpretació més adequat, que 
més facilite la transmissió dels missatges 
(normalment, el consecutiu) i que menys intrusiu 
resulte; ser capaç de canviar de mode, d'acord amb 
les característiques de la situació, i d'explicar el 
motiu del canvi 

  
Definiti

ons 

A-5 A 
A-5 B 
A-5 C 
A-5 D 
A-5 E 

A-11 D 

      

1 
(Scope) 

1.6 
5.26 

8 

Utilitzar la mateixa persona gramatical que 
l'emissor (normalment, primera persona) i canviar 
a estil indirecte (normalment, tercera persona) si és 
necessari o adequat  

    A-7 B Can. 5      1.1 

9 
Adaptar el registre o resumir només en 
circumstàncies especials, si ho demanen les parts i 
ambdues hi estan d'acord  

  5.f       3.1  1.7 

10 
Mantenir les paraules del missatge original que 
estiguen en llengua meta  

      Can. 1     1.3 

Taula 23. Resultats de l'anàlisi del principi de precisió. 

A partir d'aquesta síntesi, es pot observar que l'índex d'ocurrència de cadascun dels ítems és, de 

mitjana, de 4,1 ocurrències (41 ocurrències/10 punts). 

Aquest és el principi que més informació aporta sobre les estratègies d'interpretació que es 

poden posar en marxa per satisfer el principi i objectiu ètic de la fidelitat del missatge meta 

respecte de l'original.  

D'acord amb la mostra, la precisió s'entén sistemàticament com la transferència fidel de tots els 

missatges (amb 7 ocurrències de 7 documents), mantenint l'estil, el registre, el to, la 

idiomaticitat (ASTM, CHIA, NAJIT, NCIHC i NSGCIS). S'espera que l'intèrpret informe dels termes 

tècnics i els referents culturals que no tenen equivalent en LM (CHIA, IMIA, NAJIT, NRPSI i 

NSGCIS) i identifique i corregisca les errades d'interpretació al més aviat. 

També s'aconsella que l'intèrpret informe del seu deure envers la precisió i la completesa del 

missatge traduït (IMIA, NAJIT, NCIHC i NSGCIS) i evite introduir-hi addicions, omissions, 

explicacions o suposicions (ASTM, IMIA, NRPSI i NSGCIS); en els casos en què hi haja dificultats 

de comprensió (per diferències d'accent, dialecte, registre, cultura o per dificultats 

terminològiques o manca de claredat), es recomana que l'intèrpret demane aclariment o 

explicació (CHIA, NAJIT, NRPSI i NSGCIS). 

Hi ha altres nocions menys recurrents, relatives a la preservació del contingut paraverbal (volum, 

silencis, vacil·lacions) i no verbal dels missatges (gestos, moviments), així com aquells comentaris 
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que puguen resultar ofensius o inapropiats (CHIA, NAJIT i NSGCIS). Per tal de facilitar la 

comunicació, es considera també adequat facilitar informació cultural quan resulte necessari i 

gestionar la configuració espacial (IMIA, NAJIT i NRPSI).  

6.3.1.1.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 1 fa referència al manteniment de la completesa del missatge, i apareix en tots els 

documents, invariablement dintre de l'apartat dedicat a la precisió. Així doncs, es tracta d'una 

noció poc dispersa. Es proposa que cal preservar els missatges verbals (CHIA, 5.a) i no-verbals 

(CHIA, 5.a; IMIA, A-4 B; NSGCIS, 1.1), incloent-hi les obscenitats o grolleries (CHIA, 1.b i 3.g) que 

el missatge puga contenir, així com el contingut paraverbal, com el to (CHIA, 5.c; NSGCIS, 1.1). 

IMIA (A-6 A), a més, proposa que el missatge interpretat ha de tenir el potencial d'aconseguir la 

mateixa reacció en el receptor que el missatge original, incloent, així, el deure de mantenir la 

força perlocutiva per preservar la precisió i completesa del missatge.  

L'ítem 2 fa referència a la gestió de la comunicació triàdica i a recursos com la presa de notes per 

a mantenir la precisió dels missatges; tot i no tractar-se d'una directriu directament relacionada 

amb el manteniment de la precisió, s'ha inclòs en aquest principi perquè s'ha considerat que és 

una tasca auxiliar necessària per satisfer aquest valor ètic. El fet de recomanar que l'ISP gestione 

els torns implica també l'atorgament d'un cert protagonisme i visibilitat a l'ISP i, per tant, afecta 

al rol professional; en certa mesura, aquesta centralitat en la gestió de la comunicació depèn de 

la legitimitat que tinga l'ISP per desenvolupar aqueixa tasca, i suposa una capacitat d'influir 

sobre la comunicació i sobre els participants primaris, i per tant aquesta noció també pot estar 

relacionada amb el control de l'impacte. Aquest plantejament coincideix amb el que defensen 

autores com Wadensjö (1998) o Angelelli (2004), que han realitzat estudis empírics i demostren 

que l’ISP coordina l’intercanvi. D'altra banda, aquesta proposta pot contraposar-se a la idea 

d'adoptar un rol professional poc intrusiu; això no obstant se'n pot articular una justificació que 

integre ambdues postures: en els casos en què calga intervenir per garantir la precisió, pot 

resultar adient adoptar un rol més intrusiu, però si no cal intervenir, l'ISP convé que es mantinga 

en un perfil baix (IMIA, A-11 D). 

L'ítem 3 se centra en com ressoldre la dificultat específica que constitueixen els termes (tècnics 

o culturals) sense equivalent en LM. Així doncs, en alguns casos, com ara NCIHC, la directriu 

apareix en l'apartat dedicat a la cultura. Per tant, sembla que per mantenir la precisió del 

missatge cal tenir en compte els contextos culturals d'emissió i recepció del missatge per poder 

assegurar un bon fluxe de comunicació. Es proposa, doncs, que la tasca de l'ISP no consisteix 



 

218 

tant en explicar el context cultural, sinó més prompte en buscar solucions solvents a problemes 

de traducció específics, per tal que la comunicació siga possible i eficient. El document NCIHC 

(15), quan parla de la dimensió cultural en l’apartat Cultural Awareness, suggereix que tan bon 

punt sorgisca un malentès cultural significatiu, cal alertar les parts (punt 15). En CHIA (5.g) es 

recomana que es notifiquen a les parts tots aquells termes (mèdics, en aquest cas) o expressions 

que no tinguen equivalent en LM, cosa que pot permetre als participants simplificar o adaptar el 

missatge al destinatari. En els casos en què hi haja problemes de comprensió, ja siga per part de 

l'ISP o d'una de les parts, NSGCIS (4) recomana que es demane una explicació i IMIA (A-9) 

proposa una pauta semblant però matisa que s’ha d’especificar que és per necessitat de 

l’intèrpret i, si cal, també ha de demanar al participant primari una explicació o que s’use una 

altra terminologia. 

L'ítem 4 al·ludeix al deure de comprovar que el missatge traduït és precís i a la gestió de les 

errades. La qüestió de les errades també podria incloure's a professionalitat (com és el cas de 

NSGCIS, 28, Accountability). Aquesta és una pauta recurrent i reproduïda pràcticament sense 

variacions en IMIA (C-2 D, A-14 A i B) i en CHIA (5.d). 

L'ítem 5 toca la qüestió de la configuració espacial. Tot i tractar-se d'un element poc 

controvertit, NAJIT assenyala al Canon 8 que l'ISP ha de posar en coneixement del tribunal 

aquells factors que impedisquen que el contacte visual i acústic, atès el fet que l'ISP no té les 

atribucions necessàries per gestionar l'espai en un entorn judicial. NRPSI (3.4.4) recomana que 

l'ISP demane a les parts que s'adapten al procés interpretatiu, sense concretar el tema de l'espai. 

D'altra banda, es pot considerar que el fet de recomanar que l'ISP gestione l'espai (IMIA, A-2 C), 

de manera que totes les parts puguen veure i escoltar les altres (IMIA, A-2 A i B), té implicacions 

pel que fa al rol professional.  

L'ítem 6 recomana assistir els participants primaris a l'hora d'explicar els termes sense 

equivalents (IMIA, B-2 D; NAJIT, Canon 1) o els missatges culturament específics (IMIA, B-2 C; de 

tipus no verbal, CHIA, 5. b), aclarir el significat (CHIA, 5. e) i assegurar-se que el propi ISP entèn el 

missatge (IMIA, A-9), gestionar les ambigüetats i comprovar que el receptor ha entès el missatge 

(IMIA, A. 8; CHIA, 5. e) i alertar que un participant no ha entès el missatge (NRPSI, 3.4.2). Es 

recomana, per tant, un rol professional que va més enllà de la transmissió de missatges, i també 

busca confirmar la comprensió dels missatges. 

L'ítem 7 se centra en l'ús del mode interpretatiu més adient i menys intrusiu; de nou, tal i com 

s'ha apuntat a l'ítem 2, s'inclou aquesta noció dintre de l'apartat precisió perquè s'entèn com 
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una estratègia orientada a materialitzar aquest deure professional. La pauta d'usar un mode 

apropiat la trobem, per exemple, a NSGCIS (1.6) i IMIA (A-5), tot i que aquest darrer matisa, això 

no obstant, que, si cal i s'és capaç, s’ha de canviar de mode. Per exemple, en intercanvis amb 

una càrrega emocional forta (com pot ser una entrevista psicoterapèutica; ASTM, 11.2.3.4; 

NSGCIS, Annex IV, p. 34) el mode simultani pot resultar més adequat. Aquesta noció de fer una 

interpretació poc intrusiva queda recollida en l'apartat de rol professional (NSGCIS, 5.26) i de la 

gestió de la dinàmica triàdica (IMIA, A-11).  

L'ítem 8 se centra en l'ús del discurs directe, és a dir, a la reproducció del TO usant la mateixa 

persona gramatical; en aquesta pauta, tot i que no sempre queda reflectida explícitament en els 

textos analitzats, és comuna al plantejament de tots. En alguns casos queda recollida en apartats 

centrats en promoure la comunicació directa (IMIA, A-7) o en seguir els protocols (NAJIT, Canon 

5). 

L'ítem 9 fa referència a l'adaptació del registre i a la interpretació sintètica. L'adaptació del 

registre és una noció problemàtica; IMIA (A-3 B) diu que no és adequat adaptar el registre, 

mentre que CHIA (5.f) suggereix que cal mantener el registre, però que es pot adaptar si es rep 

autorització. El resum també resulta controvertit; NSGCIS (1. 7) i NRPSI ( 3.1) aconsellen que es 

faça després d'haver rebut autorització de les parts, tot i que CHIA (Appendix D, Definitions) 

afirma que el mode d’interpretació resumida no és acceptable en l’àmbit mèdic. Els altres 

documents no hi fan referència. Des de la recerca, Zimman (1994: 223) planteja que «it is all 

right to summarise in some cases, but in other circumstances a summary may send a person to 

jail». Sembla, doncs, que cal sopesar detingudament les possibles conseqüències a l’hora de 

recorrer a aquesta estratègia. 

L'ítem 10 recomana mantenir en el TM les paraules en LM que hi haja al TO; per exemple, si un 

usuari, quan parla en la seua llengua, utilitza paraules en l'altra llengua (és a dir, barbarismes), se 

suggereix que es mantinguen aquestes paraules, en línia amb el que proposta també Edwards 

(1995: 102-103). Es tracta d'una pauta exclusiva de NSGCIS (1.3) i NAJIT (Canon 1). Tot i que des 

del punt de vista de l'ISP no sembla que aquesta recomanació tinga gaire sentit, és possible que 

la finalitat d'aquesta directriu siga generar confiança en els participants primaris; si els 

participants entenen una paraula en el TO, la interpretació els resulta més fiable si escolten 

aquesta paraula en el TM que si no l'escolten. Així doncs, es pot proposar que aquesta estratègia 

està relacionada amb qüestions de confiança i legitimitat (vegeu l'apartat 6.3.3.1). 
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A banda d'aquests deu ítems, hi ha una directriu que té un grau d'ocurrència baix (només 

apareix a NSGCIS, 1.2), que estipula que l'ISP ha d'informar del seu deure de mantenir la 

completesa dels missatges; IMIA (A-1 C) apunta també que l’intèrpret ha d’informar els 

participants que, si no volen que s’interprete alguna cosa, senzillament no l’han de dir. 

Així mateix, cal posar de manifest que algunes de les directrius són aplicables a alguns contextos, 

i no a d'altres. Aquest és el cas, per exemple, del deure de comprovar la comprensió dels 

participants primaris; malgrat que en contextos sanitaris (i potser també en els educatius) es pot 

considerar que resulta adequat aplicar aquesta pauta, en contextos judicials no resultaria en 

absolut acceptable sense l'autorització del tribunal (tal i com s'explica a l'annex corresponent de 

NSGCIS). 

6.3.1.1.3. Valoració de documents 

Els documents que més informació contenen pel que fa a aquesta proposta de categorització del 

principi de la precisió són IMIA, NAJIT i NSGCIS, que tracten totes les nocions excepte dues; el 

primer ofereix un seguit ample i detallat de referències, mentre que el segon i el tercer, tot i ser 

més sintètics, tracten un bon ventall de les qüestions tractades en aquest principi. En un terme 

mig hi ha els documents CHIA i NRPSI, que no tracten 3 i 4 nocions, respectivament, de les 

incloses en aquest apartat. Els documents que menys detall ofereixen en el perfilament de la 

noció de la precisió són NCIHC, amb 3 nocions, i ASTM, que tracta 2 qüestions. 

6.3.1.2. Imparcialitat 

Aquest principi és també un dels més importants, encara que no es tracta d'un valor exclusiu 

d'aquest col·lectiu professional perquè, de fet, són nombroses les professions que tenen un cert 

compromís amb la imparcialitat, però en el cas de la ISP adopta una forma particular i adequada 

a l'exercici particular. 

Moltes de les directrius que he col·locat en aquest principi apareixen en molts documents, en 

altres principis, sobretot en els relacionats amb la professionalitat i el rol. Aquesta dispersió de 

les pautes en aquests dos principis dóna a entendre que la imparcialitat n'és un element central; 

el fet que la tasca de l'ISP es produesca entre dues persones amb dos marcs culturals diferents 

implica que un rol professional adequat, que oferisca una imatge de professionalitat i 

competència, està necessàriament condicionat per una conducta imparcial.  

Cal fer un aclariment lèxicosemàntic en aquest punt: dintre del principi imparcialitat he inclòs 

referències al conflicte d'interessos, al contacte amb les parts i a la transparència en la gestió de 
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la parcialitat, que es podrien considerar que constitueixen el moll del valor de la imparcialitat en 

moltes professions de servei i que resulten elements poc problemàtics. Això no obstant, també 

s'hi han introduït nocions relatives a l'objectiu d'intervenir tan poc com siga possible; aquest 

concepte entronca amb la neutralitat i la visibilitat, que, tot i no ser sensu stricto elements 

propis de la imparcialitat i referir-se a realitats diferents, es poden vinclar, i de fet sovint s'usen 

indiferentment (Zimányi, 2009a: 57). Així mateix, conve ressaltar en aquest punt que la 

imparcialitat no consisteix només en no prendre part, sinó en intentar no formar-se una opinió 

ni fer un judici intern sobre el cas que es té entre mans (Edwards, 1995: 64-65); també es tracta 

de mantenir l'aparença d'imparcial, per exemple evitant el contacte amb les parts fora del marc 

de l'entrevista, i deixant que cada professional faça el seu paper sense intentar influir-hi. Cal 

tenir en compte que el llenguatge corporal i les actituds que mostren els ISP davant el que es diu 

són importants i poden afectar els participants primaris; en el context judicial, com assenyala 

Edwards (1995: 65), els advocats, el jutge o el jurat perceben aquesta informació i la poden 

utilitzar per qüestionar la tasca de l'ISP. A banda d'aquestes especificacions, resulta també 

pertinent posar de manifest la relació de dependència que es pot establir entre els valors de la 

imparcialitat i la precisió; un exemple el trobem a CHIA (6. c.). S'observa així mateix una relació 

de dependència entre la imparcialitat, la professionalitat i el rol professional. Resulta evident 

que la imparcialitat és una qualitat desitjable en un professional, perquè possibilita la 

construcció d’un rol independent de les característiques personals del ciutadà que encarna 

aquell professional en una situació determinada. És, a més, una forma de protecció davant les 

tensions de tipus emocional (Hale, 2007b: 122). 

Es constata que des de la recerca hi ha formes diferents de conceptualitzar la imparcialitat i que, 

«mientras que la mayoría de los autores están de acuerdo en que la imparcialidad forma parte 

integrante de la ética de un intérprete, la realidad es que los límites de esta imparcialidad son 

todavía tema de debate» (Martin, 2000: 218). Com veurem tot seguit, alguns autors han 

analitzat críticament aquest principi. 

A l’hora de definir la imparcialitat o la integritat, Turner (2007: 185) afirma que «[it] means not 

to cheat, manipulate or wilfully misrepresent, but also not to hide your influence on the process 

and the product, opting rather to acknowledge your strategy overtly» (cursiva en l'original). 

D’altra banda, Hale (2007b) exposa que per ser imparcial cal controlar les pròpies subjectivitats i 

evitar la influència de la parcialitat sobre la feina (en línia amb NCIHC, punt 9). Partint del fet que 

l’intèrpret sempre es forma una opinió i és subjectiu, cal treballar perquè això no es perceba i no 

afecte la transferència dels missatges; en definitiva, emprant la metàfora de l’actor lingüístic, un 
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intèrpret no ha de mostrar la seua personalitat (com és), sinó la seua professionalitat (com actua 

un ISP). En el mateix sentit, en l'apartat de NSGCIS dedicat a la imparcialitat s’apunta que l’ISP ha 

de ser imparcial, però sobretot ho ha de semblar. 

Aquests dos autors, Hale i Turner, sembla que projecten una visió positiva de la noció 

d’imparcialitat, però hi ha altres autors que la qüestionen. Rudvin (2007: 58) defensa que la 

necessitat de la neutralitat, que ací podríem entendre com a imparcialitat, «is a consequence of 

particular views of "objectivity" and ‘truth value’ that do not necessarily apply universally». Ens 

deturarem breument en aquesta proposta en l’apartat de professionalitat. 

També Kaufert i Putsch (1997: 72) apunten que «Ethical guidelines that are based on neutrality, 

completeness, and accuracy often fail to take into account issues such as class, power, disparate 

beliefs, lack of linguistic equivalence, or the disparate use of language», encara que aquesta 

proposta queda parcialment invalidada per la informació a la mostra estudiada, perquè sí que es 

considera la dificultat que pot ocasionar la manca d'equivalència lingüística i l'ús diferent del 

llenguatge. Tot i això, cal tenir en compte la data de publicació d'aqueixa contribució. Aquesta 

aportació recomana que s’ha de deixar enrere la precisió o la imparcialitat i que l’ISP s’ha de 

centrar en salvar els obstacles comunicatius que sorgeixen de la divergència en les cosmovisions 

dels participants primaris i en superar les distàncies de poder i classe.  

Així mateix, Angelelli (2006: 183) posa de manifest que hi ha qüestions del rol que poden col·lidir 

amb la definició de la imparcialitat que presenten els documents deontològics; una de les 

funcions principals de l'ISP és evitar els malentesos, els quals sovint estan ocasionats per 

diferències culturals, i hi ha professionals que plantegen que per evitar malentesos cal realitzar 

inciatives de mediació cultural, cosa que sembla anar en contra amb la concepció de la 

imparcialitat que traspua dels codis.  

6.3.1.2.1. Síntesi de continguts 

A la taula següent presente els resultats de la síntesi de continguts corresponent al principi de la 

imparcialitat: 

IMPARCIALITAT 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

11 

Manifestar qualsevol tipus de conflicte d'interessos 
o vincle personal amb les parts i, en el cas que 
algun d'aquests o qualsevol altre factor, situació o 
creença pugui afectar la seua imparcialitat, rebutjar 
l'encàrrec o demanar permís per retirar-se'n 

13.4.1 2.f 
A-12 C 
C-6 D 

Can. 2 10 
4.5 
4.6 

3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
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IMPARCIALITAT 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
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N
SG

CI
S 

12 

Evitar entrar a la conversa, donar consell, mostrar 
l'opinió, reaccionar davant les afirmacions o 
comportaments, o fer comentaris sobre els temes 
en què treballa 

13.4.2 

2.b 
2.d 
2.e 
6.a 
6.c 

A-11 E 
C-3 C 
C-3 D  

Can. 2 
Can. 4 

  3.3 5.22 

13 

Romandre i mostrar-se imparcial, eliminant els 
efectes de la seua parcialitat, i informar del seu 
deure de ser imparcial; si la situació ho requereix, 
explicar-ne el significat 

13.4.4 2.a A-13 D Can. 2 9   3.11 

14 

Evitar entrar en contacte amb les parts 
innecessàriament (excepte per demanar o facilitar 
informació sobre l'entrevista i per confirmar que 
comprèn el dialecte) o acceptar regals, favors, etc., 
d'una manera culturalment adequada; si resulta 
adequat, acceptar menjar i compartir-lo 

  4.j 
A-3 A 
C-6 A 

Can. 2   4.7 5.24 

15 

Ser conscient de les seves preferències i interessos 
personals, i de la seua capacitat d'influir i ser influït 
per les parts, separant les creences pròpies de les 
alienes, i identificant i comentant, si cal, aquells 
valors, preferències, judicis, creences i opinions 
personals que puguin crear un conflicte intern a 
l'intèrpret 

  
2 

(Intro)  
6.a 

A-12 A 
A-12 B 
A-12 D 
C-3 A 
C-5 G 

  9   3.15 

16 
Centrar-se en facilitar la comunicació i evitar filtrar 
la comunicació, intervenir, defensar o parlar en 
nom de ningú 

13.4.2 2.b 
A-13 D 
C-3 C 

      
5.21 
5.23 

17 
Quan resulte necessari, deixar clar que parla en 
nom propi, p. ex., per demanar aclariment: «Jo, 
l'intèrpret, necessite un aclariment sobre...» 

    A-10 F Can. 5 6   6. 33 

Taula 24. Resultats de l'anàlisi del principi d'imparcialitat. 

D'acord amb la classificació que presente a la taula anterior, l'índex d'ocurrencia d'aquest 

principi és de 5,1 ocurrències de mitjana per directriu (36 ocurrències/7 punts). 

En la majoria dels casos s'aconsella revelar tot interès que puga tenir l'ISP en el resultat de 

l'entrevista (ASTM, NAJIT, NCIHC, NRPSI i NSGCIS), així com els vincles personals amb alguna de 

les parts (ASTM, CHIA, NRPSI i NSGCIS). Quan alguna situació, factor, creència o relació puga 

afectar la imparcialitat o generar desconfiança en els participats primaris, l'ISP hauria de 

considerar rebutjar l'encàrrec o, si la parcialitat es fa patent durant el desenvolupament de 

l'encàrrec, retirar-se'n (CHIA, IMIA, NCIHC i NSGCIS). També es recomana que l'ISP no participe 

en la conversa, ja siga donant consells o reaccionant verbalment o no verbalment, a les 

afirmacions o comportaments de les parts (CHIA, IMIA, NAJIT i NRPSI), o bé filtrant la 

comunicació o parlant en nom de les parts (ASTM, CHIA, NAJIT i NRPSI). 

Altres nocions menys recurrents fan referència al deure d'informar del deure de l'ISP romandre 

imparcial i, si cal, explicar-ne el significat (NAJIT i NSGCIS), identificant els biaixos i valors propis 

(CHIA i IMIA), i evitant introduir-hi opinions i creències personals (CHIA i IMIA), així com 

pensaments o reflexions propis sobre el tema (ASTM i NAJIT). 



 

224 

Així doncs, un ISP, per ser imparcial, hauria d'evitar la seua parcialitat, tot informant del deure, 

exposant els vincles personals, prenent consciència dels propis biaixos i evitant les intervencions 

innecessàries. 

6.3.1.2.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 11 té dos elements principals. D'una banda, hi ha la directriu d'informar les parts de les 

relacions i interessos que puga tenir l'ISP (CHIA, 2.f; NSGCIS, 15; a NSGCIS, 16, també es 

recomana informar el servei d'ISP); de l'altra, trobem la pauta referent a la no acceptació 

d'encàrrecs en què hi puga haver interessos creats (NSGCIS, 12; IMIA, C-6 D), o quan les creences 

de l'ISP sobre el tema de l'entrevista dificulten la imparcialitat (NSGCIS, 14; IMIA, C-3 A i B). Quan 

algún d'aquests factors impedeix el compliment del deure de romandre imparcial, l'ISP ha de 

rebutjar l’encàrrec. Aquest apartat de conflictes d'interessos també es podria ubicar al principi 

de professionalitat (com és el cas d'IMIA, Professional integrity) 

L'ítem 12 se centra en marcar quins són els límits de la intervenció de l'ISP per ser imparcial, i 

per ser vist com a tal. S'hi identifiquen dos aspectes. El primer fa referència al fet que l'ISP no ha 

d'expressar els seus pensaments ni participar de la conversa (NSGCIS, 22), i en aquest sentit 

també es recomana no donar consells ni introduir opinions personals (IMIA, C-3 C i C-3 D; CHIA, 

2.d); aquesta pauta la trobem dintre de Role Boundaries (NSGCIS) i de Limitations of practice 

(NAJIT). El segon element consisteix en gestionar adequadament les pròpies subjectivitats (IMIA, 

Manages internal conflict; CHIA, 6.c, Cultural Responsiveness). IMIA (C-5 G) també introdueix la 

noció de «contratransferència», i proposa que l’ISP ha d’estar alerta pel que fa a mostrar 

reaccions (countertransference) davant l’exposició del pacient (transference), perquè això pot 

afectar negativament el vincle entre els participants primaris i la qualitat de la comunicació, en 

línea amb el que recomana també CHIA (2.e).  

L'ítem 13 és l'element central d'aquest principi ètic, consistent en mostrar-se imparcial (NSGCIS, 

11) i no mostrar preferència per cap part (CHIA, 2.a). En tots els documents, excepte IMIA, 

aquesta pauta apareix dintre del principi d'imparcialitat; en el cas d'IMIA, resulta sorprenent que 

només hi ha una directriu concreta sobre el deure de romandre imparcial quan es parla de la 

gestió del conflicte entre el professional i l'usuari (A-13 D), tot i que sí que es fa referència a 

diversos elements relacionats amb la imparcialitat. Aquest punt està directament relacionat amb 

el fet de reaccionar a les situacions en què s'interpreta (ítem 12), perquè això visibilitza les 

parcialitats de l'ISP, la qual cosa va evidentment en detriment de la comunicació i també del rol 

professional. 
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L'ítem 14 se centra en regular el contacte amb les parts, i el trobem dispers en diversos principis, 

segons el document; per exemple, es pot trobar a Professionalism (CHIA) i Maintaining Role 

Boundaries (NSGCIS). Així doncs, es recomana que no hi haja contacte entre l’ISP i el pacient fora 

del context laboral (IMIA, C-6 A; NSGCIS, 24), però sí que considera adequat que es parle amb el 

pacient fora de la interacció triàdica, per a comprovar el registre i el dialecte del parlant (IMIA, 

A-3 A), i per a qüestions de seguiment (A-18). Aquest punt del contacte personal està relacionat 

amb l'ítem 41, referent al deure de no implicar-se personalment. Pel que fa a la gestió dels 

regals, CHIA (4.j) apunta que cal evitar acceptar-ne, excepte si resulta culturalment inapropiat i, 

en tot cas, caldria evitar acceptar regals d'un valor econòmic elevat (com el menjar) i compartir-

los. 

L'ítem 15 posa de manifest el rol que pot jugar la consciència dels propis pensaments i emocions 

i sobre els deures de la imparcialitat i la precisió (com s'apunta a la introducció del punt 2, CHIA). 

Els documents que més èmfasi posen sobre aquest punt són IMIA (A-12 Manage personal 

conflict) i CHIA (6. a). 

L'ítem 16 al·ludeix a la importància de centrar-se en facilitar la comunicació sense distorsionar-la 

innecessàriament, i està relacionat amb el rol professional (NSGCIS, Maintaining Role 

Boundaries). Així doncs, quan es produeix un conflicte entre els participants primaris, convé 

evitar prendre part o parlar en nom d'alguna de les parts (IMIA, A-13). Aquesta noció de no 

defensar o advocar per cap part (NSGCIS, 21) pot ser controvertida, perquè als documents de 

l'àmbit mèdic sí que es considera l'opció d'advocar; a NCIHC hi ha un principi ètic anomenat 

Advocacy, en el qual es proposa que l’ISP ha d’actuar per a protegir la salut, el benestar i la 

dignitat d’una part. D’altra banda, CHIA (Role 4, p. 45-49) afirma que la defensa o advocacy pot 

ser un dels rols del’ISP, però es presenta com un rol que pot ser problemàtic i sobre el qual, 

abans de desenvolupar-lo, cal reflexionar-hi detingudament. En IMIA (explicació de l'apartat A, 

p. 13) també s’hi fa referència i igualment es tracta com una decisió que té riscos associats. Cal 

fer una diferenciació entre l'advocacy de què parlen NCIHC i CHIA; el primer text se centra en 

protegir el benestar de l'usuari (les nocions referents al qual he inclòs al principi de cultura), 

mentre que el segon aposta per unes funcions més amples que permeten que l'ISP actue perquè 

l'usuari puga gaudir de tots els seus drets, incloent-hi tasques com facilitar informació a l'usuari 

(aquesta noció no queda recollida en cap dels ítems).  

L'ítem 17 fa referència a la necessitat que l'ISP marque quan parla en nom propi, i està relacionat 

amb el punt anterior, referent a no parlar en nom de ningú. He situat aquest ítem dintre del 

principi imparcialitat, perquè considere que està relacionat amb el fet d'evitar que les parts 
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pensen que l'ISP pren part en la conversa, però també es podria classificar dintre dels principis 

de professionalitat o precisió, com ocorre en alguns documents: NSGCIS tracta la qüestió al punt 

33, Accountability; NCIHC, al punt 6, Accuracy, i el relaciona amb la transparència; a NAJIT 

apareix al Canon 5. Protocol and Demenor; mentre que IMIA hi fa referència a l'apartat A-10 F 

Manages the flow of communication.  

6.3.1.2.3. Valoració de documents 

Els documents que més èmfasi posen en el principi d'imparcialitat, d'acord amb la síntesi de les 

propostes fetes a partir del conjunt de documents que conformen la mostra, són IMIA i NSGCIS, 

els quals tracten totes les nocions que propose dintre d'aquest principi. En segon lloc, trobem els 

textos NAJIT i CHIA, que toquen totes les nocions menys una. En tercer lloc, hi ha NCIHC i ASTM, 

que no inclouen tres dels ítems. I finalment hi ha NRPSI, que només inclou 3 de les 7 nocions. 

6.3.1.3. Confidencialitat 

Aquest principi és un dels que més fàcil ha resultat d'elaborar, per la semblança de les pautes 

entre els documents, i perquè no se sol encavallar amb cap altre principi. Es tracta, a més, d'una 

noció densa, perquè totes les directrius es troben dintre del principi de confidencialitat en els 

diversos documents. Així mateix, sembla que, per ser un principi amb un grau de consens elevat, 

els documents no hi han aportat un grau elevat de detall, per comparació amb altres principis.  

La confidencialitat és present en tots els documents que hem consultat, potser perquè «hablar 

de ello parece que contribuye, al menos a nivel de imagen, a consolidar la relación profesional 

como contexto segregado que protege tanto al profesional como al cliente» (Hortal, 2002: 198). 

En aquest sentit, doncs, des del punt de vista de la sociologia, com veurem més endavant, 

aquesta noció està relacionada amb la legitimitat del col·lectiu professional i la confiança que 

això pot generar de cara a la societat. 

El dret a la confidencialitat només es pot vulnerar quan hi haja el consentiment exprés de la part 

i quan siga per requeriments normatius, ja siguen textos legislatius o normes internes de la 

institució.  

Cal tenir en compte que la forma com es practique la confidencialitat variarà segons l’àmbit. Si 

acceptem que en el sanitari l’objectiu de la interacció és la salut del pacient, l’ISP haurà de 

considerar informar l’equip mèdic d’alguna dada a què haja tingut accés si creu que no fer-ho 

pot posar en perill la integritat del pacient, per exemple, en el cas d'una al·lèrgia de què l'ISP 

tinga constància i el pacient s'haja oblidat de posar en coneixement del sanitari; en altres casos, 
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informar un pacient d'una dolència o d'una intervenció que puga resultar en mort pot ser una 

font de conflictes perquè, en segons quines cultures, informar el pacient directament, sense 

compartir-ho abans amb la família, resulta inadequat; en aquests casos, utilitzar els 

procediments de la institució pot resultar el més adequat (vegeu l'apartat 6.3.1.4). D'altra banda, 

en el context judicial la confidencialitat adquireix una importància fonamental perquè en un 

judici l'ús de la informació esdevé un element clau; es recomana que l'ISP no responga 

preguntes sobre el cas o sobre la informació que se li ha transmès, atès que cap pregunta és 

innocent i l'ISP ha d'evitar facilitar informació (Edwards, 1995: 64)  

El dilema que se suscita més repetidament fa referència a la possiblitat que un participant 

indique a l’intèrpret que no vol que una informació donada siga transferida a l’altra llengua, 

al·legant el seu dret a la confidencialitat; NSGCIS (Accuracy, 2) proposa que si es dóna aquest 

cas, l’ISP haurà de consultar les parts. Aquesta noció està relacionada amb el deure de mantenir 

la completesa dels missatges. Com apunta bona part dels codis analitzats, l’ISP no ha de 

transmetre cap informació coneguda fora de l’intercanvi interpretat, però tot el que ocorre en la 

interacció sí que és susceptible de ser transmés, i no fer-ho així podria vulnerar el deure de la 

completesa (NSGCIS, 1).  

6.3.1.3.1. Síntesi de continguts 

A la taula següent presente una síntesi de les nocions recollides en el corpus referents al principi 

de confidencialitat:  

CONFIDENCIALITAT 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

18 

Mantenir la confidencialitat de la informació i 
protegir la documentació, seguint els procediments 
de la institució, excepte si es rep autorització o per 
requeriment legal  

13.4.2   C-1 B Can. 3 
7 
8 

4.1 
2.9 

2.10 

19 
Transmetre informació relativa a casos de suïcidi, 
homicidi, maltractaments o violència domèstica  

13.4.2 1.c C-1 D         

20 
Informar que es respectarà la confidencialitat i, si 
és necessari, explicar-ne el significat i respondre les 
preguntes que hi facen referència 

  1.a 
C-1 A 
C-1 C 

      2.8 

21 

Evitar facilitar informació externa a l'entrevista, 
durant l'encàrrec (p. ex., informació personal del 
professional o de l'usuari), i informació sobre 
l'entrevista, fora de l'encàrrec, si això identifica la 
naturalesa de l'entrevista  

  
1.c 
1.d 

        2.9 

22 

Informar les parts que si volen mantenir alguna 
informació en la confidencialitat i no volen que 
l'altra part n'estigui al corrent, s'han d'abstenir de 
manifestar-la 

  1.b         1.2 

Taula 25. Resultats de l'anàlisi del principi de confidencialitat. 
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D'acord amb les dades recollides, aquest principi té un índex d'ocurrència de 2,7, de mitjana, per 

directriu, amb 16 ocurrències repartides en 6 punts. 

Aquest principi se centra en regular la gestió de la informació per part dels ISP. Els ISP han de 

mantenir la confidencialitat de tota la informació (ASTM, IMIA, NAJIT, NCIHC, NRPSI i NSGCIS), 

tant la interna com l'externa a l'entrevista (CHIA, NSGCIS), excepte en alguns casos concrets 

(ASTM, CHIA i IMIA), i també han d'informar sobre aquest deure (CHIA, IMIA i NSGCIS). 

6.3.1.3.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 18 constitueix l'element central d'aquest principi ètic, i especifica que no es pot revelar 

cap informació (NSGCIS, 9; IMIA, C-1), excepte en casos com les reunions de treball o per 

requeriment legal o judicial (NSGCIS, 10). 

L'ítem 19 també assenyala les situacions en què cal transmetre informació que es pot considerar 

confidencial, com són els casos de suïcidi, d’intent d’homicidi, d’abús infantil o de violència 

domèstica (IMIA, C-1 D). Aquesta directriu i la presentada a l'apartat anterior, en concretar el 

compromís del col·lectiu envers la naturalesa privada de les entrevistes interpretades, es poden 

vinclar amb la confiança.  

A l'ítem 20 es considera, així mateix, desitjable que l'ISP informe del seu deure envers la 

confidencialitat (NSGCIS, 8; IMIA, A-1 B). 

L'ítem 21 estipula que l'ISP no ha d'aportar informació interna a l'entrevista fora d'aquesta, o, 

durant l'entrevista, informació externa a la mateixa (NSGCIS, 2.9), i inclou també, implícitament, 

la directriu corresponent a no facilitar informació al professional sobre el pacient, o a l'inrevés, si 

l'ha obtinguda fora de l'entrevista (CHIA, 1.d).  

L'ítem 22 se centra en la pauta d'informar les parts que tot allò que no vulguen que sàpiga l'altra 

part, no ho han de manifestar. Aquesta directriu està relacionada amb el principi de la precisió 

(ítem 1), en el sentit que, per tal que el deure de Completesa no interferisca amb el de la 

confidencialitat, cal donar instruccions als participants sobre els deures de l'ISP. 

Una altra directriu que ha rebut una sola ocurrència fa referència a la inadequació que l'ISP 

utilitze la informació en benefici propi (NRPSI, 4.1). 
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6.3.1.3.3. Valoració de documents 

Els dos documents que més informació aporten pel que fa a la confidencialitat són CHIA i 

NSGCIS, que contenen 4 de les 6 nocions referides en aquest principi ètic. A continuació, hi ha 

IMIA, que presenta la meitat dels ítems. Després trobem ASTM i NRPSI, que contenen només 

dues nocions. I finalment, NAJIT i NCIHC, que aporten molt poca informació en aquest sentit, 

amb una sola de les 6 nocions que formen aquest principi, d'acord amb la categorització del 

contingut ètic que he presentat. 

6.3.1.4. Professionalitat i competència 

Aquest ha sigut el principi professional més dispers i més difícil d'organitzar. Això es pot deure al 

fet que la professionalitat i la competència són, en certa mesura, dos principis que engloben la 

resta de principis, i per això moltes de les mesures que he agrupat dintre d'aquest princpi, les 

trobem repartides per molts principis diferents; un ISP professional se suposa que és un ISP 

imparcial, precís, respectuós, etc. El mateix ocorre amb el principi rol professional, que pot 

incloure moltes de les nocions que apareixen en els altres principis. Tot i això, durant el procès 

d'anàlisi s'ha fet evident que hi havia ocurrències, relacionades amb la noció de la conducta 

professional i competent, que no es podien encabir en cap dels altres principis, cosa que m'ha 

empès a crear aquest principi ètic. Per aquest motiu, a l'hora de decidir quins elements 

introduir-hi, sovint he seguit un criteri d'eliminació, i després he anat agrupant les nocions per 

blocs temàtics. 

Des de la recerca en ISP aquests aspectes no es tracten sovint, perquè el focus sol estar més 

prompte en la microdinàmica de interacció i en els elements comunicatius, i no en els factors 

externs a l'entrevista.  

Això no obstant, des del prisma de la sociologia de les professions, aquesta temàtica sí que té 

més rellevància i visibilitat, perquè assegura el control, per part del col·lectiu professional, de 

l’entrada de professionals i de l’exercici de la professió (avaluació, reciclatge professional, 

respecte dels codis deontològics). En aquest sentit, per tant, el principi de la professionalitat i la 

competència és el que té un component sociològic més important. A més, aquest compromís 

amb la qualitat també legitima socialment la professió.  

El concepte de professionalitat ha rebut més atenció darrerament, coincidint amb l’increment de 

la demanda de serveis d’ISP (Gentile et al., 1996: 64) i amb l’evolució de la disciplina des d’una 

ocupació cap a una professió (Rudvin, 2007: 47-48). És una noció que pot ser molt ampla, segons 
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la perspectiva des què s’analitze: es pot entendre com mantenir la competència professional al 

llarg del temps (com és el cas d’Abraham i Oda, 1999: 178; en NSGCIS aquest tema es tracta en 

Continued competence, apartats 43-47), o com relacionar-se amb els altres seguint unes normes 

convencionals sobre com és un comportament professional (complir els compromisos adquirits, 

ser puntual, vestir adequadament). Si es concep d’aquesta forma, la professionalitat té 

ramificacions sobre com s’entén el paper de l’ISP i sobre molts altres aspectes en la interacció 

amb altres professionals. 

Des de la sociologia, un dels acadèmics més citats en la bibliografia sobre professionalitat és 

Freidson (1994), el qual afirma que es tracta d’un terme arrelat en un context marcat per la 

influència de les institucions angloamericanes; aquesta argumentació entronca amb el 

plantejament de Rudvin (2007: 49), que afirma que la professionalitat pot ser una noció 

occidental i, en intentar atorgar-li un valor universal, pot resultar, en certa mesura, opressora o 

simbòlicament violenta (terme encunyat per Bourdieu de gran vigència en el camp de les 

ciències socials, Thompson, 1991: 209), perquè en algunes cultures no es pot anteposar la 

professionalitat als valors del col·lectiu.  

De forma que, si partim de la base que la professionalitat afecta altres elements claus de la 

identitat professional (i també del codi deontològic) i es dóna per fet que es tracta d’una noció 

determinada culturalment, caldria acceptar que «any model of professionalism should include or 

integrate cross-cultural aspects of identity-building» (Rudvin, 2007: 49). Això vol dir que, en un 

context multicultural, caldria valorar l’heterogeneïtat dels ISP, per exemple pel que fa a la 

distinció entre valors professionals i personals, que és molt present en la tradició occidental, 

però potser no tant en d’altres (Rudvin, 2007). Aquesta proposta suposa encetar un nou camp 

de reflexió al voltant de com entenem l’ètica i la professionalitat des d'una visió intercultural.  

Un altre tipus de dilema que es pot suscitar pel que fa a la professionalitat és el que assenyala 

Angelelli (2006: 186) quan presenta les observacions fetes per un ISP professional, que apunta 

que sovint hi ha expectatives i en alguns casos obligacions que les institucions on treballen els 

ISP dipositen sobre les seves espatlles, i que contravenen la definició de professionalitat dels 

documents deontològics. A més, hi ha decisions que afecten l'ISP sobre les quals el mateix ISP no 

té control. En aquest context els ISP han d'actuar d'acord amb el seu «sentit comú», i tenint en 

compte les característiques de la interacció, «with an unpredictable array of potential problems 

and consequences» (Angelelli, 2006: 186). 
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6.3.1.4.1. Síntesi de continguts 

A la taula següent presente una taula on sintetitze el contingut del principi de professionalitat i 

competència, d'acord amb les pautes dels diversos documents estudiats.  

PROFESSIONALITAT I 
COMPETÈNCIA A

ST
M

 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

23 

Comportar-se d'acord amb les normes 
professionals, com la prudència (p. ex., vestimenta 
adequada), el protocol professional (p. ex., 
puntualitat), les normes del context, el codi 
deontològic i la llei  

13.1 
1.c 
4.g 

A-16 B 
A-17 A 
A-17 B 
A-17 C 
C-1 D 

Applica
bility 

Can. 5 
26 

Introdu
ction 
2.3 
3.6 
4.9 

8. Role  
6.32 
7.35 
7.38 
7.40 
8.47 

24 

Tenir les competències necessàries (lingüística i 
comunicativa, interpretativa, intercultural, temàtica, 
ètica) i mantenir-les mitjançant activitats de 
formació contínua, reciclatge professional, (auto) 
avaluacions, exàmens, acreditacions...  

  
4.h 
4.i 
6.e 

C-2 C 
C-6 E 

Can. 6 
27 
28 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

8.43 
8.44 
8.45 

25 

Informar la persona adequada de qualsevol 
dificultat (p. ex., falta de preparació o de 
coneixements tècnics o del dialecte, esgotament, 
dificultat per veure o sentir) que impedisca el 
compliment de la seua comesa o el respecte de 
qualsevol pauta ètica  

  4.f 
A-2 A 
A-2 B 

Can. 8 21 3.2 
6.30 
6.34 

26 

En cas de manca de competència (p. ex., per la 
terminologia o els dialectalismes), rebutjar 
l'encàrrec o, durant l'entrevista, informar-ne les 
parts, demanar instruccions i, si cal, demanar 
autorització per retirar-se  

  4.f   21 3.2 
6.29 
6.30 

27 

Fomentar la confiança, mostrar-se responsable de 
les seves actuacions, comportar-se honestament i 
èticament durant el desenvolupament de les seves 
funcions, mostrar les seves qualificacions (formació, 
certificacions, acreditacions i experiència) i complir 
amb els compromisos assumits  

      Can. 7 
19 
23 

3.6 
7.37 
8.46 

28 

Evitar desenvolupar funcions per a les quals no 
estiga preparat (traducció a la vista, interpretació 
simultània, llengües que no domine, temes que no 
conega, cultures amb les que no estiga familiaritzat, 
tasques pròpies d'altres professionals), excepte si 
no hi ha alternativa i s'hi rep autorització  

  

4.d 
4.f 

Sec-
tion 3 
(p.40) 

C-6 B 
C-6 C 

  22   6.29 

29 

Mantenir la integritat professional, evitar qualsevol 
conducta comprometedora (p. ex., consum de 
drogues, conducta sexual inapropiada, intimidació, 
violència…) que pugui perjudicar a una altra persona 
o al col·lectiu professional, transmetre tota la 
informació necessària sobre si mateix (fins i tot 
aquella que pugui impedir el desenvolupament de 
l'encàrrec, p. ex., antecedents penals), evitar 
delegar treball o acceptar treball delegat sense 
autorització, preparar-se per els encàrrecs, 
romandre en la destinació fins al final de l'encàrrec 
o fins a rebre autorització  

        
19 
20 

3.5 
4.4 
4.8 
4.9 

7.39 

30 

Protegir la intimitat, benestar i seguretat de totes 
les parts i demanar permís per deixar d'interpretar 
si prosseguir amb l'encàrrec pot generar 
desconfiança, incomoditat o malestar  

  

2.f 
2.g 
3.d 
4.b 

A-2 D 
C-4 

    5.27 
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PROFESSIONALITAT I 
COMPETÈNCIA A

ST
M

 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
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SI
 

N
SG

CI
S 

31 

Participar i afiliar-se a associacions professionals, 
contribuir al reconeixement de la professió i 
impulsar les condicions que fomenten la qualitat, 
donant suport al desenvolupament professional i 
ajudant els seus companys  

      
24 
29 
30 

4.9 8.47 

32 Treballar de la manera el menys intrusiva possible i 
mantenir la calma en situacions tenses  

    
A-11 D 
A-13 A 

Can. 5    7.36 

Taula 26. Resultats de l'anàlisi del principi de professionalitat i competència. 

Segons aquesta classificació, doncs, s'observen 43 ocurrències totals en 11 nocions, de manera 

que hi ha un índex d'ocurrència de 3,9 per directriu, de mitjana.  

El contingut d'aquest principi gira al voltant de dues nocions: competència i professionalitat. Pel 

que fa a la competència, s'hi pauten les propostes que asseguren una qualitat mínima (cursos i 

exàmens per a l’acreditació) en els serveis d’ISP, mantinguda al llarg del temps, mitjançant la 

realització de cursos de formació continuada, l’avaluació (pròpia i externa) i la demostració de 

les capacitats (títols, certificats i pertinença a associacions professionals), així com l'estratègia a 

seguir en els casos en què no es té un nivell de competència suficient. La professionalitat fa 

referència al respecte a les normes (de comportament i d'administració) i als valors professionals 

(distància, integritat, confiança, protecció del benestar de les parts), i a la protecció de la 

professió (desenvolupament professional, facilitar la formació a altres professionals i contribuir a 

la professionalització de l'activitat). 

6.3.1.4.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 23 fa referència al deure de l'ISP d'adoptar un comportament adequat i respectuós amb 

les normes; és a dir, ser puntual (NCIHC, 26; NRPSI, 3.6; NSGCIS, 38) i portar una vestimenta 

apropiada (CHIA, 4. g; NCIHC, 26; NSGCIS, 40), conèixer i aplicar les normes de la institució 

(NAJIT, 5), del servei d'ISP (NSGCIS,35), de la professió (NRPSI, 4.9; NSGCIS, 32), del context de 

treball (NCIHC, 26) i del codi deontològic (ASTM, 13.1; NAJIT, Applicability; NRPSI, Introduction; 

NSGCIS, 8. Role and Responsibilities of Interpreters i 8. 47) i la llei (CHIA, 1. c; IMIA, C-1 D; 

NSGCIS, 32). IMIA (A-17 C) matisa la importància de seguir els procediments referents a la gestió 

de la documentació. 

L'ítem 24 se centra en l'obligació dels ISP de comptar amb les competències necessàries, i 

mantenir-les. Aquesta pauta es troba majoritàriament en els apartats dedicats a la 

professionalitat de cada document (NSGCIS, Continued Competence; NCIHC, Professional 

Development; IMIA, Professional Integrity; NAJIT, Maintenance and Improvement of Skills and 
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Knowledge; NRPSI, Competence); NRPSI concreta la necessitat de tenir les competències 

lingüístiques (2.1), les competències d'interpretació (2.2), les competències tècniques (2.3) i 

interculturals (2.5). Pel que fa a la formació continuada, la pauta de mantenir i eixamplar les 

competències es troba a NCIHC (27), NSGCIS (44), IMIA (C-6 E), NAJIT (Canon 6) i NRPSI (2.4); el 

document CHIA (6. e) especifica la necessitat de mantenir la competència intercultural. Per 

mantenir les competències, es recomana participar en activitats de formació (CHIA, 4. i; IMIA, C-

6 E; NSGCIS, 43 i 44), demanar que es facen valoracions i avaluacions de la seua actuació (CHIA, 

4. h; NCIHC, 28; NSGCIS, 45), practicar l'autoavaluació (IMIA, C-2 C; NSGCIS, 45) i participar en 

proves d'acreditació i certificació (CHIA, 4. h; NSGCIS, 43). 

L'ítem 25 al·ludeix al deure de traslladar a la persona corresponent qualsevol factor que 

impossibilite el desenvolupament de la seua funció o l'obediència a alguna de les normes (NAJIT, 

8; NSGCIS, 34). En aquest apartat es poden situar molts elements d’altres principis, perquè el fet 

de parlar de «qualsevol dificultat» sembla que abaste tot allò que puga obstaculitzar una 

comunicació eficient. Així doncs, hi he inclòs la noció de la falta de competència (CHIA, 4. f; 

NAJIT, 8; NCIHC, 21; NRPSI, 3.2; NSGCIS, 30), el cansament (NAJIT, 8), i les dificultats de l’ISP i 

dels participants per veure i sentir bé els altres (IMIA, A-2 A i B; NAJIT, 8). 

L'ítem 26 al·ludeix a les pautes que cal seguir quan l'ISP perceba que no té les competències 

suficients; es recomana que, si l'ISP n'és conscient abans de l'encàrrec, que el rebutge (NSGCIS, 

29); si la manca de competència es fa patent durant l'encàrrec, se suggereix que l'ISP 

primerament n'informe les parts (CHIA, 4. f; NCIHC, 21; NRPSI, 3.2; NSGCIS, 30) i si no es poden 

superar les dificultats, que l'ISP es plantege retirar-se de l'encàrrec (CHIA, 4. f; NRPSI, 3.2). 

L'ítem 27 estipula la necessitat que l'ISP siga responsable (NRPSI, 3.6; NCIHC, 23) i honest 

(NCIHC, 19), que estiga disposat a mostrar els seus credencials (NAJIT, 7; NSGCIS, 46) en 

qualsevol moment, que finalitze els encàrrecs a què s'ha compromès (NSGCIS, 37).  

L'ítem 28 se centra en regular la inadequació de desenvolupar tasques per a les quals no tinga 

una competència suficient, i està íntimament relacionat amb els ítems 24 i 26, referents al deure 

de ser competent. Així doncs, la tasca que l'ISP desenvolupe s'ha de limitar a interpretar (CHIA, 

4.d; IMIA, C-6 B; NSGCIS, 41) i, en tot cas, mai s'han d'acceptar encàrrecs més enllà de les 

pròpies competències (CHIA, 4.f; IMIA, C-6 C; NCIHC, 22; NSGCIS, 29), excepte si les parts n’estan 

informades, ho accepten i no hi ha més intèrprets (IMIA, C-6 C). 

L'ítem 29 se centra en la integritat professional (NRPSI, 4.9), i hi he introduït tot un seguit de 

nocions que contribueixen a aquesta integritat, com ara la inadequació d'adoptar 
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comportaments comprometedors (NRPSI, 4.8) o de delegar encàrrecs, o acceptar encàrrecs 

delegats, sense autorització (NRPSI, 3.5); també he inclòs la pauta de ser sincer (NCIHC, 19) i 

aportar tota la informació que puga excloure a l'ISP de l'encàrrec (NRPSI, 4.4), preparar-se per a 

cada encàrrec (NCIHC, 20) i romandre en el lloc de l'encàrrec fins a la seua conclusió (NSGCIS, 

39).  

L'ítem 30 es refereix a l'obligació de l'ISP de vetlar pel benestar, la seguretat i el dret a la 

intimitat de totes les parts, especialment la de l'usuari (IMIA, A-2 D i C-4; CHIA, 3. d), incloent-hi 

la del mateix intèrpret (CHIA, 4. b; NSGCIS, 27). Algunes autores també s’han referit al benestar 

de l’intèrpret (Abril, 2006: 57) i a l’impacte psicològic que pot tenir l’exercici professional sobre 

els ISP (Valero, 2006c), amb síndromes com la síndrome del «cremat» (burn-out) o de 

l’esgotament professional, que es pot produir per la tensió o dramatisme de les situacions 

viscudes per l’ISP, el qual no ha rebut la preparació per gestionar-les ni té el suport que tenen 

altres professionals, com els metges o els jutges (Cambridge, 2002: 124). La qüestió de la 

intimitat està, així mateix, relacionada amb l'ítem 37 del principi respecte, que fa referència a la 

intimitat de l'usuari, però no a la de l’intèrpret. En el cas que continuar interpretant puga 

resultar traumàtic per a l'ISP (CHIA, 2. g) o quan la relació personal amb l'usuari puga generar 

malestar a alguna part (CHIA, 2. f), cal demanar permís per retirar-se de l'encàrrec. 

L'ítem 31 se centra en l'associacionisme professional i en la conveniència, per part dels ISP, de 

participar-hi (NCIHC, 30; NSGCIS, 47) per tal d'impulsar la professionalització, la qualitat dels 

serveis (NCIHC, 24) i la millora de les competències dels companys de professió (NCIHC, 29; 

NRPSI, 4.9). La qüestió de l'associacionisme també es toca a CHIA, però fora del contingut ètic 

del document. 

L'ítem 32 al·ludeix a la conveniència de desenvolupar la tasca professional de la manera menys 

intrusiva possible (IMIA, A-11 D; NAJIT, 5; NSGCIS, 36) i mantenint la calma en situacions tenses 

(IMIA, A-13 A). La noció referent a la discreció en l'exercici està relacionada amb el rol 

professional i, segons el cas, es pot veure condicionat pel mode d'interpretació; com s’apunta en 

CHIA (Appendix D, Definitions, p. 74): «The interpreter should be aware, at all times, that the 

most appropriate role is the least invasive role that will assure effective communication and 

care». 

A banda dels ítems que acabe de comentar, hi ha una pauta que resulta una mica sorprenent, i 

fa referència a la conveniència que l'ISP cree un ambient de treball conduent a la provisió de 

serveis d'interpretació telefònica (NSGCIS, 7.42). Tot i que no queda clara la finalitat d'una pauta 
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com aquesta, pot tenir a veure amb fer més eficient, tant en termes econòmics com de temps, la 

provisió de serveis d'ISP, encara que això també pot suscitar dubtes sobre la qualitat d'una 

comunicació que es produeix per via telefònica. 

6.3.1.4.3. Valoració de documents 

El document que més atenció para al principi de professionalitat i competència és NSGCIS, que hi 

dedica 3 apartats sencers i conté totes i cadascuna de les directrius que he inclòs en aquest 

apartat. En segon lloc, els documents NCIHC i NRPSI tracten tots els punts, menys tres, i si es té 

en compte que són textos relativament curts, es pot argumentar que atorguen un protagonisme 

notable a aquest principi ètic; NCIHC dedica 2 punts a la professionalitat. En tercer lloc, hi ha 

NAJIT, que dedica 4 cànons de 8 a aquest principi, tot i que hi ha 6 nocions que no toca. En quart 

lloc, hi ha CHIA, el qual hi dedica un principi (Professionalism and Integrity), i el document IMIA, 

que hi dedica 2 punts (Professional Distance i Professional Integrity); malgrat ser uns textos 

relativament llargs, ometen 6 de les 11 nocions que conformen aquest principi, segons aquesta 

classificació. En cinquè lloc, trobem ASTM, que només inclou una de les nocions d'aquest 

principi. 

6.3.1.5. Respecte 

Aquest principi ètic ha estat un dels que menys dificultats d'elaboració ha plantejat, perquè el 

volum d'informació que contenen els textos estudiats és relativament baix, i el grau de 

controvèrsia de les pautes, mínim. Es pot observar, d'altra banda, que el principi de respecte i el 

de cultura estan relacionats en algunes de les pautes, perquè el deure del respecte i l'atenció a 

la diversitat cultural són bases necessàries per a un exercici professional satisfactori de la ISP, ja 

que la tasca es desenvolupa en dos espais culturals i lingüístics que entren en contacte, en part, 

a través de l'ISP. 

En la bibliografia del camp de la traductologia i específicament de la ISP no es para massa 

atenció al respecte cap a les persones, potser perquè es pressuposa o perquè és una noció que 

queda fora de l’abast de l’anàlisi de la traductologia. Això no obstant, sí que s’introdueix la noció 

de respecte en referència al respecte envers l’agència del text o envers el text mateix, com 

queda recollit al capítol TR Ètica, a l'apartat relatiu a la fidelitat, i alguns autors sí que s'hi 

refereixen, ni que siga tangencialment; és el cas de Rudvin (2007) que parla, en nom del 

respecte a la diversitat cultural, de la necessitat de qüestionar la universalitat de molts valors, 

incloent-hi valors professionals essencials en les cultures occidentals com la professionalitat.  
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6.3.1.5.1. Síntesi de continguts 

En la taula que segueix presente una síntesi dels continguts del principi ètic respecte, i de les 

ocurrències en cadascun dels documents estudiats:  

RESPECTE 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

33 
Tractar les parts de la mateixa manera, amb 
dignitat, mostrant respecte d'una manera adequada 
i mostrant interès per les seves necessitats 

 3.a C-5 C  
11 
25 

4.3 
4 (Obj.) 

4.17 

34 
Fomentar l'autonomia i l'elecció personal dels 
participants en l'entrevista, tenint en compte el seu 
context 

 3.b C-5 F  13  4.19 

35 

Intervenir per protegir alguna persona o corregir el 
maltractament o abús, utilitzant estratègies eficaces 
si el comportament d'una part afecta la dignitat de 
l'altra o l'accés a interpretació; en cas que es 
produisquen comentaris irrespectuosos, recordar el 
deure de l'intèrpret de fer una interpretació precisa 
i completa  

 
3.g 

p. 62 
C-7 A 
C-7 B 

 
31 
32 

  

36 Respectar la intimitat física, personal i emocional de 
l'usuari, evitant plantejar preguntes personals 

 3.d 
A-2 D 
C-4 A 
C-4 B 

    

37 

Respectar el poder de decisió i els coneixements de 
les parts, així com el seu dret a discrepar, sense 
assumir el control de la comunicació ni influir sobre 
les decisions dels altres  

 
2.c 
3.c 
3.f 

A-11 G     

Taula 27. Resultats de l'anàlisi del principi de respecte. 

Es pot observar, doncs, que aquest principi té un índex d'ocurrència de 3,2 ocurrències (16 

ocurrències en 5 punts), de mitjana, per directriu.  

Dintre d'aquest principi ètic s'observen nocions referents, d'una banda, al respecte de l'espai 

personal dels participants primaris (intimitat, autonomia, poder de decisió, coneixements 

específics) i, de l'altra, al tracte igualitari i a les estratègies per fer front a la discriminació, que 

pot així mateix estar relacionat amb el principi d'imparcialitat. 

6.3.1.5.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 33 fa referència al deure dels ISP d'oferir un tracte no discriminatori (NRPSI, 2.3), 

igualitari, digne i respectuós amb les parts (CHIA, 3. a; NCIHC, 25; NSGCIS, 17; NCIHC, 11, a 

l'apartat de Professionalism, fa una referència específica al respecte envers els altres 

professionals), a més d'interessar-se per les necessitats de les parts (IMIA, C-5 C). Aquesta noció 

apareix sovint dintre de l'apartat de professionalitat dels diversos documents (NCIHC, 

Professionalism; NRPSI, Ethical and Professional Issues; IMIA, Professional Integrity). 

L'ítem 34 se centra en promoure l'autonomia dels participants primaris a l'hora de prendre 

decisions (CHIA, 3. b; IMIA, C-5 F; NCIHC, 13; NSGCIS, 19), i IMIA (C-5 F) matisa que cal tenir en 
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compte el context social de l'usuari. Aquesta pauta sol estar inclosa en els apartats dedicats al 

respecte, excepte en el cas d'IMIA, que l'inclou a un dels subapartats de la professionalitat 

(Professional distance). 

L'ítem 35 estipula la responsabilitat de l'ISP de protegir les parts contra conductes o pràctiques 

abusives o nocives (IMIA, C-7 A; NCIHC, 31 i 32) concreta que, quan l’ISP presencie 

comportaments que crega justificadament que afecten la interpretació o la dignitat d’una part o 

d’ambdues, ha de recórrer a les estratègies que pertoquen; si persisteix (C-7 B) ha de conèixer i 

saber utilitzar els procediments de la institució que fan referència a la discriminació. En CHIA (3. 

g) es recomana que, quan es produisquen comentaris poc respectuosos, l'ISP recorde a les parts 

el seu deure de transmetre tots els missatges; en aquest sentit, aquesta directriu relaciona el 

principi del respecte amb el de la precisió. Aquesta pauta es troba tot sovint a l'apartat dedicat al 

respecte, excepte en el document NCIHC, que està inclòs a l'apartat d'Advocacy, i també està 

vinculat amb el deure d'adoptar una conducta imparcial. 

L'ítem 36 fa referència al deure de l'ISP de respectar la intimitat física (CHIA, 3. d; IMIA, A-2 D i C-

4 A) i emocional (IMIA, C-4 B) dels usuaris, evitant fer preguntes personals (IMIA, C-4 B) fora dels 

objectius de l'entrevista. 

L'ítem 37 se centra en l'adequació de permetre que els participants primaris prenguen decisions 

per si mateixos (IMIA, A-11 G), i respectar el seu dret a dissentir (CHIA, 2. c), sense ser influïts per 

l'ISP (CHIA, 3. f), tenint en compte el seu coneixement específic sobre els temes de l'entrevista 

(CHIA, 3. c; IMIA, A-11 G). Aquesta noció es pot vincular al rol professional i a la imparcialitat (de 

fet, IMIA inclou la pauta A-11 G dintre del principi d'imparcialitat). 

Una altra pauta que només apareix a IMIA es refereix al deure de l'ISP de portar a terme 

estratègies que faciliten que es destinen els recursos adequats a les seves necessitats (IMIA, C-5 

C), com les derivacions pertinents (IMIA, A-16 A) en l'àmbit mèdic o la presència d'un ISP en les 

entrevistes futures (IMIA, A-16 C). Aquesta pauta pot resultar problemàtica, perquè proposa un 

rol professional que no només se centra en la comunicació, sinó que a més busca que l'usuari 

reba uns serveis apropiats. És possiblement per aquest motiu que aquesta noció només rep 

ocurrències en un document. 

6.3.1.5.3. Valoració de documents 

A l'hora de valorar els documents estudiats a partir de la informació que aporten pel que fa al 

principi de respecte, s'observa que el text que presenta un grau de detall major és IMIA, que 

inclou totes les nocions, moltes de les quals amb més d'una ocurrència. En segon lloc, hi ha el 
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text CHIA, que integra totes les nocions del principi excepte una. A continuació, el document 

NCIHC tracta quatre dels elements inclosos en aquest principi, i n'omet dos. Així doncs, resulta 

notori que els tres documents que més informació aporten en relació amb el respecte siguen, 

tots tres, de l'àmbit mèdic; es pot afirmar, doncs, que d'acord amb la mostra estudiada, en els 

documents deontològics de la ISP que se centren en l'àmbit mèdic, el principi de respecte 

adquireix una prominència destacable. Després, hi ha els documents NSGCIS, que, tot i dedicar-

hi un principi ètic, només tracta dues de les nocions de respecte, i NRPSI, que només en tracta 

una. Finalment, els textos ASTM i NAJIT no inclouen ni una referència a cap de les nocions que 

conformen aquest principi. 

6.3.1.6. Rol professional 

El paper de l’ISP és un tema candent destacat en el camp (Martin i Valero Garcés, 2008: 2), 

perquè informa o vertebra en certa mesura totes les vessants de la tasca d’ISP, i pels 

«ingredients» que conformen la professió (Martin i Valero Garcés, 2008: 2); com que es tracta 

d’un dels temes més prominents i alhora més intricats, són molts els autors que han fet 

aportacions al voltant de la qüestió, i això, tot i haver-hi fet llum, de moment no ha resolt 

definitivament la confusió existent. Segons la definició d'Angelelli (2006: 175), el rol professional 

dels ISP és a primera vista simple: «the interpreter faithfully conveys a message from one 

language to another while maintaining neutrality», tot i que sembla que des de la perspectiva 

empírica s'apunta a la necessitat de reexaminar aquesta definició (Wadensjö, 1998; Roy, 1996; 

Angelelli, 2004 i 2006: 175). 

El paper de l’ISP és complex perquè s’entén com un concepte relacional, és a dir, que es defineix 

en relació amb altres agents. Dintre del rol es poden incloure nocions com l'status, els deures del 

professional i el poder que detenta o la naturalesa de la seua tasca (Lipkin, 2008: 89). El rol 

professional que desenvolupa un ISP depèn al seu torn de les expectatives dels altres agents de 

la situació comunicativa o de les normes de la institució en el si de la qual s’executa, de forma 

que per definir quin és el paper de l’ISP cal determinar molts aspectes previs. A més, l’adopció 

d’un rol per part de l’ISP determina el grau d’intervenció que s’hi permetria, la relació que 

estableix amb els altres participants de la interacció o el grau de visibilitat que s’hi conferiria, i 

això converteix la qüestió en un aspecte especialment enrevessat.  

D'altra banda, però, l'aspiració d'atènyer un rol perfectament definit resulta supèrflua, perquè, 

com ressalta Zimman (1994: 224): 
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The perfect and well defined roles do not exist for the community interpreters 
(…). Each community interpreter has to develop a clear and justifiable role for 
herself with the capacity to adjust to particular circumstances, concepts and 
situations which will depend on such factors as the service (police, social services, 
health, etc.), the clients (both service provider and non-English speaking client), 
the cultural differences and the immediate circumstances.  

En realitat, el rol professional amb uns límits nítids, que no plantege dubtes als professionals ni 

genere conflictes amb els usuaris, no existeix per a cap professió, perquè això suposaria que les 

circumstàncies en què es produeix la praxi professional no són canviants, que l'exercici pot ser 

una activitat purament objectiva, que tots els treballadors són iguals o que les persones usuàries 

dels serveis no tenen necessitats diverses. En aquest sentit, doncs, la cerca d'un rol professional 

únic, estàtic i definitiu resulta vana. 

Així doncs, cal entendre el rol professional com una noció flexible i adaptable a les necessitats 

del moment i a les característiques del context i del professional; ha de tenir, a més un 

component de construcció personal al llarg del temps, que permeta que la personalitat de 

l'individu que «encarna» el professional puga mantenir els seus trets distintius, i que emane de 

la seua experiència en la gestió dels moments conflictius que vagen sorgint. D'aquesta manera, 

pot resultar útil establir comparacions amb, per exemple, els metges o els advocats. Malgrat 

que, en general, la majoria de professionals de la medicina o del dret treballen dintre del que 

nosaltres entenem que és el seu rol professional, n'hi ha que es mostren més distants i sembla 

que s'impliquen poc en satisfer les necessitats dels usuaris, mentre que d'altres aparentment 

tenen més interès a escoltar les seves preocupacions; també és possible que es produïsquen 

situacions en què un professional distant adopta un paper més proper, o a la inversa. En 

definitiva, el rol professional és una entitat dinàmica i sensible a l'entorn.  

Des de la sociologia, com apunten Gentile et al. (1996: 30), el rol o paper professional és un 

concepte inextricablement lligat a la idea de reciprocitat, i el defineixen com «a social science 

construct used to explain behaviour and examine attitudes between at least two participants in 

any social situation». Aquests autors també assenyalen que el paper de l’ISP, segons la 

perspectiva des d’on s’observe, té dues dimensions: la ideogràfica (la seua pròpia actitud 

respecte del seu rol) i la nomotètica (l’actitud d’un sistema social respecte del rol de l’ISP). Això 

implica que, en certa mesura, el paper o rol ve definit per la identitat del professional i pel 

sistema. Aquest és un apunt que cal tenir en compte, perquè el paper de l’ISP no es pot aïllar del 

context de treball i dels altres participants (entesos com a individus o com a col·lectius). Com 

subratlla Pöchhacker (2004: 152-153), el control que poden exercir els intèrprets en el 

desenvolupament de la seua funció està condicionat per constrenyiments derivats de l’àmbit de 
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treball i per altres factors d’ordre superior (cultura discursiva i d’interacció, cultura 

socioprofessional o cultura institucional). A més, no es pot obviar la variabilitat en la naturalesa 

de les interaccions: els àmbits, els contextos i les situacions de treball on s’insereix la tasca de 

l’intèrpret són molt diversos (encara que poden presentar un grau alt de ritualització), i això 

provoca que les expectatives que posen els altres agents sobre l’intèrpret fluctuen. 

La forma de concebre el paper de l’ISP ha evolucionat des de la figura invisible que no participa 

en la interacció (conduit model, manllevat de la interpretació de conferències) a un plantejament 

més sociolingüístic, en virtut del qual els intèrprets són co-participants en la interacció 

(Wadensjö, 1998; Roy, 1996; Angelelli, 2004; Turner, 2007).  

La funció de l’intèrpret és indirecta i doble (Gentile et al., 1996: 32), atès que actua en nom 

d’una persona i de cara a dues persones; així doncs, la funció que desenvolupa en la interacció 

està en alternança contínua, perquè «interpreta» dos «personatges» diferents consecutivament. 

Wadensjö (1999) assenyala que els ISP desenvolupen dues funcions: un rol normatiu (la 

transferència lingüística) i un rol típic (coordinació de l'entrevista). 

Es pot afirmar que s’ha arribat a un cert consens sobre la necessitat d’adaptar el paper 

professional de l'ISP al context o, en paraules d'Angelelli (2006: 189) «the situational reality of 

their working environments», encara que el grau de complexitat del rol imposa la dificultat 

d'establir criteris clars i coherents sobre què és i què no és una actuació bona en un context 

concret. Alguns teòrics que apunten que es fa necessari comptar amb una base empírica més 

sòlida (Hale, 2005, en Abril Martí, 2006: 55; Mason, 2000: 229) per superar aquesta fase de 

confusió, la qual repercuteix negativament tant sobre la praxi com sobre la identitat, l’actitud i 

els valors (l’ethos) dels ISP. Per exemple, Gentile et al. (1996: 32) assenyalen que «the 

construction of the role has occurred in a fairly haphazard and unco-ordinated manner. This has 

created significant professional and ethical problems for the interpreter».  

És a dir, dilucidar quin és (o podria ser) el paper de l’ISP resulta indispensable perquè els 

treballadors puguen desenvolupar la seua tasca sense interrogants, dubtes i dilemes continus; 

com apunten Gentile et al. (1996: 38) «We regard it as axiomatic that clarification of the role of 

the interpreter will lead to increased professionalism and a better service to clients». 

Indirectament, no tenir un paper perfilat té una influència negativa sobre la visió que els altres 

professionals tenen de la ISP i dels mateixos intèrprets en exercici. 

En Cross Cultural Health Care Program (1999) es proposa un model d’intervenció anomenat 

«incremental intervention method», que planteja tipus d’intervencions, de menor a major grau 
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d’implicació o d’intervenció per part de l’ISP. Segons aquest mètode, la mera presència de l’ISP 

ja és una intervenció que té efectes sobre la interacció. Aquesta proposta ha tingut una certa 

repercussió i, de fet, CHIA (Guidance on interpreter roles and interventions, p. 41-45) proposa 

des de l’àmbit mèdic quatre papers freqüents, de menor a major grau d’intervenció, complexitat 

i controvèrsia:  

1. Conversió de missatges: sense addicions, omissions o canvis innecessaris en la LM. L’ISP 
ha de gestionar el flux de la comunicació (communication flow) (tal i com apunten Wadensjö, 1998, o 
Angelelli, 2004) i l’alternança de torns (turn taking) i intervenir verbalment o no verbalment per 
controlar el tempo i per resoldre els solapaments).  

2. Aclariment de missatges: davant d’un indici que un missatge no s’entén, l’ISP pot: 
i. interrompre el parlant, 
ii. alertar les parts d’una possible confusió i identificar-la, 

iii. demanar a l’emissor que descriga el terme o concepte i 
iv. buscar formes per descriure el concepte quan no hi haja equivalents. 

3. Aclariment de cultures: Més enllà dels missatges hi ha les creences culturals; quan l’ISP 
perceba que la diferència cultural pot crear confusió o conflicte. Quan hi haja indicis, l’ISP pot: 

i. interrompre, 
ii. alertar, 

iii. suggerir quin element cultural pot impedir la comprensió mútua, 
iv. ajudar l’emissor perquè explique el concepte i, si se li demana, explicar costums o 

creences mèdiques. 
4. Defensa del pacient: Advocate significa advocar, defensar o emprendre accions amb la 

intenció de donar cabuda als interessos d’una part o per redreçar un problema identificat per una 
part, normalment el pacient. Adoptar o no aquest paper és una opció personal, i l’ISP ha de valorar la 
seua destresa i el risc potencial de la intervenció abans de prendre cap determinació, com suggereix 
Zimman (1994: 223). Sovint l’ISP, com a únic participant que pot identificar un problema, es pot veure 
convidat a defensar un pacient.  

Aquest últim paper, el de la defensa del pacient, és molt controvertit, encara que d'acord amb 

Hale (2006: 184) moltes institucions i hospitals requereixen als ISP que desenvolupen aquest 

paper. En aquest sentit, sembla que hi haja hagut una evolució dintre del camp de la ISP en 

l'àmbit sanitari; autors com Kaufert i Putsch (1997) proposen que aquesta estratègia resulta 

apropiada, mentre que alguns codis d'una certa rellevància en la ISP mèdica (CHIA, 2002, i IMIA, 

2007), com veurem tot seguit, es mostren cautes a l'hora de considerar l'opció de defensar una 

part, perquè això pot posar en perill o comprometre l'autonomia del pacient i la imparcialitat de 

l'ISP.  

L’ISP ha de navegar entre aquests rols diferents, però ho ha de fer amb cura perquè «it becomes 

a question of great delicacy as to how far the interpreter should go» (Gentile et al., 1996: 34). 

Abans d’intervenir com a defensor del pacient, ha de sospesar bé les conseqüències de la 

intervenció (com també apunta Zimman, 1994: 223) i altres qüestions deontològiques. 

D'acord amb la proposta d'Angelelli (2006: 185), la segmentació del rol de l'ISP en quatre 

elements pot resultar problemàtica perquè sembla que recomane que els professionals adopten 
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un sol d'aquests models de rol; «The difficulty in believing one can consistently assume a certain 

role lies in the fact that no one role can be assumed in its entirety or independently of others. It 

is not always possible to choose between performing as a message converter, a culture clarifier 

or an advocate and the distinctions between the roles are not that clear». 

De l’adopció d’un paper sorgeix una forma d’entendre els límits de la intervenció de l’ISP, que 

també ha rebut l’atenció de molts estudiosos perquè és una font de controvèrsia. Una autora 

que ha contribuït a contextualitzar i entendre millor la qüestió és Zimman (1994), que utilitza els 

dilemes que sorgeixen en l’exercici de la ISP per a la formació d’ISP futurs. En aquesta proposta 

exposa quin és el límit de la intervenció de l’ISP; d’una banda, concreta els quatre motius que 

justifiquen la intervenció de l’ISP: 

A. Demanar l’aclariment d’algun concepte que haja d’interpretar i que no entenga 
completament. 

B. Assenyalar que un participant no ha entés el missatge, encara que la interpretació era 
correcta. 

C. Alertar un participant quan no haja fet una inferència. 
D. Demanar a un participant que modifique la seua manera de parlar per adaptar-se al 

procés d’interpretació. 

Aquesta proposta queda també recollida al codi de conducta profesional del Chartered Institute 

of Linguists (2007), del Regne Unit, on s'especifiquen les úniques situacions en què l'ISP hauria 

d'interrompre o intervenir:  

6.12  Practitioners shall not interrupt, pause or intervene except: 

6.12.1  to ask for clarification; 

6.12.2  to point out that one party may not have understood something which the interpreter 
has good reason to believe has been assumed by the other party; 

6.12.3 to alert the parties to a possible missed cultural reference or inference; or 

6.12.4 to signal a condition or factor which might impair the interpreting process (such as 
inadequate seating, poor sight-lines or audibility, inadequate breaks etc.).» 

Així mateix, Zimman (1994) concreta que la intervenció no està justificada quan implica que l’ISP 

pren decisions pels altres, perquè els participants primaris no necessiten la intromissió de ningú.  

El fet que els participants en una situació comunicativa tinguen un seguit d'expectatives sobre el 

seu propi rol i els dels altres condiciona la tasca d'un professional, com l'ISP, que treballa de cara 

a dues parts, sovint amb uns interessos, uns coneixements i un poder diferents, si no 

contraposats. «It is evident that every party to the communicative event, including the 

interpreters themselves, has particular expectations regarding the role of interpreters. With a 

variety of demands on the part of providers and a lack of specific guidance on part of the [CHIA] 
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Standards, interpreters continue to find themselves in an untenable position» (Angelelli, 2006: 

188). 

Deixant de banda la qüestió dels límits de la intervenció, són tantes les coordenades que poden 

condicionar l’èxit o el fracàs d’una decisió concreta, que un codi no pot incloure tota la casuística 

i ha de deixar en mans del professional i del seu criteri el pes de donar resposta a les 

neecessitats que puguen emergir, com ocorre en moltes altres professions en què el grau de 

complexitat de la tasca en qüestió fa impossible l’adopció de normes a què hom es puga adherir 

cegament. Els dilemes suposen un repte que, d’altra banda, es podria entendre com a positiu, 

perquè ofereix la possibilitat de negociar l’espai i els significats compartits, i de replantejar 

quines responsabilitats corresponen a qui i quines són les millors solucions possibles.  

Aquesta variabilitat de factors condicionants genera molts dubtes i, per això, també molts 

debats. Una de les qüestions que ja fa temps que es discuteix i que encara genera discrepàncies 

és el que va encetar Wadensjö (1992: 273) quan va demostrar que en un judici «The DI [dialogic 

interpreter] is both a translator and a co-ordinator, sometimes engaging in remedial and 

mediating work», advocant així per un plantejament del rol centrat en la gestió o direcció de la 

comunicació.  

Aquesta noció s'ha vinculat sovint al rol de la defensa de l'usuari (advocacy) i està relacionada 

amb els límits de la intervenció de l'ISP, que he comentat anteriorment, tot i que des del meu 

punt de vista es tracta d'una associació qüestionable, atès el fet que la funció de coordinar la 

comunicació, que és al meu parer el que Wadensjö pretèn destacar, no és el mateix que la 

funció de defensar o de mediar, sobre la qual l'autora assenyala que es fa només en alguns 

casos, de manera que no la considera una tasca principal. A l'Estat espanyol i Itàlia es parla 

sovint de la ISP i de la mediació intercultural com àrees que comparteixen bona part de les 

tasques i funcions, tot i que sembla que a altres zones, com Autràlia, el Regne Unit o Nord-

Amèrica, hi ha reticències davant aquest enfocament, com es fa palès als documents estudiats, 

tal i com s'exposa tot seguit. Com apunta un els document NSGCIS (2007: 18), publicat al 

Canadà, en l'apartat dedicat a les responsabilitats dels ISP, «The interpreter must be able to 

understand and convey cultural nuances without assuming the role of advocate or cultural 

broker». Un document d'IMIA (Hernandez-Iverson i IMIA, 2010: 7), també subratlla la 

inadequació d'assumir el rol de mediador: 

Therefore, interpreters have a responsibility to use patient advocacy and cultural interface to 

ensure effective cross-cultural communication between clients. The term cultural broker has 
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been used in the field but it is problematic as the term ‘broker’ is akin to ‘mediator’ or 

‘negotiator’ and the terms ‘interface’ and ‘clarifier’ limit the role to an exploratory role, which is 

more appropriate. 

En aquesta línia d'argumentació, potser la solució es troba en un terme mig, entre el rol de 

«conducte lingüístic» i el de «defensa de l'usuari» o la mediació, com planteja Hale (2011: 351) 

en la cita següent: 

The role that can be placed in the middle of the two extremes is that which expects the 

interpreter to be faithful to the speakers' messages as much as is humanly possible, at times 

interrupting to ask for clarification or provide cultural insights. The level of faithfulness will be 

determined by many factors, including some that are beyond the interpreter's control. These 

can be grouped into four: the inherent cross-linguistic and cross-cultural differences, the 

interpreter's own competence, the main interlocutors' speech and conduct, and the working 

conditions (see Hale 2007, 2008, Cambridge 1999, Morris 1999b).  

6.3.1.6.1. Síntesi de continguts 

En aquest principi ètic es tracten dues qüestions essencials: el paper de l’ISP i els límits de la 

seua intervenció. Aquestes dues temàtiques tenen un protagonisme central tant en els codis 

consultats com en la bibliografia, i guarden una relació estreta.  

A la taula següent presente la síntesi que he elaborat de les diverses nocions que informen el 

principi rol professional: 

ROL PROFESSIONAL 

A
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M
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IA
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IA

 

N
A
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CI
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SI
 

N
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38 
Limitar l'activitat professional a la ISP, i evitar oferir 
serveis o resoldre assumptes personals, durant un 
encàrrec d'interpretació 

  4.d C-6 B Can. 4 17   
5.25 
7.41 

39 Informar sobre el seu paper i la seua funció, 
consistent en possibilitar i facilitar la comunicació 

  

Sec-
tion 3 

Appen-
dix D 

Intro. 
A-1 B 
A-1 D 

Pre-
amble 

    
5.20 

8. Role 
(p. 18) 

40 Evitar implicar-se personalment o establir un 
contacte personal innecessari amb les parts 

  4.a 
C-5 D 
C-6 A 

  16   5.24 

41 
Fomentar la comunicació directa entre les parts i 
utilitzar estratègies per impedir la interrupció o 
bloqueig de la comunicació 

  
5.f 
6.d 

A-7 A 
A-7 C 
A-7 D 

A-11 A 
A-11 F 

  12   4.18 

42 
Mantenir els límits del seu rol, buscant l'equilibri 
entre el respecte al seu rol i l'empatia, i complir amb 
les seves responsabilitats 

  4.a 
A-11 C 
C-5 B 

      6.31 

43 Evitar crear expectatives que la funció de l'intèrpret 
no pot satisfer 

  4.e C-5 E         
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44 

En cas de desenvolupar un rol doble, complir totes 
les normes de pràctica i durant l'entrevista 
comunicar clarament quan s'exerceix les funcions 
d'intèrpret 

 
Sec-

tion 3 
(p. 41) 

    18     

Taula 28. Resultats de l'anàlisi del principi de rol professional. 

Després d'haver fet un extracte de les diverses nocions que integren el principi ètic del rol 

professional, s'hi identifiquen 24 ocurrències en 7 punts, de manera que hi ha una mitjana de 3,4 

ocurrències per directriu.  

En primer lloc, val a dir que només dos textos (NCHIC, NSGCIS) inclouen un principi ètic referent 

al rol professional, malgrat ser un dels temes més prominents en les publicacions acadèmiques. 

En molts dels documents estudiats que no dediquen un apartat dels principis ètics al rol, bona 

part de les directrius que he ubicat en aquest apartat es troben en l’apartat imparcialitat. Tot i 

això, fora del contingut pròpiament ètic, trobem dos casos en què també s'aporta informació 

sobre el rol professional, de nou NSGCIS, i també CHIA. Com es pot observar, doncs, no tots els 

documents coincideixen en especificar clarament quin és el rol de l'ISP, a diferència dels 

resultats que proposa Bancroft (2004: 39-40). 

6.3.1.6.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 38 fa referència a la conveniència de reduir la tasca que es desenvolupa a la interpretació 

(NAJIT, 4; NCIHC, 17). Aquest punt apareix, en alguns documents, al principi de professionalitat 

(CHIA, Professionalism and Integrity; IMIA, Professional integrity; NAJIT, Limitations of Practice; 

NSGCIS, Professionalism). La noció de no oferir altres serveis es troba a NSGCIS (25 i 41), IMIA (C-

6 B) i CHIA (4. d); per contra, es contempla també la possibilitat que l'ISP desenvolupe un rol 

addicional (vegeu l'ítem 44). La pauta de no resoldre qüestions personals durant el 

desenvolupament d'un encàrrec és a NSGCIS (41).  

L'ítem 39 estipula la necessitat d'informar de quin és el rol de l'ISP (IMIA, A-1 B i D). Sembla que 

hi ha un cert acord sobre el paper principal de l’intèrpret: facilitar o possibilitar la comunicació 

entre dues parts (IMIA, Introduction, p. 10; CHIA, Section 3, p. 40, i Appendix D, p. 70; NAJIT, 

Preamble; NSGCIS, 20 i punt 8, p. 18).  

L'ítem 40 se centra en la directriu d'evitar o limitar la implicació personal (CHIA, 4. a; IMIA, C-5 D; 

NCIHC, 16). CHIA matisa que cal evitar implicar-s'hi fins al punt de comprometre el vincle 

terapèutic entre el profesional i l'usuari. També es recomana evitar tot contacte personal 
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innecessari (IMIA, C-6 A; NSGCIS, 24). Alguns d'aquests conceptes els trobem al principi de 

professionalitat (com és el cas de CHIA i IMIA). 

L'ítem 41 conté la proposta d'impulsar la comunicació directa entre els participants primaris 

(IMIA, A-7 A, A-7 C i A-7 D, A-11 F; NCIHC, 12; NSGCIS, 18) i evitar que la comunicació 

s'interrompa (CHIA, 5. f i 6. d). IMIA ofereix molt de detall pel que fa a aquesta pauta, i estipula 

la necessitat de recomanar (A-7 A) i recordar o animar (A-7 D) a les parts que s'adrecen 

directament. Tot i que aquesta noció la trobem dins d'apartats com Encourages direct 

communication i Manages the dynamics of the triad (IMIA), o al principi de Respect (NSGCIS), he 

decidit incloure-la en el principi de rol professional perquè el fet que les parts es parlen 

directament i l'ISP no siga el centre de la comunicació té implicacions evidents sobre el rol.  

L'ítem 42 al·ludeix al deure de mantenir els límits del rol professional (CHIA, 4. a; NSGCIS, 31), 

mantenint alhora l'empatia amb les parts (IMIA, C-5 B); aquesta noció és sovint present al 

principi de professionalitat (CHIA, Professionalism and Integrity; IMIA, Professional distance; 

NSGCIS, Accountability). IMIA (A-11 C) estipula la necessitat d'afirmar el rol professional quan 

calga. 

L'ítem 43 se centra en la inadequació de portar a terme estratègies que creen expectatives que 

l'ISP no puga complir (CHIA, 4. e; IMIA, C-5 E), com ara tasques que corresponen a altres 

professionals (CHIA, 4. e). Aquesta noció també es podria ubicar al principi de professionalitat, 

com fa CHIA (Professionalism and Integrity) i IMIA (Maintains professional distance).  

L'ítem 44 fa referència a la possibilitat que l'ISP desenvolupe un rol addicional (CHIA, Section 3, 

p. 41; NCIHC, 18); CHIA (Section 3, p. 41) apunta la necessitat d'informar quin rol es desenvolupa 

en cada moment. ASTM també contempla aquesta possibilitat (11.2.4.5), fora del contingut 

purament ètic del document, encara que des d'un altre enfocament; es preveu la possibilitat que 

l'ISP faça les funcions d'un perit lingüístic en un judici, per exemple perquè valore qüestions 

relacionades amb la procedència geogràfica d'un parlant, però no que desenvolupe dues 

funcions professionals en una mateixa situació comunicativa. 

Un altra noció amb una sola ocurrència al·ludeix al deure de l'ISP de mantenir, si és possible, una 

reunió prèvia amb el professional o, de no ser possible, demanar al professional que especifique 

l'objectiu de l'entrevista (IMIA, A-1 A i A-1 C). 

Al marge de les consideracions fetes, cal subratllar que segons els àmbits en què es desenvolupa 

la tasca, sembla que l'ISP té un rol lleugerament diferent; tot i que l'objectiu principal és facilitar 

la comunicació entre ambdues parts, com ha quedat exposat en aquest apartat, l'objectiu 
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secundari pot ser divers; en el context judicial, NAJIT (Preamble) apunta que l'ISP ha d'intentar 

que l'usuari al·lòfon tinga les mateixes possibilitats i que no reba un tracte desigual per les 

barreres comunicatives; en el mèdic, en canvi, es concreta repetidament que la funció de l'ISP és 

impulsar la relació del pacient i el professional, en el context de la salut i benestar del pacient 

(CHIA, Section 3; IMIA, Introduction, p. 12), com assenyala Bancroft (2004: 39-40) també en el 

seu estudi. 

A més a més, com he assenyalat al subapartat dedicat a les reflexions generals d'aquest principi, 

el rol professional és una noció dinàmica. 

6.3.1.6.3. Valoració de documents 

D'acord amb el que s'ha apuntat anteriorment, sembla que els documents que més atenció 

paren al rol profesional són CHIA i IMIA; tots dos contenen 7 de les nocions d'aquest principi. 

NCIHC i NSGICS hi dediquen un principi ètic, a diferència de CHIA o IMIA, però inclouen menys 

informació, tot fent referencia a 4 i 5 nocions, respectivament. A continuació, hi ha NAJIT, que 

només toca dues nocions. Finalment, als documents ASTM i NRPSI no hi consta cap de les 

nocions presentades dintre d'aquest principi ètic. 

6.3.1.7. Cultura 

Aquest principi ètic és en certa manera diferent dels altres, pel fet que la resta de principis es 

referien a actituds dels ISP, i aquest al·ludeix a un tipus de contingut i a la seua gestió, sobre el 

qual es poden adoptar diferents tipus d'actituds. Tot i no ser, per tant, un principi ètic «pur», 

s'ha considerat que servia per agrupar un seguit d'ocurrències de la mostra que apuntaven a la 

rellevància d'incloure-hi aquest aspecte de la pràctica professional dels ISP. 

La llengua i la cultura són elements que van inextricablement lligats i, de fet, «language is an 

expression of culture and the way in which culture organizes reality»28

                                                             
28 Des de la teoria s'ha establert una relació estreta entre llengua i cultura; dos exponents importants d'aquest fet són 
els autors citats Sapir i Whorf, que propugnaven la hipòtesi del relativisme lingüístic que, malgrat haver gaudit d'una 
certa vigència durant un temps, avui dia s'ha bandejat. 

 (com apunta IMIA, B. 

Cultural Interface, p. 15, citant Whorf, 1956, i Sapir, 1956). És per aquest motiu que la tasca 

interpretativa, a més de la transferència de missatges lingüístics, eixigeix tenir en compte el 

marc sociocultural d'enunciació i significació i adoptar estratègies conduents a superar les 

diferències culturals entre els participants; com majors són aquestes diferències, més complexa 

resulta la tasca de l'ISP de fer de «pont». En el camp de la ISP sanitària sembla que el pes cultural 
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dels missatges adquireix un pes preponderant, relativament més gran que el que té en àmbits 

com el jurídic, perquè les nocions de la salut, la malaltia, i els processos de curació, estan 

profundament arrelats en la cosmovisió de cada cultura. 

6.3.1.7.1. Síntesi de continguts 

Aquest principi ètic conté diversos eixos temàtics: la necessitat de conéixer les cultures en joc en 

la interacció, la transmissió d'informació cultural, l'adopció un comportament adequat a la 

cultura dels participants, la gestió de les dificultats que resulten dels conflictes que sorgeixen i 

de la manca de comprensió d'alguna de les parts. 

A la taula següent presente la categorització de les diverses nocions que integren el principi 

cultura, a partir de les dades recollides en el corpus: 

CULTURA 
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45 

Transmetre informació cultural rellevant, alertar 
sobre els potencials obstacles comunicatius de tipus 
cultural (p. ex., per qüestions de gènere) i informar 
de la possible pèrdua d'una inferència cultural 

  3.e B-2 C   15 3.4.3 
8. Role 
(p. 18) 

46 Identificar els indicis (comentaris, gestos, etc.) de 
falta de comprensió, enteniment i tensió 

  6.d 

A-4 B 
A-8 A 

A-13 B 
B-2 A 

    3.4.2    

47 

Familiaritzar-se amb les cultures associades a les 
llengües, incloent-hi la cultura de l'àmbit 
professional, i identificar els valors i creences de les 
parts que puguin entrar en conflicte 

  6.b     14 2.5   

48 

Comportar-se d'una manera culturalment 
adequada, respectant les pautes de cortesia de cada 
cultura, i tractar les qüestions culturals d'una 
manera apropiada, evitant els temes especialment 
controvertits 

  4.c 
A-11 B 
B-1 A 
B-1 B 

        

49 

Valorar la importància de la qüestió no entesa i de 
les situacions que provoquin incomoditat o tensió, 
ponderar les estratègies a emprendre, informar les 
parts, tenint en compte el millor moment i manera, 
identificar la causa i animar les parts a resoldre el 
malentès per elles mateixes, aportant opcions per 
solucionar-ho. 

  6.d 

A-4 A 
A-4 B 

A-13 C 
B-2 B 
B-2 C 

        

Taula 29. Resultats de l'anàlisi del principi de cultura. 

Segons la classificació del contingut d'aquest principi, s'observa que les 5 nocions que s'hi 

inclouen presenten un total de 15 ocurrències, de manera que hi ha 3 ocurrències de mitjana 

per cada directriu.  

Així mateix, s'observa una relació entre el principi cultura, rol professional i imparcialitat. Sembla 

que el rol de l'ISP ha de consistir en mantenir la precisió, i això requereix tenir en compte les 

diferències culturals, però sense perdre la imparcialitat en el desenvolupament de la seua tasca. 
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6.3.1.7.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 45 estipula el deure de l'ISP de transmetre informació rellevant sobre els malentesos 

culturals (NCIHC, 15), les pèrdues d'inferències culturals (NRPSI, 3.4.3) o altres matisos culturals 

(NSGCIS, punt 8, p. 18) per tal d'esclarir el problema (IMIA, B-2 C), i també sobre els obstacles 

comunicatius que puguen suposar les diferències de gènere (CHIA, 3. e). NSGCIS matisa, a més, 

que l'ISP ha de satisfer aquesta obligació sense assumir el rol de defensor ni de mediador. 

Aquesta directriu apareix repartida en diversos principis (CHIA, Respect; IMIA, Recognizes and 

addresses instances that require intercultural inquiry to ensure accurate and complete 

understanding; NSGCIS, Role and Responsibilities of Interpreters). 

L'ítem 46 se centra en la necessitat que l'ISP pare atenció a aquells indicis, verbals (CHIA, 6. d; 

IMIA, A-8 A i B-2 A) i no verbals (IMIA, A-8 A i B-2 A) que suggerisquen que no es produeix una 

comprensió satisfactòria dels missatges o que hi ha algun aspecte que genera incomoditat (IMIA, 

A-4 B); també es recomana que l'ISP informe d'aquesta absència de comunicació (NRPIS, 3.4.2). 

CHIA (6. d) proposa que s'adopten les mesures adequades per evitar el bloqueig comunicatiu. 

Així doncs, aquesta directriu podria ubicar-se a precisió. 

L'ítem 47 al·ludeix al coneixement cultural que l'ISP ha de tenir (NCIHC, 14; NRPSI, 2.5) i a 

l'adequació d'identificar aquells valors dels participants primaris que puguen col·lidir (CHIA, 6. b). 

L'ítem 48 fa referència a la directriu d'adoptar un comportament culturalment apropiat (IMIA, B-

1 A i B), gestionant els temes culturals d'una manera correcta (IMIA, A-11 B), evitant quan siga 

possible els temes especialment polèmics (CHIA, 4. c); aquesta pauta està relacionada amb el 

respecte. Es tracta d'una noció especialment controvertida que afecta el grau d'aplicació dels 

ítems esmentats anteriorment, sobretot en els casos en què el comportament apropiat en la 

cultura del professional no coincideix amb el de l'usuari.  

L'ítem 49 apunta la responsabilitat de l'ISP de sopesar si la qüestió que no s'entén o que provoca 

incomoditat o tensió és important (IMIA, A-4 A i B-2 B), i d'adoptar l'estratègia apropiada (CHIA, 

6. d), identificant la causa (IMIA, A-4 B), explicant la situació (IMIA, A-4 B i B-2 C) i comptant amb 

la col·laboració de les parts (IMIA, B-2 B i C) perquè expliciten els conflictes (IMIA, A-13 C). 

6.3.1.7.3. Valoració de documents 

Els dos documents que aporten directrius més detallades pel que fa al principi cultura són CHIA, 

que inclou totes les nocions, i IMIA, que no inclou una de les nocions però ofereix una quantitat 

d'informació i un grau de concreció de les propostes considerable. NRPSI tracta tres de les cinc 

nocions que formen aquest principi i NCIHC, en tracta dues. NSGCIS només aporta una de les 
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nocions, tot i que no es troba al contingut ètic, sinó que és en un dels elements introductoris. 

Aquest document no conté cap principi dedicat a la qüestió de la cultura. Finalment, ASTM i 

NAJIT no inclouen cap dels ítems que he introduït en aquest apartat. 

6.3.1.8. Síntesi de resultats 

Amb la finalitat d'aportar un resum dels resultats obtinguts pel que fa a l'anàlisi dels documents 

deontològics des de la perspectiva de la ISP, a continuació se'n presenta un esquema de 

contingut que s'ha elaborat arran dels resultats obtinguts; l'esquema s'ha hagut de seccionar en 

quatre il·lustracions que s'aporten tot seguit, per motius d'espai:  
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Il·lustració 18. Síntesi de l'anàlisi dels documents des de l'ètica professional; principis d'imparcialitat i cultura  

El principi de la imparcialitat, com s'ha assenyalat anteriorment, es pot relacionar amb la 

precisió i amb el rol professional. Pel que fa al principi de cultura, el subapartat dedicat a 

conéixer les cultures es pot vinclar a la professionalitat (subapartat tenir les competències) o al 
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control de l'entrada (competències i habilitats), i el respecte a les normes de cortesia té una 

relació evident amb el principi de respecte; així mateix, la gestió de les dificultats que puguen 

ocasionar les diferències culturals afecta el rol professional. 

 
Il·lustració 19. Síntesi de l'anàlisi dels documents des de l'ètica professional; 

principis de rol, confidencialitat i respecte  
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El rol professional, tot i ser la qüestió més rellevant en la recerca, té poca visibilitat en els 

documents estudiats, com palesa el fet que siga una noció amb una densitat conceptual relativa. 

Es relaciona amb la professionalitat, la confiança i la imparcialitat. 

La confidencialitat es presenta com un principi que sobresurt menys, i està relacionat amb la 

generació de confiança entre els participants primaris.  

Quant al respecte, es tracta d'un valor absent en alguns dels codis com a principi a banda, però 

les nocions que s'hi inclouen sí que provenen de la majoria dels textos. Està relacionat amb la 

professionalitat, amb el rol i amb la imparcialitat. 

 
Il·lustració 20. Síntesi de l'anàlisi dels documents des de l'ètica professional; principi de precisió  

La precisió és una noció complexa que, com es pot veure, es tracta amb detall dintre dels textos 

analitzats; es pot associar amb la imparcialitat, amb el rol i amb la legimitat, i també té alguns 

components que poden casar amb la cultura i la professionalitat i competència.  
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Il·lustració 21. Síntesi de l'anàlisi dels documents des de l'ètica professional; principi de professionalitat  
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Com es pot observar en l'esquema anterior, i d'acord amb les taules on s'ha sintetitzat el 

contingut dels documents en relació amb la ISP, l'element més important quant al nombre de 

nocions i al protagonisme que s'hi concedeix és la professionalitat i la competència. D'altra 

banda, cal tenir en compte que aquest principi es podria situar, com el rol professional, en un 

nivell taxonòmic superior, perquè defineixen i condensen el conjunt de tasques i obligacions, de 

manera que té una amplitud semàntica major i per tant agrupa més nocions. Així mateix, el fet 

que un principi ètic com la professionalitat, que es pot considerar comú a totes les activitats 

professionals, siga un dels que més rellevància adquirex en la mostra estudiada apunta al fet que 

hi ha un tronc ètic comú. Així mateix, pot ser un indici de la voluntat del col·lectiu per guanyar 

major confiança a ulls d'altres sectors de la societat. Quant al tipus de nexes semàntics que es 

poden establir amb les altres àrees d'estudi, la professionalitat sembla ramificar-se 

preferentment en nocions de la sociologia de les professions, com el control de la praxi o de 

l'impacte.  

6.3.2. DES DE LA INTERPRETACIÓ 

Aquest apartat se centra en l'anàlisi dels documents estudiats des del punt de vista de la ISP. Tot 

i que aquestes qüestions de tipus comunicatiu s'han tocat en l'apartat anterior dedicat a l'ètica 

professional, en aquesta secció s'aborda des d'una altra perspectiva, amb un enfocament 

explícitament comunicatiu i interpretatiu. Així doncs, en aquest punt s'observen els documents 

amb una mirada exclusivament interpretativa, i no des del prisma ètic, per tal d'aportar un marc 

d'anàlisi centrat en els missatges. Això pot ocasionar que hi haja nocions que apareixen més d'un 

cop en la classificació, però s'ha considerat que resulta adient per aportar una visió polièdrica de 

l'objecte d'estudi. 

Com és natural, en el camp de la comunicació, i més concretament en el de la traductologia, són 

nombroses les classificacions que es poden fer dels elements comunicatius per a entendre un 

intercanvi entre persones que no comparteixen una llengua. L'objectiu en aquest apartat no és 

fer una revisió de les principals propostes, sino recòrrer a l'aportació que més útil resulta per a 

les finalitats d'aquest estudi. 

Així doncs, l'estudi de l'element comunicatiu dels documents ha estat basat en la proposta de 

Raga (2003), on s'aporten referències per a una anàlisi empírica de les interaccions 

comunicatives interculturals, i que en aquest treball s'ha utilitzat per aprofundir en les funcions 

de la comunicació. Segons aquesta proposta, la comunicació té dues funcions bàsiques: la 

referencial, que s'expressa mitjançant «enunciados construidos de acuerdo con principios 

gramaticales», i la interpersonal, que es comunica per mitjà d'usos verbals i paralingüístics, i 
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també a través de la distribució temporal i espacial (2003: 39). L'adaptació que he fet d'aquest 

plantejament ha progressat paral·lelament a les necessitats que han sorgit durant el procés 

d'anàlisi. Finalment, he segmentat l'anàlisi en quatre apartats: aspectes verbals i de 

transvasament (funció referencial, usos verbals); aspectes paraverbals i no verbals (funció 

interpersonal, usos paralingüístics); obstacles per a la comunicació (aquesta categoria no apareix 

a la proposta de Raga, 2003, i ha emergit com una noció útil per categoritzar algunes ocurrències 

de la mostra); i configuració de les sessions (funció interpersonal, espai i temps). 

6.3.2.1. Aspectes verbals i de transvasament lingüístic  

Tot i que sovint s'afirma que la comunicació es veu principalment condicionada pel llenguatge 

gestual i corporal, la transmissió d'informació de tipus referencial constitueix un eix central de la 

comunicació; en l'àmbit de la ISP, els aspectes verbals adquireixen un protagonisme encara 

major perquè, al remat, l'objectiu prioritari de les interaccions on es requereixen serveis d'ISP és 

l'intercanvi d'informació (un pacient expressa uns síntomes i el metge dóna directrius; un acusat 

dóna el seu testimoni i el tribunal dicta sentència; un intern en un CP explica al treballador social 

la seua situació familiar i el treballador li ofereix guiatge, etc.). 

En el context del present estudi, els aspectes verbals al·ludeixen, d'una banda, al manteniment 

del que es diu, del que s'intenta aconseguir i de l'efecte que té el que es diu; per exemple, dintre 

d'aquest grup d'elements, es troben directrius com no afegir, ometre o modificar el TO, o també 

què fer amb les referències culturals i els termes tècnics. El manteniment del contingut verbal fa 

referència al procés de transformació i transmissió de la informació, i per tant es tracta d'una 

tasca relacionada amb la comunicació.  

Els elements de transvasament contenen pautes sobre quines tasques «auxiliars» resulten útils, 

durant el procés interpretatiu, per atènyer la finalitat de preservar en LM tot el contingut del TO; 

així doncs, aquesta qüestió es materialitza en pautes com utilitzar el mode interpretatiu més 

adequat a la situació, o fer servir la veu directa, i no l'indirecta, durant la interpretació. Aquestes 

tasques requereixen l'aplicació de competències exclusives del camp de la interpretació. 

Al punt precisió (vegeu l'apartat 6.3.1.1), com que fa referència a la transmissió acurada dels 

missatges, es tracten amb detall aquells elements relacionats amb els aspectes verbals i de 

transvasament lingüístic des del punt de vista de la recerca, i per aquest motiu no hi dedicaré 

gaire espai en aquest punt.  
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6.3.2.1.1. Síntesi de continguts 

Aquest apartat gira al voltant de les diverses estratègies d'interpretació que els ISP poden posar 

en marxa per preservar el missatge original. Pel que fa als aspectes verbals, s'aporten directrius 

referents al deure de mantenir el contingut i la forma del missatge, i també de reproduir el 

discurs directe. Quant als aspectes de transferència lingüística, s'apunta la conveniència que l'ISP 

utilitze les tècniques d'interpretació adequades i marque clarament quan parla amb veu pròpia. 

A continuacó aporte una taula que resumeix l'extracte de les nocions que fan referència als 

aspectes verbals i de transferència, a partir de la mostra de documents estudiada:  

ASPECTES VERBALS 
I DE TRANSFERÈNCIA A

ST
M

 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

1 
Mantenir el significat dels missatges verbals, 
sense introduir-hi omissions, addicions, 
substitucions, explicacions o parafrasejos 

13.4.5 5.a 
A-6 A 
A-6 B 
C-2 B 

Can. 1 1 3.1 1.1 

2 
Mantenir l'estil, el to, el registre, les expressions, 
les grolleries i comentaris ofensius, les 
repeticions, vacil·lacions i circumloquis 

13.4.5 
5.c 
5.f 

A-6 B 
A-3 

Can. 1 2  1.1 

3 
Utilitzar la mateixa persona gramatical que 
l'emissor, excepte si resulta inadequat o per evitar 
confusions 

 Prot. 2.c A-7 B Can. 5   1.1 

4 Utilitzar el mode apropiat, normalment el 
consecutiu 

11.2.3.4 
11.2.4.2 

 A-5    1.6 

5 Indicar clarament quan l'intèrpret parla amb veu 
pròpia 

 Prot. 2.g A-10 F Can. 5 6  6.33 

6 Realitzar una interpretació sintètica només quan 
les dues parts hi donen autorització 

     3.1 1.7 

Taula 30. Resultats de l'anàlisi dels aspectes verbals i de transferència. 

Així doncs, dintre d'aquest apartat trobem 6 punts, amb un nombre d'ocurrències totals de 27. 

De manera que la mitjana d'ocurrència de cada noció és de 4,5. 

6.3.2.1.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 1 fa referència al deure de l'ISP de preservar el contingut verbal (CHIA, 5.a) del missatge 

original, sense introduir-hi addicions (IMIA, C-2 B; NAJIT, Canon 5; NCIHC, 1; NRPSI, 3.1; NSGCIS, 

1.1), omissions (ASTM, 13.4.5; IMIA, C-2 B; NAJIT, Canon 5; NCIHC, 1; NRPSI, 3.1; NSGCIS, 1.1), 

canvis (IMIA, C-2 B; NRPSI, 3.1), explicacions (NAJIT, Canon 5; NSGCIS, 1.1), parafrasejos (NAJIT, 

Canon 5) o susbtitucions (NCIHC, 1). IMIA parla de mantenir el significat denotatiu, connotatiu i 

metanotatiu (A-6 B), i de preservar la funció i del potencial del missatge interpretat de produir la 

mateixa reacció que l'original (A-6 A), en referència a la força perlocutiva dels missatges. 

L'ítem 2 al·ludeix a la necessitat de mantenir els trets del TO, com el registre (CHIA, 5. f; IMIA, A-

3 i A-6 B; NAJIT, Canon 1; NCIHC, 2; NSGCIS, 1.1), l'estil (IMIA, A-3; NAJIT, Canon 1; NCIHC, 2; 
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NSGCIS, 1.1), les expressions (NSGCIS, 1.1), les obscenitats (CHIA, 5. c), la naturalitat (NAJIT, 

Canon 1) i el to (CHIA, 5.c; IMIA, A-6 B, en diu affect; NAJIT, Canon 1; NCIHC, 2; NSGCIS, 

1.1), les repeticions, les vacil·lacions i els circumloquis o evasives (hedges, Pöchhacker, 2004: 

144; NAJIT, Canon 1). ASTM (13.4.5) i IMIA (C-2 A) també parla de mantenir «l'esperit» del 

missatge original. Respecte del registre, CHIA (5. f) puntualitza que es pot adaptar, després de 

demanar-hi permís, per facilitar la comunicació. 

L'ítem 3 se centra en utilitzar la mateixa persona gramatical que l'emissor (NAJIT, Canon 5; 

NSGCIS, 1.1), normalment la primera persona (CHIA, Protocol 2. c; IMIA, A-7 B), conviant a 

tercera persona quan resulta adequat (CHIA, Protocol 2. c), com una estratègia per mantenir la 

precisió del missatge.  

L'ítem 4 fa referència a la necessitat de triar el mode interpretatiu més adequat (IMIA, A-5), 

segons l'àmbit i context (ASTM, 11.2.3.4 i 11.2.4.2), que sol ser el consecutiu (NSGCIS, 1.6). 

NRPSI no esmenta explícitament el mode interpretatiu, però sí que apunta que l'ISP ha d'utilitzar 

les tècniques correctes (NRPSI, 2.2), que pot guardar relació amb la qüestó del mode. 

L'ítem 5 fa referència a la responsabilitat de l'intèrpret de marcar clarament quan parla en nom 

propi (CHIA, Protocol 2. g; IMIA, A-10 F; NAJIT, Canon 5; NSGCIS, 6. 33); NCIHC (6), tot i no fer-hi 

referència en la directriu, on només parla de transparència, l'exemple sí que s'hi refereix. 

L'ítem 6 aporta directrius sobre la interpretació sintètica, que s'ha de realitzar després d'haver 

rebut autorització de les parts (NSGCIS, 1. 7; NRPSI, 3. 1), tot i que a CHIA (Appendix D, 

Definitions) s'apunta que la interpretació resumida no és acceptable en l’àmbit mèdic. 

6.3.2.1.3. Valoració de documents 

NSGCIS tracta totes les nocions que he classificat dintre d'aquest apartat, tot i que no aporta un 

grau elevat de detall; IMIA toca 5 de les 6 nocions, però amb més detall que no NSGCIS. A 

continuació hi ha els documents CHIA i NAJIT, que contenen 4 nocions cadascun, amb un grau de 

concreció relativament baix. NCIHC i ASTM tracten d'una manera superficial la meitat de les 

nocions introduïdes com aspectes verbals i de transferència. Finalment, NRPSI només aporta 2 

dels 6 ítems. 
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6.3.2.2. Aspectes paraverbals i no verbals 

Els aspectes paraverbals de la comunicació triàdica mediada per un intèrpret fan referència a 

elements com el volum, el to i la velocitat de la locució, les interrupcions (Roy, 1998), algunes 

estratègies per a expressar la funció fàtica. 

Pel que fa als aspectes no verbals, s'hi identifiquen elements com els gestos, la mirada, 

l'apariència, el llenguatge corporal, la distància i l'espai. Pel que fa als aspectes no verbals, es 

recomana parar atenció al llenguatge corporal i als gestos, en la línia del que proposa Wadensjö 

(1998). En aquest sentit, una aportació significativa de LITP, que també inclouen altres codis 

(CHIA i IMIA), rau en la directriu de no mostrar reaccions davant de les paraules o comportament 

de les parts. 

6.3.2.2.1. Síntesi de continguts 

Aquest apartat conté diversos blocs temàtics: la comunicació no verbal de l'ISP (la roba, les 

reaccions personals), la transmissió de la informació paraverbal (el to) i no verbal (els gestos, els 

moviments) i l'atenció als elements no verbals que indiquen un problema de comunicació. 

A la taula següent presente una síntesi dels continguts a la mostra de documents estudiats 

respecte dels aspectes paraverbals i no verbals de la comunicació:  

ASPECTES PARAVERBALS 
I NO VERBALS A

ST
M

 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

7 Portar una vestimenta adequada 13.3.8 4.g   26  7.40 

8 Reproduir el component paraverbal dels missatges, 
com el to de veu  

 5.a     1.5 

9 Transmetre els missatges no verbals (gestos, 
llenguatge corporal) i, si cal, aclarir-ne el significat 

 5.b     1.5 

10 Parar atenció a aquells elements no verbals que 
indiquen manca de comprensió o de comunicació 

 
Prot. 
2.d 

A-8 A 
B-2 A 

    

11 Evitar mostrar les reaccions pròpies per mitjà de 
gestos facials o llenguatge corporal 

 
2.e 
6.c 

    5.22 

Taula 31. Resultats de l'anàlisi dels aspectes paraverbals i no verbals. 

Com es pot observar, aquests aspectes no resulten gaire significatius en el corpus de textos. 

Amb un total de 12 ocurrències en 5 ítems, l'índex d'ocurrència és de 2,4. 

6.3.2.2.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 7 se centra en estipular el deure de l'ISP de portar una vestimenta adequada (ASTM, 

13.3.8; CHIA, 4. g; NCIHC, 26; NSGCIS, 40), perquè és un factor que pot influir en la comunicació 

no verbal de l'ISP. Aquesta noció apareix també al punt 23 del principi de professionalitat, i està 
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relacionat amb la imatge que projecta l'ISP de si mateix (Edwards, 1995: 71-72); així mateix, es 

pot vinclar a la legitimitat a ulls dels participants primaris. 

L'ítem 8 fa referència al deure de reproduir els elements paraverbals, com el to de veu (NSGCIS, 

1.5; CHIA, 5. a). Aquesta pauta no estipula que calga imitar el to de veu, sinó que recomana que 

s'intente reproduir la informació que aquests elements paraverbals poden contenir, per 

exemple, amb missatges de tipus verbal o amb explicacions puntuals, en els casos en què 

l'interlocutor principal no entenga aquest parallenguatge. 

L'ítem 9 al·ludeix al deure de reproduir els elements no verbals (CHIA, 5. a), com els gestos i del 

llenguatge corporal (NSGCIS, 1.5), i d'aclarir-ne el significat (CHIA, 5. b; NSGCIS, 1. 5), 

especialment d'aquells amb una significació específica en el context cultural de l'emissor (CHIA, 

5. b). De nou, no consisteix en imitar els participants primaris, sinó en intentar transmetre la 

informació per qualsevol mitjà. 

L'ítem 10 fa referència a la responsabilitat de l'ISP de no passar per alt els senyals no verbals que 

indiquen que el receptor no entèn el missatge (IMIA, A-8 A) o que la comunicació està fallant 

(IMIA, B-2 A). La qüestió de la manca de comprensió també apareix a l'apartat Obstacles per a la 

comunicació. 

L'ítem 11 fa referència al fet que resulta inapropiat que els ISP mostren reaccions (NSGCIS, 5. 22) 

al que s'està dient per mitjà d'expressions facials o del llenguatge corporal (CHIA, 2. e), que 

posen de manifest la parcialitat de l'ISP (CHIA, 2. e) o interferisquen amb la precisió del missatge 

(CHIA, 6. c). 

6.3.2.2.3. Valoració de documents 

Els dos documents que més informació contenen respecte dels aspectes no verbals i paraverbals 

són CHIA (que inclou totes les nocions) i NSGCIS (4 de 5). En segon lloc, hi ha ASTM, IMIA i 

NCIHC, que inclouen 1 de les 5 nocions. Finalment, NAJIT i NRPSI no fan esment de cap de les 

nocions d'aquest apartat. 

6.3.2.3. Obstacles potencials per a la comunicació 

Els obstacles potencials per a la comunicació reben un nombre considerable d'ocurrències en la 

mostra i, per aquest motiu, s'ha decidit crear un apartat a banda, tot i que és clar que els 

obstacles poden ser de tipus verbal, i per tant les categories se poden solapar. Tanmateix, 
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aquesta decisió es fonamenta en la voluntat de presentar una caracterització de la mostra amb 

taxons sensibles amb les ocurrències. 

En un context com el de l'entrevista interpretada, la comunicació es pot veure dificultada o 

interrompuda per molts factors. Quan una de les parts, incloent-hi l'ISP, no entèn el que diu 

l'altra, o quan en algun moment de l'intercanvi es produeix una col·lisió entre les cosmovisions 

dels participants primaris (una part presuposa en l'altra uns comportaments o uns coneixements 

determinats que no existeixen, o es toca un tema sensible per a ambdues cultures) o un 

discrepància patent entre les cultures discursives dels emissors, es pot produir un bloqueig 

comunicatiu que l'ISP, en principi, com a responsable de facilitar al comunicació, hauria 

d'intentar ressoldre. 

Pel que fa a les diferències culturals, no hi ha un acord generalitzat sobre si l'ISP ha de fer de 

pont cultural per evitar els «xocs» culturals, o si la seua tasca es limita a animar les parts perquè 

expliquen la seua realitat a l'altre participant primari.  

Quant a la divergència en les pràctiques comunicatives o discursives, sí que sembla que hi ha un 

cert consens que, quan les màximes conversacionals (Grice, 1989) s'apliquen en un grau 

manifestament diferent en les dues llengües (depenent d'altres factors socials, com pot ser el 

conflicte) i puguen col·lidir, s'espera de l'ISP que vetle pel manteniment de la força il·locutiva 

(Hale, 1996) a través del procés interpretatiu, per tal d'aconseguir l'equivalència d'efecte (Nida, 

1964). 

6.3.2.3.1. Síntesi de continguts 

Aquest apartat, referent als Obstacles per a la comunicació, inclou les estratègies a què pot 

recòrrer l'ISP per evitar el bloqueig de la comunicació i superar els obstacles derivats de la 

manca de comprensió d'alguna de les parts, incloent-hi l'ISP, així com els obstacles que puguen 

sorgir per les diferències culturals entre els participants primaris o per l'utilització de referents o 

tecnicismes. 

Així doncs, a la taula següent presente una síntesi dels obstacles per a la comunicació triàdica, 

d'acord amb les propostes dels documents deontològics estudiats: 
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OBSTACLES 
PER A LA COMUNICACIÓ A

ST
M

 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

12 

Informar les parts de la possible pèrdua d'una 
inferència cultural o de la manca de comprensió o 
enteniment, i si cal aportar informació per a 
ressoldre el problema 

 
Role 
3.b 

B-2 C  15 3.4.3  

13 Gestionar adequadament els termes tècnics i els 
referents culturals 

 5.g  Can. 1   1.3 

14 

Parar atenció als indicis verbals i no verbals que 
indiquen confusió, incomoditat, manca de 
comprensió o de comunicació, per motius culturals 
o d'altres tipus, i comprovar si cal un aclariment o 
explicació 

 
Prot. 
2.d 
6.d 

A-4 B 
A-8 A 
A-8 B 
A-8 C 
B-2 A 
B-2 B 

 15   

15 

Intervenir per demanar aclariment, repetició, 
explicació quan l'ISP no entén correctament o no 
escolta el missatge, per corregir els errors, per 
informar que una part no ha entès alguna cosa, i per 
confirmar la comprensió, tant per part del mateix 
ISP com dels participants primaris 

 

Prot. 
2.f 
5.d 
5.e 

A-6 C 
A-8 B 
A-9 A 
A-9 B 

Can. 1  
3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 

1.4 
6. 28 

16 En cas que algún factor impedisca la comunicació 
efectiva, informar la persona corresponent 

  
A-2 A 
A-2 B 

Can. 8   34 

17 
Evitar el bloqueig comunicatiu, comprovar la 
comprensió per part del receptor i si cal demanar a 
l'emissor que s'explique 

 5.f 
A-8 B 
A-8 C 

    

18 Identificar quan els valors de les parts poden estar 
en conflicte i contribuir a resoldre els conflictes 

 6.b 
A-13 B 
A-13 C 

    

19 En el cas que hi haja paraules de la LM en el TO, 
mantenir-les 

   Can. 1   1.3 

Taula 32. Resultats de l'anàlisi dels obstacles per a la comunicació. 

D'acord amb aquesta taula, hi ha 24 ocurrències en un total de 8 nocions, de manera que l'índex 

d'ocurrència d'aquest apartat és de 3. 

6.3.2.3.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 12 fa refrerència al deure dels ISP d'alertar les parts del perill de manca de comunicació 

efectiva (CHIA, Role 3. b; IMIA, B-2 C; NCIHC, 15) o de la pèrdua d'una inferència cultural (NRPSI, 

3.4.3), i d'aportar informació per resoldre el problema (CHIA, Role 3. b; IMIA, B-2 C). 

L'ítem 13 estipula el deure de l'intèrpret de mantenir els termes tècnics (CHIA, 5. g; NSGCIS, 1.3), 

amb una traducció temptativa (NSGCIS, 1.3), les referències culturals (NAJIT, Canon 1; NSGCIS, 

1.3), o altres expressions sense equivalent (CHIA, 5. g), perquè els participants aporten una 

explicació (CHIA, 5. g). 

L'ítem 14 fa referència al deure dels ISP d'identificar aquells elements verbals o no verbals que 

indiquen que el receptor no entén els missatges (CHIA, Protocol 2. d; IMIA, A-8 A), que se sent 

incòmode (IMIA, A-4 B) o que la comunicació no es produeix per motius culturals (IMIA, B-2 A; 

NCIHC, 15), comprovar si cal algun aclariment (CHIA, Protocol 2. d; IMIA, A-8 B) i animar les parts 
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perquè aclarisquen la qüestió (IMIA, B-23 B). IMIA (A-8 C) també estipula que l'ISP demane a 

l'emissor que s'explique o reexpresse l'enunciat.  

L'ítem 15 aporta informació sobre la directriu de demanar aclariment (IMIA, A-6 C; NAJIT, Canon 

1; NRPSI, 3.4.1; NSGCIS, 1.4), explicació (IMIA, A-6 C; NAJIT, Canon 1; NSGCIS, 1.4) o repetició 

(IMIA, A-9 A) si hi ha algun dubte de comprensió (IMIA, A-6 C; NAJIT, Canon 1; NSGCIS, 1.4) o 

l'intèrpret s'adona que ha entès malament alguna cosa (NAJIT, Canon 1; NSGCIS, 1.4) o ha comès 

una errada d'interpretació (CHIA, 5.d; NCIHC, 5; NSGCIS, 6. 28); ha d'intervenir per fer notar que 

una part és possible que no haja entès tot el missatge (NRPSI, 3.4.2; NRPSI, 3.4.3, matisa que 

també cal intervenir per alertar sobre una inferència cultural que s'haja pogut perdre), per 

confirmar la comprensió de l'intèrpret (CHIA, 5.e, IMIA, A-9) i del receptor (IMIA, A-8 B), 

especialment quan hi ha diferències d'accent, dialecte, registre, cultura (CHIA, 5. e). Segons IMIA 

(A-9 C), l'ISP ha de confirmar que ha entès correctament el que es diu, especialment en cas d'una 

possible ambigüetat; s'observa, doncs, que aquest document considera que l'intèrpret ha de 

confirmar tant la comprensió pròpia (A-9) com també la dels participants primaris (A-8), com un 

deure inherent a la seua funció primordial de possibilitar una comunicació efectiva. Aquesta 

proposta és diferent del que proposa NAJIT, on no es recomana que l'ISP confirme la comprensió 

dels missatges per part de les parts (en coincidència, també, amb NSGCIS, Annex V, on es parla 

així mateix del context jurídic). 

L'ítem 16 al·ludeix al deure de l'ISP de posar en coneixement de la persona adequada qualsevol 

factor que obstaculitze la comunicació, com ara si no resulta possible veure o escoltar bé els 

altres (IMIA, A-2 A i B; NAJIT, 8; NSGCIS, 6. 34). 

L'ítem 17 estipula la responsabilitat de l'ISP d'impedir el bloqueig comunicatiu (CHIA, 5. f), 

comprovant si el receptor entèn els missatges (IMIA, A-8 B) i, en cas de resultar necessari, 

demana a l'emissor que s'explique amb altres paraules (IMIA, A-8 C). 

L'ítem 18 se centra en el deure de l'ISP d'identificar les situacions en què pot haver tensió o 

conflicte entre les parts (CHIA, 6. b; IMIA, A-13 B), per valors personals o creences culturals que 

entren en conflicte (CHIa, 6. b), i emprendre accions per ressoldre-ho (IMIA, A-13 C). 

L'ítem 19 estipula que, en el cas que el TO continga alguna paraula que de la LM, per exemple, 

perquè l'emissor coneix la LM, l'ISP ha de mantenir aquesta paraula en el TM (NAJIT, Canon 1; 

NSGCIS, 1.3). Aquesta pauta pot resultar sorprenent, des del punt de vista estrictament 

comunicatiu, perquè és possible que el trasllat del missatge que faça l'ISP siga més efectiu si no 
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s'hi introdueix aquesta paraula, però plantege la hipòtesi que aquesta directriu busca aconseguir 

la confiança del receptor del missatge. Partint d'aquesta premissa, aquesta solució comunicativa 

pretèn una finalitat sociològica. 

Es podria entendre també que un obstacle per a la comunicació pot ser la discriminació, la 

parcialitat de l'ISP o la seua manca de competències. No he situat aquestes nocions dintre 

d'aquest apartat, tot i que es recullen als principis de precisió, imparcialitat o professionalitat, 

competència i legimitat. Una noció que no apareix en la mostra i que també es podria situar aquí 

fa referència al fet que els participants primaris no s'adapten al procés d'interpretació. 

6.3.2.3.3. Valoració de documents 

La majoria dels documents analitzats se centren en el procés de la interpretació en si mateixa, 

sense considerar els moments immediatament previs o posteriors a la interacció interpretada. El 

document que més informació aporta en aquest sentit és CHIA, que aporta protocols 

d'interpretació per a cadascuna d'aquestes fases. Sovint també es negligeixen els diversos 

elements dintre de la mateixa interpretació (introducció, cos, conclusió). El text que millor pauta 

aquestes seccions és IMIA.  

Així doncs, CHIA i IMIA són els documents que més nocions contenen, amb 6 de 8. En segon lloc, 

hi ha NAJIT i NSGCIS, amb 4 de 8. NRPSI i NCIHC tracten 2 dels ítems, i ASTM no contempla cap 

de les nocions. 

6.3.2.4. Configuració de les sessions 

La configuració de la sessió d'interpretació és una qüestió rellevant, tenint en compte que la 

comunicació triàdica no és la usual en la provisió de serveis públics, i tant els professionals com 

els usuaris no tenen costum ni pràctica en aquest tipus d'entrevistes. Així doncs, resulta 

productiu que s'aporten referents i directrius als participants primaris perquè adapten les seves 

intervencions a les necessitats dels procès interpretatiu. Malgrat això, no constitueix un focus 

d'atenció notori en el camp acadèmic29

                                                             
29 Alguns dels elements que s'esmenten en el capitol, com ara el fet que l'ISP done directrius als participants primaris 
abans de començar l'entrevista, no constitueixen punts principals d'interès des del punt de vista de la recerca, encara 
que hi ha autors (com Turner, 2007) que sí que els consideren. Això es pot deure al fet que la recerca en ISP se sol 
dedicar als detalls específics de la tasca, i no tant a l'abans o al després de la tasca. 

.  
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6.3.2.4.1. Síntesi de continguts 

L'apartat referent a la Configuració de les sessions conté les pautes referents a les diverses fases 

del procés interpretatiu, com ara la introducció i presentació, la gestió de la tríada i del flux 

comunicatiu, les reunions prèvies i posteriors a l'entrevista, la disposició física dels participants o 

les funcions de tancament de l'entrevista.  

A la taula següent aporte un resum dels continguts relatius a la Configuració de la sessió 

d'interpretació que he identificat als documents estudiats, organitzats en tres blocs: 

CONFIGURACIÓ (abans) 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

20 Presentar-se: nom, llengua d'interpretació i, 
si cal, filiació professional 

 Prot. 1.a A-1 B    
8. Role and 

Resps. of Ints. 

21 
Explicar el rol i els límits de la intervenció, així 
com el deure de mantenir la confidencialitat, 
precisió i completesa  

 
Prot. 1.b 

Prot. 1.c.1 
Prot. 1.c.4 

A-1 B    

8. Role and 
Resps. of Ints. 

1.2 
2.8 

22 

Explicar dels elements necessaris per a una 
interpretació sense obstacles: la importància 
que els participants s'adrecen directament, la 
necessitat que es facen pauses freqüents 

 
Prot. 1.c.2 
Prot. 1.c.3 

A-1 B     

23 Demanar informació sobre l'encàrrec  Prot. 1.d A-1 a    
7. Resp. of ISP 

8. Role and 
Resps. of Ints. 

CONFIGURACIÓ (durant) 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
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SI
 

N
SG

CI
S 

24 

Maximitzar la comunicació directa entre els 
participants primaris, posicionant-se 
adequadament i recordant-los que s'adrecen 
al receptor, no a l'ISP 

 
Prot. 1.c.2 
Prot. 2.a 
Prot. 2.b 

A-2 
A-7 A 
A-7 D 
A-11 F 

 12  
4.18 

6. Respons. of 
Clients 

25 

Gestionar el flux comunicatiu i l'intercanvi de 
torns, pautant la quantitat d'informació 
aportada i la velocitat dels intercanvis, evitant 
les converses laterals amb el participants 
primaris, o evitant que aquests parlen 
simultàniament 

 
Role 1 

Prot. 1.c.3, 
Prot. 2.e 

A-10 A 
A-10 B 
A-10 C 
A-10 D 
A-10 E 

 4 3.4.4  

CONFIGURACIÓ (després) 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

26 Confirma que les parts han aclarit els seus 
dubtes abans d'acabar l'encàrrec 

 Prot. 3.a A-15 A     

27 
Facilitar les cites de seguiment, notificant-ne 
l'usuari, i confirmar la necessitat de comptar 
amb un intèrpret 

 Prot. 3.c 

A-15 B 
A-16 A 
A-16 C 
A-18 

    

28 Documentar els serveis d'interpretació, 
segons els procediments de l'organització 

 Prot. 3.d A- 17     

Taula 33. Resultats de l'anàlisi de la configuració de la sessió. 
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A partir d'aquestes dades, s'observa que la configuració de les sessions no constitueix un punt de 

gran rellevància dintre de la mostra, ja que té un índex d'ocurrència de 2,8 (25 referències/9 

nocions). 

6.3.2.4.2. Discussió d'ítems 

Tot i que m'he referit als elements que ocorren durant el procés interpretatiu, aquestes 

qüestions es tracten amb més detall als punts d'aquest mateix subapartat dedicat als aspectes 

verbals i de transferència, paraverbals i no verbals, i als obstacles potencials per a la 

comunicació. 

Els ítems 20, 21, 22 i 23 fan referència als processos previs a l'entrevista interpretada, 

pròpiament dita. 

L'ítem 20 estipula el deure de l'ISP de presentar-se adequadament (CHIA, Protocol 1. a; IMIA, A-1 

B; NSGCIS, 8. Role and Responsibilities of Interpreters). 

L'ítem 21 se centra en la responsabilitat d'explicar quines són les obligacions més importants 

que corresponen a la funció de l'ISP, com el rol i els límits de la intervenció (CHIA, Protocol 1. c. 

4; IMIA, A-1 B; NSGCIS, 8. Role and Responsibilities of Interpreters), la confidencialitat de 

l'entrevista (CHIA, Protocol 1. b; IMIA, A-1 B; NSGCIS, 2. 8), la precisió i la completesa (CHIA, 

Protocol 1. c. 1; IMIA, A-1 B; NSGCIS, 1.2). 

L'ítem 22 fa referència a la conveniència que l'ISP aporte informació als participants primaris 

perquè la interpretació es produïsca de la manera més fluïda possible (CHIA, Protocol 1. c), és a 

dir que les parts s'adrecen directament una a l'altra (CHIA, Protocol 1. c. 3) i que facen pauses 

freqüents (CHIA, Prtocol 1. c. 2). Aquesta noció es pot entendre desd'una perspectiva sociològica 

(vegeu 6.3.3.5), perquè el fet que l'ISP done instruccions als altres participants és una manera 

d'influir-los (Control de l'impacte). NSGCIS (7. Responsibilities of Interpreting Service Providers) 

no considera que explicar el funcionament del procés siga una responsabilitat de l'ISP, sinó del 

servei d'ISP. 

L'ítem 23 fa referència a la necessitat de demanar informació sobre l'encàrrec; a NSGCIS es 

planteja que l'ISP ha de demanar informació al servei d'ISP (NSGCIS, 8. Role and Responsibilities 

of Interpreters), i també que l'ISP ha de facilitar aquesta documentació (7. Responsibilities of 

Interpreting Service Providers), mentre que CHIA (Protocol 1.d) i IMIA (A-1 A) esmenten que l'ISP 

ha de demanar informació sobre l'encàrrec a la persona que ofereix el servei públic (com ara, el 

metge) durant una reunió prèvia, si resulta possible (IMIA, A-1 A). 
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Els ítems 24 i 25 exposen les estratègies que pot desenvolupar l'ISP en el transcurs de 

l'entrevista. 

L'ítem 24 fa referència a la necessitat de maximitzar la comunicació directa (CHIA, Protocol 2. a; 

IMIA, A-2; NCIHC, 12; NSGCIS, 4. 18) entre les parts, posicionant-se adequadament (CHIA, 

Protocol 2. a), recomanant als participants primaris que s'adrecen directament a l'altre (CHIA, 

Protocol 1. c. 2; IMIA, A-7 A; NSGCIS, 6. Responsibilities of Clients) i recordant-los-ho (CHIA, 

Protocol 2. b; IMIA, A-7 D). A més, en l’apartat 6 de NSGCIS (Responsibilities of Clients) 

s’estipulen una sèrie de pautes perquè la interpretació es desenvolupe còmodament, com ara 

que el client ha de parlar directament a l’usuari i no a l’ISP. 

L'ítem 25 se centra en la responsabilitat dels ISP de gestionar el flux de la comunicació triàdica 

(CHIA, Protocol 2. e; NCIHC, 4) perquè els participants primaris s'adapten al procés interpretatiu i 

deixen temps a l'ISP perquè puga interpretar (CHIA, Role 1, p. 42), gestionant l'intercanvi de 

torns (CHIA, Role 1, p. 42; IMIA, A-10 A), informant les parts que han de fer pauses freqüents 

(CHIA, Protocol 1. c. 3), demanant a les parts que s'adapten al procés d'interpretació (NRPSI, 

3.4.4) i facen pauses freqüents (CHIA, Protocol 2. e; IMIA, A-10 B i C; IMIA, A-10 D especifica que 

cal demanar a les parts que facen una pausa d'una manera apropiada), evitant les converses 

llargues amb una de les parts (CHIA, Protocol 1. e) perquè cap part se senta exclosa de la 

conversa (IMIA, A-10 E) o que aquestes parlen alhora (CHIA, Protocol 2. e; IMIA, A-10 A).  

Finalment, els ítems 26, 27 i 28 al·ludeixen a aquells procediments que es recomana a l'ISP que 

seguisca per oferir un servei de qualitat. 

L'ítem 26 fa referència a la responsabilitat de l'ISP d'assegurar-se que les parts tinguen clara la 

informació que s'ha intercanviat (IMIA, A-15 A) i que s'hagen respost els dubtes o preguntes que 

tinguen (CHIA, Protocol 3. a). 

L'ítem 27 se centra en la directriu que l'ISP ha d'ajudar l'usuari perquè reba els serveis d'ISP en 

altres entrevistes (IMIA, A-15 B i A-16 C) i les cites de seguiment necessàries (CHIA, Protocol 3. c; 

IMIA, A-16 A i A-18). 

L'ítem 28 al·ludeix als procediments de documentació relatius a la provisió de serveis d'ISP; els 

ISP han de seguir aquests procediments, segons l'organització (CHIA, Protocol 3, d); per satisfer 

aquesta obligació, IMIA apunta que cal esbrinar els protocols de cada institució i context (A-17 A) 

seguir-los (A-17 B) i respectar la política de documentació (A-17 C). 
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A banda dels elements descrits, CHIA estipula que l'ISP ha d'informar la persona que ofereix els 

serveis professionals o el supervisor dels ISP (Protocol 3. e) d'aquelles qüestions que generen 

dubtes o preocupen l'ISP. 

6.3.2.4.3. Valoració de documents 

Els documents CHIA i IMIA contenen totes les nocions que he inclòs en l'apartat de Configuració 

de les sessions. NSGCIS tracta 4 de les 9 nocions. I NCIHC conté dues de les nocions, i NRPSI en 

conté una. Finalment, ASTM i NAJIT no tracten cap de les nocions. 

6.3.2.5. Síntesi de resultats 

Amb la finalitat d'aportar un resum dels resultats obtinguts pel que fa a l'anàlisi dels documents 

deontològics des de la perspectiva de la ISP i la comunicació mediada per un ISP, se n'ha 

elaborat un esquema, segmentat en dues il·lustracions. La primera se centra en les nocions 

d'aspectes verbals i de transferència i d'aspectes paraverbals i no verbals: 
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Il·lustració 22. Síntesi de l'anàlisi dels documents des de la ISP; nocions d'aspectes verbals i de transferència i 

d'aspectes paraverbals i no verbals 

La segona figura és una representació gràfica dels obstacles per a la comunicació i de la 

configuració de les sessions: 
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Il·lustració 23. Síntesi de l'anàlisi dels documents des de la ISP; nocions d'obstacles per a la comunicació i 

configuració de les sessions   

Com es pot observar en aquestes il·lustracions, la vessant semàntica dels documents estudiats 

quant a la ISP reflecteix el grau elevat d'interrelació que presenta amb les altres àrees, 

especialment amb alguns principis ètics, com la precisió, la professionalitat o el rol, però també, 

en una mesura menor, amb algunes nocions sociològiques, com el control de l'impacte o la 

confiança. 

Resulta signficatiu que s'atorgue una importància central a la configuració de les sessions, tot i 

ser el manteniment dels trets (verbals, paraverbals i no verbals) del TO un altre eix vertebrador 

dels documents, des de l'angle de la ISP. Segons aquesta línia d'argumentació, cal ampliar el 

focus d'observació de la ISP per incloure no només qüestions d'equivalència entre missatges, 
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sinó també aquelles estratègies prèvies i posteriors a l'entrevista que puguen facilitar la 

consecució dels objectius i la provisió d'uns serveis de qualitat. En aquest sentit, el paper que 

juga la col·laboració dels altres agents implicats (el servei que proveeix la ISP i el client) és 

providencial, de manera que la voluntat dels documents d'influir sobre altres actors, que queda 

plasmada en control de l'impacte, sembla un element necessari per al desenvolupament 

satisfactori de la tasca interpretativa. 

6.3.3. DES DE LA SOCIOLOGIA DE LES PROFESSIONS 

En tot procés de professionalització la sanció d'un document que guie la pràctica professional (ja 

siga un codi de conducta, d'ètica o uns estàndards per a la pràctica, o qualsevol altre document 

deontològics) resulta clau, perquè sol comportar canvis positius. 

En el camp acadèmic de la ISP la qüestió de la professionalització ha estat tractat repetidament. 

El títol de la conferència Critical Link 4 hi feia referència i, a més, estudioses de renom com 

Mikkelson (1996a, 1996b) o Corsellis (2002) també hi han treballat. Com apunta Tseng (1992: 

49), «The enforcement of the code of ethics is crucial, because it functions externally as one of 

the bargaining chips to earn public trust and internally as an indispensable tool for internal 

control». Aquest autor subratlla dues funcions principals dels documents deontològics, des d'un 

punt de vista socioprofessional: la confiança i el control intern. 

En els apartats següents reprenc aquestes nocions de legitimitat i control, exposades també al 

Capítol 2, que serviran per a elaborar l'anàlisi dels documents des de la perspectiva de la 

sociologia de les professions. Pel que fa al control, no només em centraré en el control intern 

que apunta Tseng (1992) en la cita anterior, sinó també en el poder que el grup professional pot 

exercir sobre l'entrada i sortida de la professió, sobre la pràctica i sobre l'impacte en el sistema 

(sobre altres professionals i sobre el conjunt de la societat).  

6.3.3.1. Legitimitat i confiança 

En el procés de professionalització d'una activitat hi ha tres elements claus que estan 

estretament relacionats: el prestigi, la legimitat i la confiança. Per tal de justificar l'existència del 

grup i d'atorgar-hi legitimitat, resulta apropiat identificar i exaltar la contribució del col·lectiu 

professional a la societat (Abel, 1989), a més de descriure l'ethos professional per excloure els 

llecs i crear un cert monopoli sobre la tasca, posant l'èmfasi en la dificultat del treball i en la 

independència del col·lectiu (Abbot, 1964: 5; Abel, 1989). Així mateix, com es feia notar al punt 

3.4.1.5 respecte del marc ètic de les activitats socials, que és un dels eixos de l'estructura de les 

ètiques aplicades, per atènyer la legimitat, cal marcar-se objectius que la societat considere com 
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positius per al col·lectiu. El fet mateix de sancionar un document deontològic implica una 

voluntat de l'organisme que el publica de guanyar-se la confiança de la societat (Tseng, 1992: 

49), tant per al propi ens com per a l'àmbit professional; aquest afany per la confiança correspon 

a la primera fase en el procés de professionalització (Tseng, 1992: 45). Tot i això, la mera 

existència d'un document d'aquesta mena no assegura que els professionals el respectaran 

(Wallmach, 2002: 12. Síntesi de continguts).  

El contingut de l'apartat Legitimitat es pot resumir en tres punts: la tasca dels ISP és complexa i 

necessària, i els documents deontològics intenten generar confiança entre altres col·lectius 

professionals i també de cara al conjunt de la societat. 

6.3.3.1.1. Síntesi de continguts 

A la taula següent presente una síntesi dels continguts d'aquest apartat: 

LEGITIMITAT (dificultat) 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

1 
Àrea de pràctica diferenciada i 
especialitzada que han de desenvolupar 
professionals 

8.1 
Backgrou
nd (p. 9) 

Intro. 
(p. 10) 

 
Intro 
(p. 2) 

 
Annex IV 
Annex V 

2 Feina complexa, dura, esgotadora i 
estressant 

8.1 

Health 
and… (p. 

37-38) 
Overview 

(p. 10) 

Intro. 
(p. 10) 

The 
Stands… 
(p. 12) 

   
Annex IV 
Annex V 

3 Tasca emocionalment intensa i d'una 
gran responsabilitat 

 
Health 

and... (p. 
37-38) 

 Preamble   Annex IV 

LEGITIMITAT (necessitat) 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

4 
La contribució dels ISP consisteix en 
facilitar la comunicació per garantir 
l'accés als serveis 

13.3.2 
Section 1 

(p. 24) 
Intro. 
(p. 10) 

Preamble 
Intro 
(p. 2) 

 
1. Scope 
Annex IV 
Annex V 

5 La legislació ho requereix 
4.3 

11.2.3.3 

Healthca
re 

Interp… 
(p. 18) 

    Annex V 

6 La manca de serveis d'ISP i de normes 
professionals té conseqüències negatives 

 

Language 
Barriers… 

(p. 50-
52) 

  
Intro. 
(p. 2) 

 
2. Intro. 
Annex IV 

CONFIANÇA 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

7 

Els document estipula unes normes de 
conducta professional que persegueixen 
objectius legítims (millorar la qualitat, 
facilitar l'accès als serveis, etc.) 

 

Obj. 
(p. 8) 

Section 1 
(p. 24) 

Intro. 
(p. 10) 

Section 1 
(p. 24) 

Preamble 
Intro. 
(p. 2) 

Intro. 
Intro. 

(Annex I) 
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8 

Ser transparent en l'exercici: no 
entrometre's en la comunicació, 
demanar opinió, demanar instruccions, 
aportar credencials precisos, fer saber 
quan parla en nom propi, informar dels 
potencials conflictes d'interessos, 
informar de la manca de competència, 
informar de les dificultats per ser 
imparcial, retirar-se de l'encàrrec quan 
no es puguen respectar les normes 
professionals, etc.) 

13.4.1 
13.4.3 
13.4.4 

Definitio
ns 

 
Can. 2 
Can. 7 
Can. 8 

6 
10 
21 

3.2 
3.3 
4.4 
4.5 
4.6 

4. 
Definitio

ns 
6. 33 

9 

Els ISP actuen d'una manera honesta, 
responsable, professional i imparcial, 
sense incòrrer en conductes 
inapropiades ni acceptar encàrrecs per 
als quals no tinga les competències 

13.3.1 
13.3.6 
13.4.4 

Objective 
(p. 8) 

 
Can. 2 
Can. 4 

9 
19 
22 
23 
26 

Intro. 
3.6 
4.2 
4.8 

6.29 

10 

Els ISP mostren respecte envers les 
parts, i el seu dret a la confidencialitat, 
així com envers altres intèrprets, i 
prenen mesures per defensar una 
persona o grup que reba un tracte 
inadequat 

13.3.1 
13.4.2 

Principle 
3 

 Can. 3 

7 
8 

11 
25 
31 
32 

4.1 
4.3 

4. 
Respect 

for 
persons, 

4. 17 

11 
Importància de la preparació dels 
encàrrecs, la formació necessària i el 
manteniment de les competències 

13.3.4 
13.4.3 
13.4.6 

Making 
the 

case... (p. 
17-18) 

Recom-
menda-
tions... 
(p. 21) 

 Can. 6 

Intro 
(How to 

use, p. 3) 
20 
27 
28 

2.4  

12 
Els ISP pertorben la interacció el menys 
possible i respecten les normes del 
context 

13.3.7 
13.3.8 

  Can. 5  
2.3 
3.4 
3.7 

Annex V 

13 El document atorga coherència, qualitat i 
uniformitat a la ISP 

 
Objective 

(p. 8) 

Preface 
to 1998 
printing 

 
Intro. 

(p. 1, 2) 
Intro. 

2. Intro.  
Annex I 
(Intro) 

14 El document aporta informació a 
diversos agents sobre la ISP 

 

Objective 
(p. 8) 

Recomm
endation
s (p. 22) 

Potential 
Uses 

 
Intro 

(How to 
use, p. 3) 

Intro. 2. Intro. 

15 Els ISP reconeixen i corregeixen les 
errades d'interpretació 

 5. d 
A-14 A 
A-14 B 
C-2 D 

 5  6. 28 

16 Els ISP fonamenten la seves decisions en 
el seu judici professional 

Professio
nal 

Judgeme
nt… 

  Preamble 
Intro. 
(p. 3) 

  

Taula 34. Resultats de l'anàlisi de la legitimitat. 

D'acord amb l'anàlisi de la mostra des del punt de vista de la sociologia de les professions, la 

legitimitat està formada per 16 nocions, amb un total de 74 ocurrències, de manera que l'índex 

d'ocurrència és de 4,6.  

6.3.3.1.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 1 apunta que la ISP és una activitat diferenciada, en el sentit que és una tasca 

especialitzada (NCIHC, p. 2; NSGCIS, Annex IV i V), que han de desenvolupar professionals que 

compten amb les competències específiques corresponents, i no individus bilingües (ASTM, 8.1; 
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CHIA, p. 9; IMIA, p. 10). Aquesta idea d'excloure les persones bilingües que no tinguen formació 

específica, es pot considerar que pertany a l'apartat control de l'entrada (vegeu 6.3.3.2), perquè 

es tracta d'un closure mechanism per barrar el pas a les persones no formades.  

L'ítem 2 guarda relació amb l'ítem 1 i al·ludeix al fet que la ISP és una tasca complexa (ASTM, 8.1; 

CHIA, Overview, p. 10; IMIA, p. 10, 12; NSGCIS, Annex IV i V), esgotadora (ASTM, 8.1; NSGCIS, 

Annex IV i V) i estressant (CHIA, Health and Well-Being of the Interpreter, p. 37 i 38). Aquesta 

noció està relacionada amb la finalitat d'enaltir la contribució del col·lectiu a la societat. 

Pel que fa a l'ítem 3, se centra en caracteritzar la ISP com una tasca emocionalment intensa 

(CHIA, p. 37; NSGCIS, Annex IV) i de molta responsabilitat (NAJIT, paràgraf 1). 

A l'ítem 4 es concreta la contribució dels ISP, consistent en possibilitar (IMIA, p. 10) o facilitar 

(NCIHC, p. 2; NSGCIS, Scope i Annex IV) la comunicació entre els participants primaris, i en 

treballar per assegurar una comunicació productiva i efectiva (ASTM, 13.3.2); CHIA (p. 24) 

concreta que els ISP comparteixen amb l'equip terapèutic l'interès de donar suport a la salut i al 

benestar dels pacients; NAJIT (Preamble) i NSGCIS (Annex V) apunten que la funció de l'ISP és 

llevar l'obstacle lingüístic tant com siga possible per tal que es puga accedir a la justícia en 

igualtat de condicions i amb independència de la competència lingüística de l'usuari en la llengua 

del país. 

L'ítem 5 se centra en fer saber que els serveis d'ISP existeixen per imperatiu legal. En ASTM 4.3) 

es concreten quins són els documents citats, i s'hi referencien moltes lleis relacionades amb el 

dret a l'assistència d'un intèrpret. NSGCIS (Annex V) matisa que en la majoria de països, està 

reconegut el dret a comptar amb un intèrpret en els processos penals; ASTM (11.2.3.3) i CHIA (p. 

18) concreten la llei que ofereix directrius sobre l'ús d'ISP en l'àmbit sanitari.  

L'ítem 6 al·ludeix al fet que no comptar amb serveis d'ISP pot tenir efectes negatius; l'absència 

d'ISP pot provocar tenir conseqüències negatives sobre la salut dels pacients (CHIA, p. 50-52; 

NCIHC, p. 2; NSGCIS, Annex IV), per causa d'una comunicació imprecisa (NCIHC, p. 2) i perillosa 

(NSGCIS, p. 3); també pot suposar un us ineficient dels recursos (NSGCIS, Annex IV) i una 

vulneració dels drets del pacient (NSGCIS, Annex IV).  

L'ítem 7 fa referència al fet que els documents deontològics tenen unes finalitats legítimes, com 

ara incrementar la qualitat de les interpretacions (CHIA, p. 8 i 24; IMIA, p. 10; NCIHC, p 2), 

millorar la formació dels intèrprets (NCIHC, p. 2), millorar l'accès a l'atenció mèdica (CHIA, p. 8) 

donar suport a la professió (CHIA, p. 24), estandarditzar les pràctiques en la interpretació mèdica 

(CHIA, p. 8), oferir directrius i guiatge sobre el rol en el context mèdic (CHIA, p. 8), guiar els 
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intèrprets (NAJIT, Preamble; NSGCIS, Intro, Annex I), aninmar els intèrprets a desenvolupar el 

seu judici ètic (NAJIT, Preamble), assegurar-se que la comunicació es produeix d'una manera 

coherent i competent (NRPSI, Introduction) o aportar criteris sobre les expectatives reals del que 

pot fer un ISP (IMIA, p. 10; NCIHC, p. 2) i sobre la certificació (IMIA, p. 10). 

L'ítem 8 se centra en estipular el deure dels ISP de desenvolupar la seua tasca professional d'una 

manera transparent (CHIA, Definitions; NCIHC, 6; NSGCIS, 4. Definitions i 6.33). Aquesta 

transparència es demostra no introduint opinions personals (NRPSI, 3.3), aportant els 

credencials adequats a la seua realitat professional (formació, experiència, acreditacions) (NAJIT, 

Canon 7), informant de qualsevol factor que impedisca el respecte al codi deontològic (ASTM, 

13.4.4; NAJIT, Canon 8; NRPSI, 3.2, 4.4), com ara si no es compta amb les competències 

necessàries (ASTM, 13.4.3; NCIHC, 21), i retirant-se de l'encàrrec si no es poden superar les 

dificultats (ASTM, 13.4.3 i 13.4.4; NCIHC, 10; NRPSI, 3.2); informant els participants primaris 

quan l'ISP parla en nom propi (NCIHC, 6; NSGCIS, 6.33), i revelant qualsevol conflicte d'interessos 

potencial (ASTM, 13.4.1; NAJIT, Canon 2; NCIHC, 1; NRPSI, 4.5, 4.6). 

L'ítem 9 al·ludeix a l'adopció d'un comportament honest (ASTM, 13.3.1; NCIHC, 19), responsable 

(NCIHC, 23), professional (NRPSI, 3.6, 4.2) i imparcial (NCIHC, 9; NRPSI, 4.2) en les relacions 

professionals, que no resulte inapropiat ni desacredite la professió (ASTM, 13.3.6; NICHC, 26; 

NRPSI, 4.8); l'ISP no ha d'acceptar encàrrecs o desenvolupar funcions per a les quals no tinga els 

coneixements o destreses necessàries (NCIHC, 22; NSGICS, 6.29). La inclusió de les nocions de 

responsabilitat, professionalitat i imparcialitat fa que aquest ítem puga incloure molts conceptes 

que hem inclòs als principis professionalitat i imparcialitat, de la secció de l'anàlisi des de la 

perspectiva ètica, perquè conductes com ser puntual, generar confiança o portar roba apropiada 

a la situació poden contribuir a crear legitimitat. 

L'ítem 10 parla de l'obligació de l'ISP de respectar les parts (ASTM, 13.3.1; NCIHC, 11; NRPSI, 

4.3), i el seu dret a la confidencialitat (ASTM, 13.4.2; NCIHC, 7; NRPSI, 4.1); també cal protegir la 

documentació que obre en el seu poder (NCIHC, 8). Els intèrprets també han de mostrar 

respecte, així mateix, envers els altres intèrprets (NCIHC, 25), i han de protegir o defensar una 

persona o grup que reba un tracte inadequat (NCIHC, 31) o si el servei que se li dóna posa en 

perill la seua integritat (NCIHC, 32). 

L'ítem 11 se centra en la necessitat que l'ISP tinga la formació necessària, mantinga i millore les 

seves competències professionals (ASTM, 13.4.6; NCIHC, 27 i 28), es prepare per a cada encàrrec 

(NCIHC, 20) i demane la informació que resulte necessària per als encàrrecs (ASTM, 13.3.4); en 
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cas de saber que no disposa de les competències necessàries, l'ISP no accepta l'encàrrec (ASTM, 

13.4.3). 

L'ítem 12 fa referència al respecte a les normes del context (ASTM, 13.3.8; NAJIT, Canon 5) i al 

coneixement dels procediments usuals en aquests contextos (NRPSI, 2.3); per exemple, en un 

judici penal l'ISP ha d'informar el tribunal de si ha interpretat en el mateix cas anteriorment o no 

(NRPSI, 3.7). Pel que fa a la pertorbació mínima del context, aquesta noció la trobem (ASTM, 

13.3.7; NAJIT, Canon 5), incloent-hi la qüestió de la vestimenta adequada (ASTM, 13.3.8); aquest 

segon element adquireix un relleu especial a NRPSI (3.4), on es puntualitzen les situacions 

concretes en què cal que l'ISP hi intervinga. En aquest sentit, es pot plantejar que aquesta noció 

està relacionada amb la legitimació i el control de l'impacte de la tasca professional; si una funció 

com la de l'ISP suposara una alteració de les normes bàsiques del context i destorbara el 

funcionament normal dels altres agents (els metges, els advocats, els mestres...), això 

constituiria un escull considerable a l'hora d'assentar la professió en el conjunt del sistema, 

perquè es tracta d'un element sovint considerat «alié» al context on es produeix l'entrevista.  

L'ítem 13 se centra en apuntar que el document ambiciona atorgar coherència (IMIA, Preface 

from October 1998 printing, p. 8, NCIHC, Introduction, p. 2; NRPSI, Introduction; NSGCIS, 2. 

Introduction i Annex I., Introduction), qualitat (CHIA, Objective, p. 8; NCIHC, Introduction, p. 1 i 

2; NSGCIS, 2. Introduction i Annex I., Introduction) i uniformitat (CHIA, Objective, p. 8; IMIA, 

Preface from October 1998 printing, p. 8) a la ISP, aspecte que pot contribuir a generar 

legitimitat a ulls de la societat i dels altres professionals. Els documents CHIA (Section 1. Ethical 

Principles) i NSGCIS (Scope) aporten una argumentació on s'enllaça el fet d'aportar directrius, 

amb l'increment de la qualitat i de la confiança. 

L'ítem 14 fa referència a la funció informativa del document de cara als diversos agents implicats 

en la interpretació (CHIA, Objective; NRPSI, Introduction), com els intèrprets (CHIA, Objective; 

NCIHC, Introduction, p. 3; NSGICS, 2. Introduction), les organitzacions que contracten els serveis 

d'ISP (NCIHC, Introduction, p. 3; NSGICS, 2. Introduction) i el públic general (NCIHC, Introduction, 

p. 3; NSGICS, 2. Introduction), els formadors (CHIA, Objective; IMIA, Potential Uses; NCIHC, 

Introduction, p. 3), les institucions educatives (NCIHC, Introduction, p. 3), els altres professionals 

(IMIA, Potential Uses), els investigadors (CHIA, Objective), els inspectors i avaluadors de la 

qualitat (IMIA, Potential Uses; NCIHC, Introduction, p. 3), els organitzadors de les proves de 

certificació (CHIA, Objective; IMIA, Potential Uses), els legisladors i les institucions de govern 

(CHIA, Objective). Aquesta funció informativa, a més de ser la tasca fonamental dels documents, 

també és una manera d'exercir influència i poder sobre altres persones; així doncs, la noció 
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d'atènyer legitimitat per mitjà de la informació pot tenir la vessant d'incrementar la visibilitat i 

influència del col·lectiu (control de l'impacte) professional davant d'altres agents. 

L'ítem 15 al·ludeix al deure dels ISP d'identificar (CHIA, 5. d; IMIA, A-14 A; NSGCIS, 6. 28) i 

corregir les errades (CHIA, 5.d; IMIA, A-14 B i C-2 D; NCIHC, 5; NSGCIS, 6. 28) que puguen 

cometre; IMIA (C-2 D) apunta que per admetre i corregir les errades cal tenir una certa força 

moral. 

Pel que fa a l'ítem 16, ASTM hi atorga un cert protagonisme, perquè aporta aquesta noció en el 

punt 2, just després de presentar el document; segons apunta, el document no recomana cap 

acció concreta ni es pot aplicar en totes les circumstàncies o sense tenir en compte les 

característiques del context, sinó que s'ha d'usar aplicant el judici professional, basat en una 

formació i experiència que el document no pot substituir. NAJIT (Preamble, paragraph 2) també 

hi atorga certa importància, perquè ho situa al principi del document, tot estipulant que el codi 

no pot contenir tota la casuística i que els principis ètics no es poden aplicar d'una manera 

mecànica. 

A més dels ítems esmentats en aquest apartat, hi ha una altra noció amb una sola ocurrència 

(CHIA, Introduction, p. 16) que fa referència a la necessitat dels serveis de la ISP amb l'argument 

que el nombre d'usuaris que no parlen la llengua majoritària és elevat. 

Així mateix, el fet que apareguen els noms de les persones que han format part del comitè que 

ha redactat o aprovat el document (com fan els documents CHIA, IMIA, NCIHC i NSGCIS), hi 

atorga credibilitat. 

Un altre element que pot resultar útil per guanyar-se la confiança dels altres col·lectius 

consisteix en assenyalar els dubtes i les dificultats per arribar a acords dintre del col·lectiu, com 

una mostra del coneixement del camp dels membres, de les divergències al si de la comunitat 

professional i de la implicació dels participants en els debats; IMIA il·lustra aquest debat amb 

exemples com la inclusió de la pauta d'utilitzar la primera persona, que no és adequada per a 

algunes llengües, la intersecció entre el comportament ètic i la cultura (Preface from October 

1998 Printing, p. 8 i 9), o el repte d'aspirar a la màxima professionalitat tenint en compte la 

realitat que sovint no hi ha intèrprets amb les competències suficients en una determinada 

llengua (The Development Process, p. 11). IMIA és el text que més detalla aquesta qüestió. 



 

278 

6.3.3.1.3. Valoració de documents 

Els documents que més informació aporten, d'acord amb la classificació dels continguts que he 

aportat, són CHIA i NSGCIS, que cobreixen 14 de les 16 nocions. En segon lloc, hi ha NCIHC i 

ASTM, que en tracten 12 i 10 respectivament. En tercer lloc, ASTM tracta 10 conceptes, NAJIT, 9, 

NRPSI, 8, i IMIA, 7 nocions. 

6.3.3.2. Control de l'entrada 

Els dos mecanismes principals de control de l'entrada a la pràctica professional són la formació i 

l'acreditació. Existeix un consens generalitzat que el rol que pot desenvolupar la formació en 

qualsevol procés de professionalització és clau, com assenyalen, per exemple, Pöchhacker, 

(1998), Mikkelson (1996) o Abril (2006). L'acreditació fa referència al procès per mitjà del qual 

una persona rep el permís per exercir la professió per part d'una institució autoritzada, i sol tenir 

com a resultat la introducció de les dades personals i professionals en una mena de registre o 

directori, encara que hi ha diversos noms i tipus de sistemes d'acreditació arreu del món, el més 

conegut dels quals és National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) 

d'Austràlia. Això no obstant, a la mostra estudiada es fa una distinció entre acreditació i 

certificació: CHIA (Appendix D., Definitions) i NSGCIS (4. Definitions) apunten  que l'acreditació 

és el reconeixement de les institucions formatives que oferisquen una formació que atenya i 

mantinga el nivell formatiu, mentre que la certificació fa referència al procès per mitjà del qual 

una persona rep l'habilitació per a l'exercici professional (IMIA hi fa referència a l'apartat de 

Potential Uses, p. 18). 

Així doncs, els documents deontològics poden resultar uns recursos útils tant per a la formació 

de futurs professionals com per a l'avaluació de la seua tasca (Angelelli et al., 2007: 174). 

6.3.3.2.1. Síntesi de continguts 

En la taula següent presente una síntesi dels continguts dels documents, pel que fa al control de 

l'entrada a la professió per mitjà de les qualificacions i de les competències:  
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Competència d'interpretació: capacitat 
d'atenció, anàlisi, memòria, transferència 
lingüística, presa de notes, sensibilitat cultural, 
bona dicció, conducta apropiada, capacitat 
d'adaptació, resistència, resistència davant 
l'estrés 

8.3.1-
8.3.11 

 

The 
Stands… 
(p. 12) 
Duty A 

  2.2 
5. Int's 
Qualif. 
(p.14) 

20 Competència intercultural 8.3.1.6  

The 
Stands… 
(p. 12) 
Duty B 

  2.5 

8. 
Respons
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Interp. 
(p. 18) 

21 Competència lingüística 8.2  

The 
Stands… 
(p. 12) 
Duty A 

  2.1 
5. Int's 
Qualif. 
(p.14) 

22 
Competència tècnica: coneixement del tema i la 
terminologia, dels procediments usuals, gestió 
de la documentació 

8.4.1     2.3 
5. Int's 
Qualif. 
(p.15) 

23 Competència interpersonal   
The 

Stands… 
(p. 12) 

   
5. Int's 
Qualif. 
(p.15) 

Taula 35. Resultats de l'anàlisi del control de l'entrada. 

D'acord amb la síntesi de continguts que he presentat, aquest apartat té un índex d'ocurrència 

de 3,6 (25 ocurrències en 7 nocions).  

6.3.3.2.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 17 al·ludeix a la necessitat de superar les proves respectives d'acreditació o certificació 

per poder exercir, però només NRPSI (Introduction) estipula que cal passar aquestes proves per 

formar part del col·lectiu professional, i per tant per a estar sotmès a les directrius del mateix 

document. NSGCIS (8 43) estipula, en el cos ètic del document, que l'ISP ha de fer les proves 

corresponents per a obtenir l'acreditació o certificació, sense establir la necessitat de passar 

aquestes proves per pertànyer al col·lectiu professional. ASTM (8.4.1.1.3)) hi fa referència, però 

només com una mostra del fet que cal que l'ISP tinga un coneixement profund sobre un camp 

concret (com el dret o la medicina), sobre el qual és possible que haja de passar un examen. 

CHIA (Definitions), NCIHC (Glossary) i NSGCIS (4. Definitions) hi al·ludeixen en l'apartat dedicat a 

la terminologia. IMIA apunta que el document es pot utilitzar com una eina per als exàmens 

d'acreditació. 
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L'ítem 18 se centra en apuntar el requeriment que els ISP compten amb una educació superior a 

la secundària (ASTM, 8.4.1.1; NSGCIS, 5. Interpreter's Qualifications), preferentment una carrera 

universitària de tres anys de duració mínima en traducció i i interpretació (NSGICS, 5. 

Interpreter's Qualifications). 

L'ítem 19 fa referència a les competències d'interpretació específiques amb què cal comptar per 

desenvolupar la tasca d'una manera correcta, entre les quals s'especifica que cal tenir les 

següents habilitats: l'escolta activa (NSGCIS, 5. Interpreter's Qualifications; ASTM, 8.3.1 ho 

anomena «atenció»), l'anàlisi (ASTM, 8.3.2), la memòria (ASTM, 8.3.3; NSGCIS, 5. Interpreter's 

Qualifications), la presa de notes (ASTM, 8.3.5; NSGCIS, 5. Interpreter's Qualifications), la 

transposició mental i verbalització en LM (ASTM, 8.3.4, ho anomena «transferència lingüística»; 

IMIA, The Standards of Practice, p. 12; NSGCIS, 5. Interpreter's Qualifications), consciència 

cultural (ASTM, 8.3.6), bona dicció (ASTM, 8.3.7), conducta professional apropiada (ASTM, 8.3.8), 

adaptabilitat (ASTM, 8.3.9), resistència (ASTM, 8.3.10), resistència a l'estrés (ASTM, 8.3.11) 

NSGCIS (5. Interpreter's Qualifications) també parla de la necessitat que l'ISP conega el rol 

professional que li pertoca, i que compte amb habilitats interpersonals.  

L'ítem 20 se centra en estipular les competències necessàries, pel que fa al coneixement de les 

cultures d'ambdues parts (ASTM, 8.3.1.1; NRPSI, 2. 5) i competència intercultural, per poder 

transmetre el contingut cultural dels missatges (ASTM, 8.3.1.1; IMIA, The Standards of Practice, 

p. 12); NSGCIS (8. Responsibilities of Interpreters) concreta que « The interpreter must be able to 

understand and convey cultural nuances without assuming the role of advocate or cultural 

broker».  

L'ítem 21 al·ludeix a la necessitat de comptar amb les competències lingüístiques necessàries en 

ambdues llengües (ASTM, 8. 2; IMIA, The Standards of Practice, p. 12; NSGCIS, 5. Interpreter's 

Qualifications); NRPSI (2.1) concreta que l'ISP ha de tenir una competència elevada oral i escrita, 

incloent-hi la terminologia (també estipulat a NSGCIS, 5. Interpreter's Qualifications), les 

expressions i els dialectes. 

L'ítem 22 se centra en la competència tècnica, és a dir en el coneixement profund del tema 

(ASTM, 8.4.1; NSGCIS, 5. Interpreter's Qualifications) i de l'àrea en què es desenvolupa la tasca 

professional, la terminologia del camp (ASTM, 8.4.1; NSGCIS, 5. Interpreter's Qualifications), els 

procediments usuals (NRPSI, 2. 3) i la capacitat per gestionar la documentació adequadament 

per tal d'aprendre sobre camps nous. 
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L'ítem 23 fa referència a la competència interpersonals que necessiten els ISP per interactuar 

d'una manera apropiada amb els diversos agents amb què entra en contacte (IMIA, The 

Standards of Practice, p. 12; NSGCIS, 5. Interpreter's Qualifications). 

Altres nocions que han rebut una sola recurrència són: formació específica i reglada en 

interpretació, experiència professional documentada en ISP i superació de proves de 

competència lingüística (totes tres a NSGCIS, 5. Interpreters Qualifications, p. 15) i la 

competència ètica (IMIA, Duty C) 

6.3.3.2.3. Valoració de documents 

Els documents que contenen més informació respecte del control de l'entrada, d'acord amb les 

nocions incloses en aquest apartat, són NSGCIS, que conté tots els conceptes, i ASTM, que no 

cobreix un dels 25 conceptes; IMIA i NRPSI tracten totes les qüestions menys dues. Finalment, 

CHIA es refereix a una de les nocions i NAJIT no n'inclou cap. 

6.3.3.3. Control de la praxi 

Els col·lectius professionals necessiten exercir un cert control sobre la manera com actuen els 

seus membres, per tal d'assegurar que respecten les normes professionals, mantenen un nivell 

de professionalitat acceptable, etc. Aquest control es pot concretar amb mesures com la 

realització de revisions o controls de qualitat, la necessitat de renovació de la certificació, el 

deure de l'ISP de participar en activitats de formació continuada, la pertinença a un cos 

professional que treballe per professionalitzar l'activitat i alhora per mantenir un nivell suficient 

de qualitat entre els seus membres. 

La proposta d'unes normes pràctiques per als professionals suposa un exercici de control sobre 

la praxi, i la majoria de les directrius ambicionen tenir un impacte favorable sobre la qualitat de 

la tasca que desenvolupen els professionals. Per aquest motiu, bona part d'aquestes qüestions 

han quedat recollides en la descripció del contingut ètic dels documents analitzats. Això no 

obstant, en les línies que segueixen, em centre en el control de la praxi, sensu stricto, és a dir, en 

aquelles pautes concretes que intenten assegurar que l'exercici dels professionals no perda la 

qualitat necessària.  

Un element que ressalta en el camp de la ISP és que el servei que s'ofereix no roman, a 

diferència del que ocorre amb la traducció. El resultat de la feina no es pot avaluar d'una manera 

directa, a menys que es produïsca una inspecció in situ o per mitjà d'un enregistrament. Això 
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implica que en el camp de la ISP és més probable que es pose l'èmfasi en l'avaluació periòdica de 

les competències i en la formació continuada. 

6.3.3.3.1. Síntesi de continguts 

Hi ha dues nocions principals dintre d'aquest apartat: els controls interns de qualitat per part del 

col·lectiu, i el rol que poden desenvolupar les associacions professionals en aquesta tasca. 

A la taula següent presentem la síntesi de continguts de l'apartat control de la praxi: 
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24 Controls de qualitat: inspeccions, avaluacions, 
autoavaluacions 

14.2.1.
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4.h 
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C-2 C 

 28  8.45 

25 Pertinença a una associació professional i 
col·laboració entre treballadors 

13.3.5 
Become a 
Member 

(p. 86-87) 
  

29 
30 

 
8.47 

Annex 
III 

Taula 36. Resultats de l'anàlisi del control de la praxi. 

A partir de la informació recollida sobre aquest apartat, repartida en 2 ítems i amb un total de 9 

ocurrències, s'observa que aquest apartat té un índex d'ocurrència mitjana de 4,5. 

6.3.3.3.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 24 se centra en els controls de qualitat, ASTM (14.2.15) comenta que és responsabilitat de 

l'organització que proveeix serveis d'ISP posar en marxa procediments per assegurar la qualitat 

de les interpretacions, com ara inspeccions aleatòries per part de col·legues qualificats; una altra 

proposta consisteix en la directriu que els ISP demanen que es facen valoracions i avaluacions de 

la seua actuació (CHIA, 4. h; NSGCIS, 45; NCIHC, 28 i practiquen l'autoavaluació (IMIA, C-2 C; 

NSGCIS, 8. 45); IMIA (Potential Uses) apunta que el document es pot utilitzar com una eina per a 

l'avaluació de la tasca dels professionals.  

Pel que fa a l'ítem 25, referent a la directriu de pertànyer a una associació professional (NSGCIS, 

8. 47), tot i que aquest element l'hem introduït dintre del control de la praxi, és a dir, amb un 

efecte sobre el col·lectiu professional que sanciona el document, també es pot conceptualitzar 

com un factor que afecta altres agents del sistema social externs al col·lectiu professional. De 

fet, la funció destacada que desenvolupen les associacions en tot procés de construcció 

professional queda recollida, d'una manera explícita o implícita, en tots els documents. Dintre 

d'aquest apartat també es pot ubicar la necessitat que els professionals col·laboren, compartint 

coneixements, experiència i informació (ASTM, 13.3.5) per tal d'oferir un servei de qualitat. CHIA 

inclou un apartat (Become a Member) amb la informació sobre com pertànyer a l'associació, una 
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fulleta d'inscripció i les tarifes; NSGCIS (Annex III) també aporta detalls sobre les assocacions, tot 

i que no ofereix el mateix grau de detall. 

6.3.3.3.3. Valoració de documents 

Els documents ASTM, CHIA, NCIHC i NSGICS tracten ambdues nocions; IMIA només en tracta 

una, i NAJIT i NRPSI no tracten cap de les qüestions incloses en aquest apartat. 

6.3.3.4. Control de l'eixida 

El control de l'eixida fa referència a les mesures disciplinàries o d'altres tipus que posa en marxa 

la comunitat professional per tal de poder excloure de la pràctica professional i, si resulta adient, 

del col·lectiu, aquells membres que incorreguen en pràctiques que la professió condemna, per 

exemple perquè vulneren principis o valors professionals, no respecten les pautes, donen una 

imatge negativa o perquè han perdut les competències necessàries per a l'exercici de la tasca 

professional. Es tracta d'una qüestió que no ha rebut gaire atenció des del camp de la 

traductologia, encara que en el camp de la sociologia de les professions sí que es tracta amb 

detall. 

Així doncs, sembla que l'eixida d'aquells membres del col·lectiu que no respecten les normes 

depèn directament del control de la pràctica professional; és a dir, s'aplicaran mesures 

disciplinàries, incloent-hi l'expulsió, quan hi haja dades que resulten, per exemple, d'una 

inspecció o d'una prova d'avaluació, i que confirmen que l'ISP no ha actuat correctament o no té 

les competències necessàries. 

6.3.3.4.1. Síntesi de continguts 

El control de l'eixida està format per una sola noció: les mesures disciplinàries i les sancions de 

què poden ser objecte aquells professionals que no tinguen una conducta professional 

adequada. 

Es tracta d'un aspecte que no ha rebut gaire atenció, com es pot observar a la taula següent:  
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26 Mesures disciplinàries i sancions      Intro.  

Taula 37. Resultats de l'anàlisi del control de l'eixida. 

Tot i ser un apartat amb l'índex d'ocurrència més baix (amb una noció, en un punt), resulta 

significatiu constatar que els documents analitzats no aporten informació sobre aquest element. 
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6.3.3.4.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 26 fa referència a les mesures disciplinàries que es poden aplicar en els casos que els ISP 

no respecten les normes del document deontològic (NRPSI, Introduction). 

6.3.3.4.3. Valoració de documents 

Només el document NRPSI conté l'única noció que hi ha en aquest apartat; la resta dels textos 

no hi paren esment. 

6.3.3.5. Control de l'impacte  

El control de l'impacte sobre el sistema fa referència a la capacitat d'un col·lectiu professional 

per regular la seua capacitat d'influència sobre altres col·lectius i sobre el sistema en conjunt. 

Per exemple, en el cas que un col·lectiu requerisca l'aprovació de legislació específica sobre el 

seu camp, el poder o capital que retinga el col·lectiu professional li permetrà pressionar d'una 

manera més o menys efectiva els agents de l'àmbit polític; aquest capítal pot ser econòmic o 

també simbòlic. 

Cal entendre el control de l'impacte, no solament com la influència del col·lectiu de cara als 

altres agents «veïns» i a la societat, sinó també com l'exercici d'autocontrol que garanteix un 

tracte respectuós i contribueix a la pervivència de l'activitat en aqueix context i al respecte a la 

mateixa professió, en línia amb el que s'ha esmentat a l'apartat de legitimitat. S'observa, doncs, 

com la legitimitat d'un col·lectiu professional a ulls dels altres professionals i de la societat 

general afecta el capital simbòlic d'aquest col·lectiu, i així sobre el seu poder per influir altres 

agents del camp social. 

Així doncs, el control de l'impacte pot concretar-se en la regulació del contacte amb altres 

professions (per exemple, pel que fa a la gestió de la tríada, el control de la comunicació, els 

seminaris de formació amb altres professionals), l'estipulació de les responsabilitats dels altres 

agents o de les tarifes que cal pagar als professionals. 

Vist des d'un altre punt de vista, es poden distingir diversos tipus d'impacte sobre què la ISP i els 

ISP poden intentar exercir control: sobre el flux de l'entrevista (per exemple, coordinar la 

comunicació), sobre els participants (per exemple, determinar les responsabilitats dels agents) i 

sobre la ISP (per exemple, legimitar l'activitat professional). 
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6.3.3.5.1. Síntesi de continguts 

Dintre d'aquest apartat es presenten aspectes que poden influir en la relació amb altres agents 

del sistema, com per exemple, d'una banda, la regulació de les responsabilitats dels ISP de cara 

als clients i al servei que aporte els ISP, i, de l'altra, les responsabilitats tant dels clients que 

requereixen el serveis com dels proveïdors d'ISP de cara als ISP; la formació d'altres 

professionals en la utilització d'ISP; la protecció del col·lectiu; evitar influir les parts 

innecessàriament. 

A la taula següent presente la síntesi de contingut de l'apartat dedicat al control de l'impacte: 
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l'encàrrec, seguir les normes de professionalitat de 
l'ISP 

11.2, 
15. 

Respon
s. of 

Clients 

     

6. 
Respon

s. of 
Clients 

29 
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7. 

Respon
s of ISP 

Taula 38. Resultats de l'anàlisi del control de l'impacte. 

D'acord amb les dades exposades, hi ha 3 nocions dintre d'aquest apartat, amb un total de 7 

ocurrències, de manera que l'índex d'ocurrència és de 2,3. 

6.3.3.5.2. Discussió d'ítems 

L'ítem 27 fa referència a la funció que exerceix el document per protegir els professionals (CHIA, 

NAJIT), i al deure dels ISP de protegir les normes de la professió i d'ajudar els companys (NRPSI). 

Pel que fa la defensa de les normes, aquesta pauta es pot entendre com una mesura front a les 

vulneracions de les normes que es puguen produir per part d'altres professionals o com a 

conseqüència de l'aplicació de les normes d'una institució que puguen anar en contra de les 

normes de la ISP; des d'aquest punt de vista, aquesta directriu pretèn que els ISP influisquen 

sobre el sistema. D'altra banda, quant al deure d'ajudar altres professionals, aquesta directriu té 

un component més individual, segons el qual els membres del col·lectiu han d'ajudar-se per 

enfortir el conjunt. 



 

286 

Pel que fa a l'ítem 28, ASTM (11.2.15) i NSGCIS (6. Responsibilities of Clients) s'apunten les 

obligacions que té el client, consistents en notificar els riscos per a la salut que un encàrrec pot 

comportar, seguir les normes de professionalitat del codi deontològic de l'intèrpret, i facilitar a 

l'ISP tanta informació i documentació com siga possible sobre l'encàrrec per facilitar la tasca de 

l'ISP. ASTM (11.2) estipula en cada àmbit i en cada situació comunicativa quines són les 

responsabilitats d'aquest agent, de manera que sembla que s'hi atorga una importància 

considerable. NSGCIS també apunta les mesures, no obligatòries, que podria emprendre el client 

per facilitar la tasca de l'ISP durant l'entrevista: evitar les frases llargues i complexes, evitar 

l'argot, les expressions idiomàtiques i el vocabulari molt tècnic; animar l'ISP perquè demane 

aclariments; parlar clarament i a un ritme moderat; fer pauses freqüents perquè l'ISP interprete; 

adreçar-se directament a l'usuari i parar atenció a la comunicació no verbal; no demanar l'opinió 

de l'ISP; facilitar un context de treball adequat per a la ISP, dedicant més temps a les entrevistes 

amb ISP, fent descansos quan l'encàrrec té una duració prolongada, o intentant que hi haja els 

mitjans adequats perquè es puga utilitzar el mode d'interpretació més adequat).  

Quant a l'ítem 29, a ASTM (14) i NSGCIS (7. Responsibilities of Interpreting Service Providers) 

s'assenyalen les responsabilitats dels serveis d'ISP, que consisteixen bàsicament en coordinar el 

client i l'ISP, per exemple, pel que fa a l'aportació de documentació rellevant, a la preparació 

dels requeriments tecnològics o la formació; ambdós documents, ASTM i NSGCIS, presenten un 

grau de semblança molt elevat pel que fa a aquest ítem. D'una banda, de cara al client, s'apunta 

que les obligacions són: subministrar al client els serveis que necessita (ASTM, 14.2; NSGCIS, 

Responsibilities of ISP: Responsibilities to the client, 1), és a dir, determinar si les qualificacions de 

l'intèrpret són adequades i informar-ne el client; informar el client si no hi ha disponible un 

intèrpret amb les qualificacions pertinents (ASTM, 14.2; NSGCIS, Responsibilities of ISP: 

Responsibilities to the client, 2) o en aquella llengua (NSGCIS, Responsibilities of ISP: 

Responsibilities to the client, 4); informar el client sobre com treballar amb ISP (NSGCIS, 

Responsibilities of ISP: Responsibilities to the client, 3); aportar un pressupost i una descripció 

detallada dels serveis d'interpretació (ASTM, 14.2; NSGCIS, Responsibilities of ISP: 

Responsibilities to the client, 5); portar a terme tasques de control de qualitat; seguir 

procediments de contractació legals. 

De l'altra banda, de cara a l'intèrpret, han d'aportar totes les dades de l'encàrrec (NSGCIS, 7. 

Responsibilities of Interpreting Service Providers: Responsibilities to the interpreter, 1), sol·licitar 

material i documentació al client (NSGCIS, 7. Responsibilities of Interpreting Service Providers: 

Responsibilities to the interpreter, 1a), facilitar els glossaris i recursos necessaris a l'ISP (NSGCIS, 
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7. Responsibilities of Interpreting Service Providers: Responsibilities to the interpreter, 1b), 

facilitar les dades administratives (adreça, dades de contacte) (NSGCIS, 7. Responsibilities of 

Interpreting Service Providers: Responsibilities to the interpreter, 1c), assegurar les condicions de 

treball adequades per a l'intèrpret (ASTM, 14.3; NSGCIS, 7. Responsibilities of Interpreting 

Service Providers: Responsibilities to the interpreter, 2), fomentar un ambient de treball adequat 

(NSGCIS, 7. Responsibilities of Interpreting Service Providers: Responsibilities to the interpreter, 

2a), i informar el client sobre com treballar amb ISP (NSGCIS, 7. Responsibilities of Interpreting 

Service Providers: Responsibilities to the interpreter, 2b), facilitar el nombre adequat d'intèrprets 

(NSGCIS, 7. Responsibilities of Interpreting Service Providers: Responsibilities to the interpreter, 

2c), facilitar l'equipament necessari per a la interpretació, establir clarament i documentar la 

relació contractual que regula la relació laboral amb l'ISP (NSGCIS, 7. Responsibilities of 

Interpreting Service Providers: Responsibilities to the interpreter, 4), efectuar el pagament en un 

termini raonable, d'acord amb el contracte o acord (NSGCIS, 7. Responsibilities of Interpreting 

Service Providers: Responsibilities to the interpreter, 3) 

D'altra banda, hi ha un seguit de qüestions amb un grau baix d'ocurrència. Un element que no ha 

tingut gaire visibilitat és la funció del document de servir com a eina per a la formació d'altres 

professionals (IMIA, Potential Uses). Així mateix, hi ha un element que només ha rebut una sola 

recurrència, que fa referència a les responsabilitats de l'ISP de cara al proveïdor de serveis d'ISP 

(NSGCIS, 8. Role and Responsibilities of Interpreters), com ara: demanar informació sobre 

l'encàrrec per a preparar-se adequadament; presentar-se adequadament i explicar el rol; 

respectar el temps programat per a l'encàrrec; mantenir un aspecte i un comportament 

professionals; seguir els protocols i complir les condicions acordades amb el proveïdors de 

serveis d'ISP. 

6.3.3.5.3. Valoració de documents 

Els documents que més atenció presten a aquest component són ASTM i NSGCIS, que tracten 2 

de les 3 nocions. CHIA, NAJIT i NRPSI cobreixen una noció. IMIA i NCIHC no toquen cap de les 

nocions que conformen aquest apartat. 

6.3.3.6. Síntesi de resultats 

Amb la finalitat d'aportar un resum dels resultats obtinguts pel que fa a l'anàlisi dels documents 

deontològics des de la perspectiva de la sociologia de les professions, a continuació se'n 

presenta un esquema, presentat en dues figures. La primera fa referència a la confiança i la 

legitimitat, com es pot veure a continuació: 
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Il·lustració 24. Síntesi de l'anàlisi dels documents des de la sociologia de les professions; 

nocions de confiança i legitimitat  

En la segona il·lustració, s'exposen gràficament el contingut sociològic dels documents que s'ha 

estructurat en l'anàlisi elaborada al voltant de la noció de control: 
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Il·lustració 25. Síntesi de l'anàlisi dels documents des de la sociologia de les professions; nocions de control de 

l'entrada, contro de la praxi, control de l'eixida i control de l'impacte  

Com es pot observar en aquestes il·lustracions, i d'acord amb els quadres d'aquest apartat on 

s'ha resumit i analitzat el contingut dels documents en relació amb la sociologia de les 

professions, l'element més important quant al nombre de nocions que conté i al protagonisme 

que s'hi concedeix és la confiança i legitimitat. Aquest plantejament sembla congruent amb el 

moment actual d'una professió que considera que la tasca que desenvolupa és de primera 

importància però no percep aquest reconeixement per part de la societat i, per tant, es pot 

plantejar que l'èmfasi que es posa en aquesta noció és una manera de «reclamar» l'espai que la 

ISP considera que li és propi. 

Una altra reflexió fa referència als nexes semàntics amb les altres àrees d'estudi. L'anàlisi dels 

documents des de la vessant sociològica revetla que és una àrea relativament autònoma dels 
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altres camps d'estudi. Com és palès a la il·lustració, bona part dels nexes es tracen entre les 

diverses nocions de la sociologia de les professions i són poques les relacions amb principis ètics; 

la majoria d'aquestos vincles s'estableixen amb el principi de professionalitat, que és el més 

«sociològic» dels principis ètics. 

6.4. DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

A l'epígraf anterior s'ha presentat una anàlisi dels documents des de tres perspectives teòriques. 

En aquest apartat presente una descripció sintètica dels documents deontològics estudiats en 

aquest capítol, i n'expose una avaluació crítica, subratllant el contacte entre els documents i 

entre les àrees temàtiques, i oferint també una valoració dels documents d'acord amb les 

contribucions o les mancances més significatives dels textos. En primer lloc, faig un seguit 

d'observacions generals a partir de les comparacions establertes, tant sobre els textos com 

sobre el procés d'anàlisi. En segon lloc, em centre en el nivell textual de l'anàlisi, pel que fa al 

contingut; al context de publicació; a la tipologia textual; a les relacions, les semblances i les 

dissimilituds entre els documents, així com aquells elements controvertits, interns o externs a la 

mostra. En tercer lloc, des d'una perspectiva ètica, aporte una reelaboració dels resultats 

presentats anteriorment, amb una classificació dels principis ètics i també del sistema moral de 

la ISP; així mateix, plantege que, d'acord amb els resultats obtinguts pel que fa al rol 

professional, se n'observa una possible evolució històrica. 

6.4.1. ELS DOCUMENTS DEONTOLÒGICS: DEFINICIÓ DEL 
GÈNERE TEXTUAL  

En aquest apartat s'aporta una síntesi de les dades recollides en el procés d'anàlisi sobre la 

naturalesa dels documents sotmesos a escrutini, incloent-hi aspectes com el context en què es 

publiquen, el tipus d'elements que contenen, o les relacions que s'estableixen entre els textos. 

Tot i que l'estudi no pretèn fer una anàlisi textual profunda dels documents, com s'ha assenyalat 

anteriorment, sinó que se centra més aviat en la vessant semàntica, aquest apartat ofereix una 

descripció somera del gènere textual dels documents deontològics de la ISP. 

Per fer aquesta descripció del gènere textual atenent a les convencions que emergeixen de 

l'observació de la mostra, em base en Ezpeleta (2008), on es recullen, en primer lloc, diverses 

definicions del terme «gènere» i es perfilen els factors de caracterització; a continuació, es 

proposa una definició del gènere «informe tècnic», que serveix com a model per a l'anàlisi 

textual del corpus de documents deontològics. Aquesta proposta s'insereix en el marc de les 
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contribucions del grup de recerca GenTT. La proposta d'Ezpeleta i GenTT se centra en els 

següents elements: 

1. Gènere: Denominació en les diverses llengües 
2. Subgènere: Si s'escau 
3. Situació comunicativa: Registre (camp socioprofesional, mode, nivel de formalitat; 

participants; emisor(s), receptor(s); i funció 
4. Aspectes formals: cohesió gramatical (connectors, elements metadiscursius, 

col·locacions, deixis, el·lipsis, etc.) i lèxica (terminologia, fraseologia, camps semàntics, 
etc.); aspectos contrastius 

5. Macroestructura: identificació de les parts fonamentals dels textos 
6. Relació amb altres gèneres: sistemes de gèneres 
7. Comentaris: Referències bibliogràfiques, pàgines electròniques interessants, etc. 

A partir d'aquesta proposta, en les línies que segueixen aporte una definició del gènere textual a 

partir de la mostra, centrant-me en alguns dels elements anteriors. Primerament, faig una 

descripció del gènere i del subgènere textual, tot exposant la tipologia i subratllant també la 

relació entre gèneres. En segon lloc, resumisc la situació comunicativa general de la mostra, a 

partir del context de creació i dels objectius comunicatius exposats. Finalment, en tercer lloc, 

expose una síntesi de la macroestructura del corpus, d'acord amb la informació aportada al 

princi d'aquest capítol. No es tracten en aquest apartat els aspectes formals, que ja s'han tractat 

amb un cert detall.  

6.4.1.1. Tipus, gènere i subgènere textual 

El tipus textual predominant al corpus analitzat és exhortatiu o instructiu, seguint la classificació 

de Hatim i Mason (1995: 200-203), perquè la funció comunicativa principal dels documents és 

formar, guiar, condicionar o modificar les conductes futures dels destinataris, és a dir instruir o 

prescriure. A més, aquest teòrics n'identifiquen dos subtipus: l'exhortació amb alternativa (la 

publicitat) o sense alternativa (els contractes); en el cas de la mostra que ens ocupa, resulta 

difícil determinar el subtipus textual, i depén de cadascun dels textos, i fins i tot dels fragments 

del document. Es podria argumentar que pertanyen a un subtipus textual a mitjan camí; els 

receptors tenen alternativa, però és notori que els textos estudiats tenen un caràcter 

contractual (entès com un contracte social en què cristal·litza un compromís), perquè segons els 

documents, el context i el tipus d'infracció hi pot haver sancions. 

Prenent com a base la redacció de les normes, exposada a l'apartat anterior, es poden identificar 

diversos graus de constrenyiment de les directrius. ASTM, NAJIT, NRPSI són els documents més 

instructius, sense alternativa, mentre que CHIA, IMIA, NCIHC, NSGCIS són més aviat expositius, i 

sembla que es tracta de textos exhortatius, amb alternativa. Els primers tres documents 



 

292 

contenen la paraula «code» al títol del document o de l'apartat on hi ha el contingut ètic, és a 

dir, amb una funció clarament normativa, mentre que els altres quatre documents contenen al 

títol el mot «standards», que pot referir-se tant a les normes com als criteris per a la valoració de 

la qualitat d'una activitat professional. 

Així mateix, pel que fa al gènere textual, es pot entendre que els set documents estudiats, en 

compartir l'objectiu comunicatiu de modificar la conducta dels destinataris, pertanyen al mateix 

gènere, però la qüestió del nom que es pot donar a aquest gènere és complexa.  Com es pot 

apreciar als títols dels documents, s'observa una variabilitat elevada de noms: guia de normes o 

estàndards, codi de conducta, normes de pràctica, codi d'ètica… Aquests textos, malgrat no ser 

diametralment diferents (Bancroft, 2004: V) i ambicionar finalitats paral·leles, es presenten 

d'una manera dissemblant (Bancroft, 2004: 15-18), per exemple pel que fa a la longitud, com 

hem vist anteriorment; aquesta disparitat sembla que és conseqüència de les divergències en el 

grau de concreció de les directrius que s'hi aporten. Els textos que conformen la mostra es 

poden classificar, doncs, en dos gèneres textuals, segons el tipus de normes d'ètica professional 

que aporten: 

− Codis deontològics o de conducta: NRPSI i NAJIT inclouen principis ètics i sovint són més generals i 
més curts que els codis d'ètica o les norms de pràctica. Són vinculants per als members de 
l'organisme que els aprova i satisfan el propòsit de regular la pràctica professional. L'objectiu 
comunicatiu és modificar la conducta a través de normes vinculants. 

− Normes de pràctica: ASTM, CHIA, IMIA, NCIHC i NSGCIS són més pràctics i aplicats que els codis 
deontològics, a més de ser més detallats i, per això, també més llargs. Inclouen directrius més 
específiques, i sovint no són vinculants. Tenen la finalitat de fomentar les bones pràctiques, 
afavoreixen la provisió de serveis de qualitat i fomenten la professionalització. L'objectiu 
comunicatiu també consisteix en modificar la conducta dels receptors, però a través de 
l'oferiment de directrius. 

Així doncs, com es pot observar, hi ha una relació entre els dos gèneres; com s'assenyala a 

NCIHC (p. 1), «Standards of practice are concerned with the “hows” of performance as 

compared with codes of ethics that focus on the “shoulds”», és a dir, que uns textos tenen una 

intencionalitat informativa o pedagògica, i d'altres, només normativa. Aquests gèneres 

conformen un sistema de gèneres (Bazerman, 1994), que he anomenat «documents 

deontològics»; aquesta denominació s'ha utilitzat com a genèric al llarg d'aquest treball. Tant 

aquesta denominació com la diferenciació entre gèneres s'ha tractat al Capítol 3, a l'apartat 

3.6.2.1, des de la perspectiva de la deontologia professional. 
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6.4.1.2. Els contextos de creació i la situació 
comunicativa 

Els documents deontològics s'emmarquen en el grup dels gèneres de la pràctica professional. Es 

tracta de textos que pretenen oferir directrius als treballadors de l'àmbit, tot descrivint els seus 

deures. Així doncs, la finalitat comunicativa és exposar per escrit el compromís del col·lectiu i 

dels individus que el conformen envers la qualitat del servei que s'ofereix que, en el cas de la ISP, 

és facilitar la comunicació. 

Pel que fa al context de creació dels documents estudiats, es pot dir, en síntesi, que els textos 

han estat publicats en la dècada 2000-2010, quan una organització ―ja siga una associació 

professional, un consell assessor o una institució d'estandardització― anglosaxona ―dels EUA, 

Regne Unit o Canadà― observ a que cal introduir millores en el camp de la ISP (cercar la 

coherència, aportar criteris i directrius, etc.) i es planteja crear un document ―codi d'ètica, codi 

deontològic o codi de conducta― que motive aquests canvis. 

Per desciure la situació comunicativa, cal tenir en compte, així mateix, l'emissor, el receptor i el 

camp. Quant als emissors dels textos, se'n distingeixen els següents: 

1. Associacions d'intèrprets: CHIA, IMIA, NAJIT; 
2. Organismes oficials: NRPSI, NCHIC; 
3. Societat d'estandardització: ASTM; 
4. Tipus mixt: NSGCIS ha estat publciat per diverses associacions professionals al Canadà 

(com HIN i AILIA), amb el suport i aprovació de les institucions públiques.  

S'observa, per tant, un predomini evident de textos publicats en països anglosaxons, 

especialment als EUA, però també al Regne Unit i a Canadà. No estem en condicions d'afirmar 

que siguen els països que més han treballat aquest tema, perquè el fet que es publiquen els 

documents en llengua anglesa en faciliten la difusió i recepció, i potser aquest fet, juntament 

amb els processos de globalització que actualment situen els centres d'influència de moltes 

disciplines en països anglosaxons, siga la causa que hagen tingut una gran visibilitat i influència 

sobre altres territoris. També poden haver sigut la causa que motive la tria per part meua 

d'aquests textos. Siga com siga, i com he assenyalat al Capítol 3, sembla que el protagonisme 

que han adquirit els documents d'aquest tipus (especialment els standards of practice) a Nord-

amèrica és major que el suscitat a altres territoris, com ara Europa. 

D'acord amb el que s'ha apuntat a l'inici d'aquest epígraf, els receptors principals dels 

documents són els individus que formen part de la comunitat professional. D'acord amb els 

objectius exposats a 6.2.1.1.1, també es poden identificar altres receptors, secundaris o 



 

294 

indirectes, com ara els subministradors de serveis d'ISP, els formadors d'intèrprets, els usuaris 

del serveis o el públic general. 

El camp en què es pot situar la comunicació que té lloc per mitjà d'aquests documents és 

especialitzat; s'utilitza una terminologia pròpia del tecnolecte especialitzat de l'àmbit 

professional de què s'ocupen, és a dir la ISP. Així mateix, s'hi observen diversos subcamps, 

segons en quin àmbit(s) de la ISP se centren:  

- ISP mèdica: CHIA, IMIA, NCIHC; 
- tots els camps de la ISP: ASTM, NRPSI, NSGCIS; 
- ISP jurídica (judicial): NAJIT. 

6.4.1.3. Macroestructura  

El contingut dels documents, d'acord amb el que s'ha esmentat al principi del capítol (vegeu 

6.2.1.1), presenta moltes semblances, i també marcades divergències. 

Quant al tipus d'informació que s'aporta en les diverses seccions, als elements introductoris 

solem trobar les dades de tipus sociològic; dintre de l'articulat del text, hi ha les dades més 

específicament ètiques i comunicatives; la informació referent a la comunicació i a la ISP també 

apareix en seccions contígües a l'articulat (és el cas de CHIA i IMIA).  

A continuació es presenta una taula on es pretèn oferir una il·lustració sintètica del contingut 

dels documents: 
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ELEMENTS INTRODUCTORIS 
Justificació de la utilitat 
Funcionalitats 
Persones i institucions 
Context de creació 
Objectius 

Proporcionar una base d'enteniment comuna  
Garantir i augmentar la qualitat de serveis d'interpretació 
Servir per a (auto) avaluació i seguiment de la pràctica profesional 
Servir al públic en general 
Assegurar que totes les persones alienes al procés d'interpretació―com el 
públic en general, altres professions― tinguen clar qu è se'n pot esperar 
Adoptar-se per a la formació d'intèrprets 

Disposició de la informació 
Agraïments 
Resum dels continguts 
Destinataris 
Qualificacions i competències de l'intèrpret 
CONTINGUT ÈTIC 
Títol: Estàndards de pràctica/Principis ètics 
7 principis ètics (substantiu) 
51 directrius (verb no modal) 
ALTRES ELEMENTS 
Terminologia 
Bibliografia 
Qualificacions 
Organitzacions professionals 
Rol professional 
Contextos 
Responsibilitats dels agents 

Taula 39. Síntesi dels continguts dels documents deontològics. 

Els documents específics d'un àmbit de treball (de l'àmbit mèdic ―CHIA, IMIA, NCIHC― o jur ídic 

―NAJIT―) mai parlen dels àmbits de treball; d'entre els documents d'abast general, ASTM i 

NSGCIS sí que tracten diversos àmbits de treball, mentre que NRPSI no se centra en cap moment 

en especificar les particularitats dels diversos àmbits. 

6.4.2. RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS DEONTOLÒGICS 

Aquest apartat se centra en establir d'una manera explícita les relacions que hi ha entre els 

documents que conformen la mostra. En primer lloc, es presenta la comunicació a nivell textual 

que es produeix entre els textos del corpus, prenent com a referència les intertextualitats. En 

segon lloc, amb una perspectiva més aviat semàntica, s'hi identifiquen semblances i divergències 

entre les propostes dels documents, tot fent aflorar les controvèrsies més significatives i els 

consensos majoritaris; aquesta mirada permet identificar l'ortodòxia i heterodòxia en aquest 

camp, en els territoris i els moments en què s'han publicat aquests documents. 
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6.4.2.1. Dinàmica intertextual 

Després d'analitzar els documents que conformen la mostra estudiada, s'observa una evident 

comunicació entre els textos. 

Sovint aquestes influències són explícites en el text. Les dues mostres més significatives, es 

troben a NCIHC i a NSGCIS. Segons apunta NCIHC a la introducció, «This project built on the work 

in standards development at the individual state level, specifically on the pioneering work of the 

Massachusetts Medical Interpreters Association (MMIA) [actualment, IMIA] and the California 

Healthcare Interpreting Association (CHIA)». Així mateix, NSGCIS apunta que «The 

recommended standards of practice and ethical principles for the LITP integrates the work of 

Across Languages Translation and Interpretation Service, a London, Ontario based community 

interpreter service and the American National Council on Interpreting in Healthcare [NCIHC]»; a 

més, NSGCIS ha extret alguna informació d'ASTM, com es pot observar en les notes al peu 1, 3, 

5, 7 i 10. Així mateix, IMIA esmenta la publicació dels documents ASTM, CHIA i NCIHC, i també 

cita una declaració que va fer l'associació NCIHC respecte del document IMIA. 

D’altra banda, hi ha casos on aquestes concomitàncies queden implícites. Els punts 6, 7 i 8 de 

NSGCIS –referents a les responsabilitats dels clients, dels proveïdors de serveis i dels intèrprets– 

contenen fragments quasi idèntics als punts 13, 14 i 15 d’ASTM (2007). Els punts 33 i 34 també 

s'han extret d'altres documents; el primer, que fa referència a la transparència en l'exercici, 

prové de NCIHC (6), i de fet s'hi manté gairebé la mateixa redacció; el segon, relatiu al deure 

d'informar de qualsevol factor que impedisca desenvolupar la tasca d'una manera adequada, es 

troba originalment a NAJIT (Canon 8). També trobem frases gairebé idèntiques, quan es 

concreten els casos en què el dret a la confidencialitat queda supeditat pel dret a la integritat 

física, en IMIA (c-1 D) i CHIA (1.c, Note). Un altre exemple es troba en les definicions que 

s’inclouen en l’apartat 4 de NSGCIS, les quals presenten moltes semblances amb la informació 

que trobem en ASTM (2007; 11. Settings, 3. Definitions of Interpretation i 5. Terminology) i en 

NCIHC (Glossary).  

Així mateix, si se situa el focus en el nivell microtextual (vegeu el punt 6.2.2), la inclusió dels 

elements objective i ethical principle i la distribució a NSGCIS, presentació i redacció d’aquesta 

informació presenta moltes similituds amb NCIHC i IMIA. 

Arran d'aquestes observacions es pot constatar que el contacte entre els documents nord-

americans ASTM, CHIA, NCIHC i NSGCIS sembla ser major que no entre els altres documents. 
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Aquesta dinàmica de relacions entre documents deontològics és relativament comuna, d'acord 

amb el que assenyala Hortal (2002: 196), com he apuntat al Capítol 3, la qual cosa posa de 

manifest la relació que subjeu a les diferents ètiques plantejades des de territoris diferents, i que 

apunta a l'ètica cívica transnacional que proposa Cortina (2003) i que he descrit al Capítol 3.  

6.4.2.2. Semblances i divergències 

Així doncs, resulta manifest que els documents estudiats es relacionen textualment d'una 

manera o altra. Aquests vincles queden reflectits també en el pla conceptual, com veurem en les 

línies que segueixen; per fer-ne una revisió estructurada, segmente la discussió en diversos eixos 

temàtics, dintre de cadascun dels quals presente les semblances i divergències entre les 

propostes. 

Un primer bloc al·ludeix al tipus d'informació que contenen els documents. Tot el corpus 

coincidex en aportar directrius per a la pràctica de la ISP, ja siga en un àmbit concret o en 

qualsevol camp; tot i això, alguns documents ofereixen també altres dades diferents, encara que 

sempre orientades a l'oferiment de referents als professionals, com ara les fases del procés 

interpretatiu (IMIA), les característiques dels diversos contextos de treball (ASTM i NSGCIS), 

l'anàlisi de les necessitats (ASTM), la resolució dels dilemes ètics (CHIA) o els protocols 

d'interpretació (CHIA). En aquest sentit, doncs, els documents són en conjunt relativament 

semblants; aquesta observació entronca amb el plantejament de l'ètica cívica transnacional 

(Cortina-Orts, 2003: 40), exposat al punt 3.4.2. 

Un segon element en què s'observa un consens notable a la mostra és el referit al nom que 

reben els principis ètics, especialment els de confidencialitat, imparcialitat i precisió; en canvi, 

els principis de professionalitat, respecte, rol i cultura reben denominacions molt diverses.  

En tercer lloc, el grau de concreció de les directrius proposades és variat, però els documents 

coincideixen en l'aportació de pautes concretes i normes pràctiques (com apunta també 

Bancroft, 2004: 39-40), malgrat que alguns textos (IMIA, NCIHC i NSGCIS) ofereixen així mateix 

pautes més generals. 

També es pot utilitzar la visibilitat que es concedeix a les diverses nocions per categoritzar el 

grau de coincidència o dissidència dels documents. En tots els documents es presenta 

informació sobre imparcialitat, precisió, professionalitat, confidencialitat; aspectes verbals; 

legimitat i confiança. D'altra banda, no tots els documents paren atenció a les nocions següents: 

rol professional, respecte, cultura; obstacles potencials per a la comunicació, configuració de les 
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sessions, aspectes paraverbals i no verbals; control de la praxi, control de l'entrada, control de 

l'Impacte, control de l'eixida. 

6.4.2.3. Controvèrsies 

A continuació, em centre en els elements més controvertits que he identificat en la mostra 

durant el procès d'anàlisi. Per intentar oferir informació que ajude a esclarir la naturalesa de la 

discussió, recorreré a les contribucions acadèmiques més rellevants. 

Una qüestió candent, la trobem en la funció de gestionar o coordinar la comunicació, que resulta 

també problemàtica; NSGCIS no hi fa referència, però CHIA i NCIHC recomanen que no es 

desenvolupe aquesta funció, mentre que IMIA (item A-10) defèn que resulta més apropriat 

dirigir l'intercanvi comunicatiu que no fer-ho, en consonància amb el que assenyalen autores 

com Wadensjö (1998) o Angelelli (2004). 

Pel que fa al rol professional, en l'apartat 6.4.3.1.1 tractaré la qüestió amb més detall, però és 

manifest que hi ha diversos punts de vista i que es tracta d'una noció que es presta a 

controvèrsia, com ocorre també en les publicacions acadèmiques. Un element ben controvertit 

es troba en la gestió dels conflictes i en evitar el bloqueig comunicatiu. Així mateix, quant a la 

defensa d'una de les parts (en anglès, advocacy), s'observa una conceptualització divergent 

d'aquesta noció (vegeu l'ítem 16 d'imparcialitat); NCIHC entén que consisteix en protegir el 

benestar de l'usuari, mentre que CHIA proposa que es tracta d'intervenir per defensar els drets 

de l'usuari. Això no obstant, resulta també notori que tots els documents que hi fan referència 

(CHIA, IMIA, NCIHC i NSGCIS) esmenten els riscos associats a aquesta funció. NSGCIS considera 

que no resulta adequat adoptar aquest rol. D'altra banda, els documents ASTM, NAJIT i NRPSI no 

hi fan menció. En aquest sentit, a l'hora de valorar les diferències entre els documents, un factor 

que resulta significatiu notar és el fet que els àmbits d'aplicació són diversos. El fet que un 

document se circumscriga a un àmbit, com el mèdic (on la «càrrega» cultural potser té més pes 

que no en d’altres, com el jurídic), o altre, o siga més prompte generalista, té com a 

conseqüència que algunes de les pautes proposades no siguen equiparables. Per exemple, la 

defensa activa del pacient (patient advocacy) és una directriu que no es pot aplicar a tots els 

àmbits. 

6.4.3. ÀREES TEÒRIQUES 

Aquest apartat pretén extraure les aportacions que considere rellevants dels tres camps teòrics 

utilitzats per descriure els documents, ja siga per les limitacions que presenten, per les 
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innovacions que inclouen o perquè són nocions que es presten a controvèrsia. En alguns casos 

s'aporten nocions que no han aparegut durant la descripció dels documents, com per exemple, 

la resolució dels dilemes ètics, perquè presenten un grau de recurrència baix, però que resulten 

interessants i aporten elements per a la reflexió. 

6.4.3.1. L'ètica de la ISP 

Com a resultat de l'observació detinguda dels documents, s'aprecia que el rol professional de la 

ISP ha evolucionat cap a una conceptualització més restrictiva o, potser, més «refinada» (com 

planteja NSGCIS) de les seves característiques; així mateix, ha emergit de les dades una 

estructura ètica formada per principis, objectius i estratègies que subjeu als diversos textos, en 

la qual uns principis ètics tenen preponderància sobre d'altres, i que sembla aplicable a la 

majoria de professions. 

6.4.3.1.1. Evolució del rol?  

A partir dels documents analitzats s'observen diverses postures pel que fa al rol de l'ISP. Dos 

documents de l'àmbit mèdic (CHIA i NCIHC) coincideixen en parlar del rol del defensor del 

pacient, tot i que amb moltes precaucions, però s'identifica una evolució històrica de la 

concepció del rol professional entre la publicació de CHIA (2002) i IMIA (2007). CHIA esmenta el 

Patient Advocacy Role com un rol professional que es pot adoptar, però que cal sopesar bé les 

conseqüències i l'adequació d'aquesta estratègia; NCIHC també en parla, però sembla que en 

redueix l'àmbit d'aplicació a impedir la discriminació; finalment, IMIA, no hi fa referència. 

Un altre element que porta a la conclusió que hi ha hagut una evolució en el rol de l'ISP, és 

l'aportació del document NSGCIS, d'àmbit general, que consisteix en recomanar que els 

intèrprets se centren en la transmissió de missatges entre individus, i no tant en els detalls o 

matisos culturals. A continuació presente l'extracte del text on s'explica l'evolució del rol de l'ISP 

al Canadà i la recomanació que acabe d'exposar: 

In Ontario, the role of the oral language interpreter has evolved and become more refined over 
time. Historically interpreters were identified as «cultural interpreters» with a role to bridge 
«cultural misunderstandings» between service providers and non/limited English speakers. 
Determining how and when an interpreter should intervene created conflicts for all parties for a 
variety of reasons. Although cultural differences can exist between individuals who do not share a 
common language, cultural differences can also exist between individuals who do share a common 
language. Given the complexity of factors that impact and influence an individual’s culture, acting 
as a «cultural broker/bridge» goes beyond the scope of an interpreter’s duty, from the perspective 
of the LITP Curriculum Development Team. Expecting an interpreter to perform that function, in 
and of itself, contravenes the ethical principle and standard of practice to remain impartial, and 
furthermore begs the question of the demonstrated competence of the interpreter to perform that 
function. Therefore, it should be noted that the LITP Curriculum Development Team recommends 



 

300 

that the role of the interpreter focus on the delivery of messages between individuals who do not 
share a common language rather than «cultural differences/nuance» of the speakers 

Així doncs, NSGCIS proposa clarament un paper professional i uns límits de la intervenció que 

plantegen un canvi de perspectiva, un enfocament nou, potser més restrictiu, de les funcions 

que ha de desenvolupar un ISP en una interacció interpretada. Aquesta proposta pot resultar 

controvertida perquè pretén traçar uns límits nítids entre cultura i llenguatge, mentre que des 

de la lingüística i la traductologia queda manifest que no existeix aquesta separació tan clara. 

Això no obstant, l'argumentació presentada a NSGCIS, sembla sorgir de l'experiència que 

l'adopció d'aquest rol pot resultar problemàtica, per massa complexa, perquè també hi ha 

diferències culturals dintre d'una mateixa llengua, cosa que planteja el dubte de si un ISP pot 

demostrar la competència necessària per a desenvolupar aquest rol, a més de suscitar també 

recels sobre la imparcialitat de l'intèrpret. D'altra banda, NSGCIS és un text aplicable a tots els 

àmbits de la ISP, i això pot implicar la necessitat de proposar un rol més restrictiu; perquè com 

més concret siga l'àmbit d'actuació, més fàcil resulta perfilar el rol amb detall. 

Des de la recerca també hi ha autors que defenen aquesta tesi, com ara Hale (2007: 46), que 

comenta que «it is difficult to understand how medical interpreters can be more helpful to 

provision of health care by deviating from their role of interpreter and adopting an advocate or 

gatekeeper role». 

Tot i que són hi ha nombrosos arguments en contra d'aquest plantejament, es tracta d'una 

perspectiva exposada que cal tenir en consideració, sobre tot si es té en compte la sòlida 

experiència del Canadà en el camp de la comunicació intercultural i la ISP. 

D'altra banda, la concepció del rol professional que subjeu als documents estudiats, tot i 

presentar diferències notables segons el context del servei en què es produeix la ISP, també 

presenta semblances importants. Les diferents propostes conflueixen en la noció que el paper 

de l'ISP és el d'un participant secundari però actiu en la comunicació triàdica, que gestiona 

l'intercanvi i permet que els participants primaris siguen tothora conscients del que succeeix 

durant l'entrevista i puguen prendre les seves pròpies decisions. Així doncs, sembla que el rol 

que es planteja és el d'un professional visible però transparent. Aquest plantejament, doncs, 

deixa enrere la idea, bandejada també des de la recerca, que l'intèrpret és una figura invisible. 

6.4.3.1.2. Sistema moral  

Un dels objectius principals d'aquest treball consisteix en explicitar el component ètic de la ISP 

per mitjà de la informació que aporten els documents deontològics del corpus estudiat, tenint 
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alhora en compte que la caracterització ètica general són sensibles al context social 

(interpersonal, comunicatiu i institucional) en què es desenvolupa la tasca. Així doncs, en aquest 

apartat presente una interpretació del sistema moral d'aquesta professió, tot reprenent algunes 

de les nocions que s'han presentat al Capítol 3. Per elaborar aquesta proposta m'he basat en les 

categories teòriques exposades anteriorment (vegeu 3.5.4), que després he utilitzat per elaborar 

un model on es recullen alguns plantejaments identificats en la mostra. 

La categorització del sistema moral de la ISP es pot entendre com una piràmide on es poden 

distingir cinc nivells d'informació. En primer lloc, hi ha el que s'anomena el «bé intern» específic, 

i també els «béns externs» de la ISP(vegeu 3.5.4), que no resulten exclusius. Partint dels tres 

enfocaments de l'ètica normativa (vegeu 3.2.2) trobem els valors principals (ètica axiològica) que 

conformen la identitat ètica del col·lectiu, els principis amb què es formulen (ètica deontològica) 

i els objectius que persegueixen (ètica teleològica). En tercer lloc, em centre en el marc 

estratègic (vegeu 3.4.1.5), és a dir, les pràctiques o activitats concretes estipulades als 

documents estudiats que coadjuven en la materialització de les aspiracions ètiques del col·lectiu. 

Aquests nivells no s'han d'entendre com a compartiments estancs, sinó més bé com un continu 

en el qual s'aporta una gradació de referents deontològics des d’allò més general fins a allò més 

concret, sense que això supose necessàriament una relació de superioritat o inferioritat 

ontològica, tot i que sí una superordinació o subordinació semàntica, entre els diversos 

elements. Tots els elements contribueixen a perfilar el component ètic de la professió. Tot seguit 

presente un esquema d'aquesta categorització: 

 
Il·lustració 26. Esquema del sistema moral de la ISP a partir dels documents deontològics  
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Al capdamunt d'aquest model trobem el bé intern, o valor principal i exclusiu de la professió, és 

a dir, la funció social que desenvolupa i que la dota de sentit; en el cas de la ISP, la funció 

fonamental és facilitar la comunicació, com s'apunta en la totalitat de textos analitzats. 

En segon lloc, trobem els valors secundaris, o béns externs, de la professió, que sovint depenen 

del context de treball en què es produeixen. Els documents de l'àmbit mèdic esmenten el 

benestar del pacient i el vincle terapèutic com dues finalitats principals que els ISP han de 

perseguir, com assenyala Bancroft (2004: 39-40). El text específic de l'àmbit jurídic, al·ludeix a la 

precisió com una missió central dels ISP per tal de facilitar la igualtat d'oportunitats dels usuaris. 

Hi he inclòs, també, un dels valors secundaris del context penitenciari, que és un dels resultats 

de la descripció del context penitenciari (com veurem al Capítol 7), que consisteix en preservar la 

seguretat pròpia i de la institució. 

Com es pot observar, els documents estudiats parteixen de principis ètics o valors, i no de 

normes; aquest plantejament resulta adequat per a l'elaboració de documents deontològics, 

com apunta Lozano (2007: 236), qui, a més, puntualitza que el concepte de «valor» pot resultar 

complex, per ser polisèmic i amb una tradició prolongada, i per això defineix els valors com 

«calidades de lo real que el ser humano descubre creativamente y que sirven para acondicionar 

la realidad», tot basant-se en la definició de Cortina (1994). 

En el tercer graó hi ha tres blocs d'informació: principis, estratègies i objectius. Com es pot 

observar, he ubicat aquestes nocions en un eix temporal: els principis corresponen al passat, en 

el sentit que és un punt de partida ètic; els objectius són el futur, és a dir, l'aspiració del 

col·lectiu i la seua finalitat ètica; i les estratègies constitueixen les accions presents, més 

concretes que els altres dos elements, i que es poden posar en marxa per concretar tant els 

principis com els objectius ètics. Així mateix, pel que fa al microtext, en un esforç de síntesi, 

s'observa que els principis es presenten amb un substantiu, els objectius, amb un infinitiu, i les 

estratègies s'expressen amb un verb conjugat en present, en tercera persona del singular.  

A l'hora d'organitzar els principis ètics, n'he establert una priorització d'acord amb la seua 

significativitat, o el seu índex d'ocurrència, dintre de la mostra; aquest plantejament pretén ser 

una proposta metaètica que, lluny d'entrar en disquisicions que poden resultar qüestionables i 

subjectives sobre quin principi té preeminència sobre els altres, es basa en el que proposa el 

material ètic del camp escollit per a l'estudi. A continuació es presenta aquesta classificació, amb 

l'índex d'ocurrència entre parèntesis: 
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1. Imparcialitat (5,1)  
2. Precisió (4,1) 
3. Professionalitat i competència (3,8) 
4. Rol professional (3,4)  
5. Respecte (3,2) 
6. Cultura (3) 
7. Confidencialitat (2,7) 

Alternativament, per tal de conceptualitzar els principis ètics, no només a través de la mostra, 

sinó d'acord amb les seves característiques semàntiques i, fins i tot, filosòfiques, pot resultar 

aclaridor agrupar-los d'acord amb els «objectes» d'aquests valors, és a dir, segons qui o què 

siguen els receptors últims de l'obligació del professional. Així doncs, els principis ètics que 

vertebren els documents estudiats es poden classificar en tres grups (Hale, 2007b):  

− Responsabilitat de l’intèrpret envers els autors de les enunciacions: precisió, 
imparcialitat i confidencialitat, respecte; en NSGCIS trobem Accuracy and Fidelity, 
Confidentiality, Impartiality, Accountability i Respect for Persons; Advocacy, Cultural 
Awareness (NCIHC), Cultural Responsiveness (CHIA), Respect for Individuals and Their 
Communities (CHIA) 

− Responsabilitat de l’intèrpret envers la professió: professionalitat, rol professional, 
cultura; en NSGCIS hi ha Accountability, Professionalism, Continued Competence, 
Maintaining Role Boundaries; Professional development (NCIHC), Professionalism and 
Integrity (CHIA) 

− Responsabilitat de l’intèrpret envers si mateix: professionalitat, rol professional; en 
NSGCIS, Maintaining Role Boundaries, Continued Competence. 

Partint d'aquests principis, es proposen unes estratègies per aconseguir les finalitats associades 

a aquests principis. Aquest plantejament queda expressat en alguns dels textos, i té com a base 

la idea que els ISP només aportaran un servei bo si compleixen el seu deure, en les dues 

definicions del sentit aristotèl·lic del «bé» (Zimányi, 2009b: 192, citant Kermit, 2007): la poiesis 

(«an act as a means to accomplish an end, where this end is something different from the act 

itself», Kermit, 2007: 245) i la praxis («an act that is both a means and an end», Kermit, 2007: 

245). És a dir, els ISP han de ser útils per a materialitzar els seus objectius, i alhora han de ser 

conscients del seu poder per no violar l'obligació moral de no abusar d'aquest poder i perquè els 

usuaris hi diposisten la seua confiança. 

6.4.3.1.3. Dilemes ètics 

La base dels dilemes que acaren els ISP fa referència a decidir «what constitutes true ethical 

behavior and on how to reconcile the expectations listed in the Standards with the expectations 

of the workplace», és a dir a « applying general rules to a very specific situation» segons apunta 

Angelelli (2006: 186). 
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L'existència de documents deontològics «often goes a long way towards resolving the dilemmas 

that are an inevitable part of the interpreter’s job» (Lipkin, 2008 :86), però no resulten suficients 

per superar tots els dubtes, perquè, de fet, només un document tracta amb detall aquest 

aspecte. 

La resolució dels dilemes ètics constitueix una de les qüestions més complexes que tots els 

professionals han d'acarar assíduament. La resposta solvent a aquests obstacles constitueix un 

factor clau que indica la professionalitat dels treballadors; tot i això, des d'una perspectiva ètica, 

el que més valor té és la capacitat per justificar les decisions d'una manera congruent amb 

l'esperit de la professió, les normes del context i del col·lectiu, les característiques de la situació 

concreta i les recomanacions tècniques acceptades majoritàriament.  

Tenint en compte la gran complexitat que implica conjuminar aquests elements, i l'efecte que 

les decisions de l'ISP poden tenir, especialment sobre l'usuari del servei, resulta indispensable 

que els professionals siguen capaços de seguir un procés que els ajude a reflexionar i a prendre 

decisions ètiques sensibles. 

Des de l’ètica aplicada (Hortal, 2002: 105) es proposen mecanismes per a resoldre eventuals 

dilemes d'ètica professional i per a justificar les decisions de què és i què no és bo fer. Per a fer-

ho, segons aquest autor, cal seguir els passos següents: 

I. conèixer les situacions i les circumstàncies, 
II. identificar els cursos d’acció, 

III. disposar d’una tipologia de situacions per identificar semblances i diferències 
amb altres situacions, 

IV. utilitzar la capacitat de judici per saber en quina tipologia cal incloure la situació, 
V. determinar a quins principis correspon apel·lar, i 

VI. concretar com es poden plantejar i potser resoldre els possibles conflictes entre 
principis ètics. 

Com es pot observar, aquesta recomanació està orientada a la reflexió en gelat, i no en la 

immediatesa dels problemes que puguen sorgir durant una interacció. Aquest model, per tant, 

cal entendre'l com una eina prèvia o posterior a l'esdeveniment. Un element que sí que resulta 

aplicable in situ per ressoldre les dificultats que sorgisquen consisteix en aprendre a ubicar el 

dilema, en el sentit de saber quin(s) principi(s) afecta o quines normes (per exemple, jurídiques o 

institucionals) col·lideixen en una situació donada.  

A la mostra també trobem una contribució rellevant, potser menys profunda des d'un punt de 

vista ètic, però més pràctica i aplicable; en CHIA (p. 32-33, 55-61) es proposa un procés de presa 
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de decisions ètiques (Ethical Decision-Making for Healthcare Interpreters i Example of an Ethical 

Dilemma: «Don't tell the doctor what I just told you!») que consta de 6 passos:  

I. Ask questions to determine whether there is a problem. 
II. Identify and clearly state the problem, considering the ethical principles that may apply 

and ranking them in applicability. 
III. Clarify personal values as they relate to the problem. 
IV. Consider alternative actions, including benefits and risks. 
V. Decide to carry out the action chosen. 

VI. Evaluate the outcome and consider what might be done differently next time. 

Es tracta d’un model dissenyat per a l’àmbit mèdic, però aplicable a tots els contextos, que porta 

a la reflexió i que, per tant, dóna autonomia a l’ISP.  

6.4.3.2. La comunicació en la ISP 

Un dels resultats més sorprenents del procés analític ha estat el fet que el contingut dels 

documents pel que fa a les especificitats de l'intercanvi comunicatiu per mitjà d'un ISP és 

comparativament menor que no en les altres dues àrees teòriques. Aquest fet posa de manifest 

la naturalesa dels documents estudiats com a ens orientats a guiar la pràctica professional des 

d'un punt de vista essencialment ètic i sociològic, i no tant com una eina per a la provisió 

d'instruments tècnics que faciliten la presa de decisions. També palesa la necessitat de comptar 

amb un bagatge formatiu i d'experiència previs per poder entendre i aplicar les directrius 

contingudes en els documents d'una manera raonada i justificada. Així doncs, aquests textos no 

tenen la finalitat de recollir les nocions teòriques més importants del camp, i per tant és 

d'esperar que hi haja un grau de coincidència baix entre la teoria del camp i la mostra analitzada.  

6.4.3.2.1. Pragmàtica 

La majoria dels documents no contenen d'una manera explícita moltes nocions de gran 

sifniciació en el camp, com ara la necessitat de reproduir la pragmàtica (la intenció, l'efecte…), 

excepte IMIA (A-6), que és una noció que entronca amb l'argument que s'acaba d'exposar. Es 

pot plantejar que aquest fet és congruent amb el gènere textual: els documents intenten guiar 

els professionals, i no són tractats teòrics ni aporten un grau de detall o de profunditat en la 

reflexió tan elevat com les contribucions acadèmiques, sino que s'aporten directrius concretes i 

es presuposen bona part dels coneixements i habilitats tècnics necessaris que s'ensenyen durant 

el procés formatiu previ a l'exercici professional. D'altra banda, el recurs a generalitats com ara 

l'obligació de «mantenir la fidelitat» o «reproduir el significat del TO» és comú a la majoria dels 

textos, i pot incloure moltes nocions de tipus comunicatiu que no es concreten.  
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Pel que fa als elements verbals i de transferència, un element que no és gaire present en la 

mostra (excepte en el cas d'IMIA) és la dimensió pragmàtica de la comunicació, és a dir, la 

reproducció de la intenció del emissor, o l'efecte o funció del missatge (Nord, 2001). Hi ha 

consens entre els estudiosos que resulta necessari expressar el contingut pragmàtic d'una 

enuncació per aconseguir una transferència efectiva de les significacions. Aquest tema es tracta 

amb més detall en l'apartat aspectes verbals. 

No es parla gaire sovint de les màximes conversacionals en els documents (excepte CHIA, 5.c, on 

s'aporta una nota on es matisa que l'ISP ha de tenir en compte els diversos graus de tolerància a 

les obscenitats), tot i que la pauta de mantenir l'«esperit» del missatge original, o tenir en 

compte el «context» pot ser una manera implícita de fer-hi al·lusió.  

Així mateix, es pot considerar com un obstacle potencial per a la comunicació efectiva la 

diferència entre les cultures comunicatives o discursives, per exemple, quant a les maneres de 

parlar i d'interactuar, els gestos, l'intercanvi dels torns, les maneres d'adreçar-se als altres (Raga, 

2007) o de transmetre força il·locutiva als missatges (Hale, 1996), com he assenyalat 

anteriorment a l'apartat precisió. Com que els ISP són els responsables que es produïsca una 

comunicació eficient, es pot argumentar que haurien d'aportar estratègies per superar el 

bloqueig comunicatiu que es puga derivar de la «col·lisió» de pràctiques comunicatives oposades 

entre els dos participants primaris.  

6.4.3.2.2. Obstacles i solucions 

Els obstacles que poden sorgir, i les solucions que es poden aportar, durant una entrevista 

interpretada poden ser de molts tipus i, com en qualsevol altre tipus d'interacció, poden ser 

innumerables. «Various barriers to cross-cultural communication exist. These include language 

differences, language complexity, and differences in cultural norms, in addition to organizational 

or broader systemic barriers facing LEP patients.» (CHIA, Section 3, p. 40). En les línies que 

segueixen resumisc les dificultats i solucions que s'han apuntat en la mostra. 

Un dels elements potencialment conflictius que més visibilitat han atès en la mostra són els 

termes amb una càrrega cultural forta. S'ha donat diverses denominacions a aquests elements 

lingüístics, entre les quals hi ha «culturemes» (Vermeer, 1983), que Hurtado Albir (2001: 611) 

defineix com «elementos culturales característicos de una cultura presentes en un texto y que, 

por su especificidad, pueden provocar problemas de traducción», o també «paraules culturals» 

o «categories culturals» (Newmark, 1995), «realia» (Florin, 1993), o «termes culturals» (Calvi, 

2006: 67). 
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Un altre element relacionat al·ludeix a les presuposicions i malentesos de tipus culturals, ja siga 

per un terme concret o per les maneres diferents com es conceptualitza el món, i que poden 

constituir un obstacle seriós. Tot i que en alguns casos, es recomana que l'ISP aporte l'explicació 

per si mateix, sembla que l'opció més comuna, i segurament la més segura en termes 

d'imparcialitat i d'evitar les intervencions innecessàries, consisteix en recòrrer a estratègies que 

animen les parts a buscar respostes per si mateixos. Com afirmen Hernández-Iverson i IMIA 

(2010: 7), «Interpreters, therefore, have the task of identifying those occasions when unshared 

cultural assumptions create barriers to understanding or message equivalence. Their role in such 

situations is not to ‘give the answer’ but rather to help both provider and patient to investigate 

the intercultural interface that may be creating the communication problem».  

Així mateix, un punt de conflicte pot aflorar quan es produeix una manca de comprensió, ja siga 

per part d'un dels participats primaris com del propi ISP. Es produeix un acord relativament 

generalitzat en recomanar que els ISP paren la comunicació i manifesten que ho fan perquè l'ISP 

no entén el que s'està dient, i després demanen aclariment a l'emissor. Si l'ISP identifica que el 

receptor no comprén els missatges, per exemple, pel tipus de respostes (verbals o no verbals), 

es proposa que pregunte al receptor si està entenent el que es diu, i si es confirma que no, 

també ha de parar la comunicació i explicar que es fa perquè sembla que una de les parts no 

entén el que es diu. En el cas que les diferències dialectals entre ISP i un dels interlocutors 

principals impedisquen la comunciació, l'ISP haurà de considerar la possibilitat de retirar-se de 

l'entrevista, buscant l'opció més eficient i menys problemàtica per a tots. 

Un altre element relacionat amb l'habilitat de l'ISP per superar les dificultats és el que fa 

referència a la gestió de les pròpies errades. Les errades poden ser de tipus diferents. Quan 

s'identifica l'equivocació instantàniament, cal corregir-lo tan aviat com siga possible; si 

s'identifica quan el torn ha canviat, l'ISP haurà d'interrompre, aclarir perquè es produeix aquesta 

interrupció i corregir l'equivocació. Pot ocòrrer amb una certa freqüència que, en el transcurs 

d'un encàrrec, el professional s'adone que havia comès una errada uns minuts abans; en aquest 

cas caldrà sopesar la rellevància de l'errada i, en cas de considerar-se que revesteix una certa 

importància, haurà de corregir d'una manera explícita l'error; si no es tracta d'una qüestió 

significativa, l'ISP pot optar per no dir res i, si torna e sorgir el terme o expressió, adoptar la 

solució correcta.  

Tots els obstacles i les possibles solucions que es poden aportar depenen, en bona part, de 

l'àmbt en què es produeix l'entreivsta. En un judici, per exemple, parar la intervenció del tribunal 
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perquè, diem-ne, el testimoni sembla que no entèn el que es diu pot resultar inapropiat. En 

l'apartat següent es tracta la qüestió de la varietat d'àmbits. 

6.4.3.2.3. Àmbits específics 

L'ètica professional de la ISP, com de qualsevol camp, és contextual i per tant està condicionada 

per l'àmbit en què es produeix. La ISP és una professió en què la varietat d'àmbits i contextos és 

considerable; a més, aquests àmbits i contextos poden ser també canviants i híbrids. Així mateix, 

la marcada naturalesa interpersonal de la tasca de l'ISP implica que cada situació comunicativa 

també pot fluctuar, d'acord amb les característiques dels participants primaris.  

Em centraré en descriure els àmbits mèdic, jurídic i educatiu; per a elaborar aquesta descripció, 

em base en les dades que aporten els textos de cada àmbit, i especialment d'ASTM, que revisa 

amb un cert detall una gran varietat d'àmbits i contextos.  

A ASTM (9. Needs Analysis, 9.2) s'especifiquen quins elements són necessaris per identificar el 

setting (camp, tipus de situació, obectiu i duració de la situació, programació de la interpretació, 

nombre de persones que necessiten interpretació, ús de la interpretació a distància i necessitats 

especials), les necessitats pel que fa a l'espai físic on es produeix la interpretació (9.3) (uns 

seients adequats per a l'intèrpret i els participants, il·luminació adequada, visió directa de la sala, 

espai de treball adequat per a l'intèrpret), les necessitats lingüístiques i de personal (9.4), les 

necessitats tecnològiques (9.5; incloent-hi el so i les cabines), la preparació de la documentació 

(9.7). 

ASTM distingeix entre diversos àmbits. Primerament, se n'esmenten dos, tot i que s'hi aporta 

poca informació: el dels negocis i la indústria (11.2.1), i el de els organismes públics i les 

institucions (11.2.2). A continuació, es descriuen altres àmbits de treball. 

En primer lloc, em deture en l'àmbit mèdic. ASTM (11.2.3) distingeix dos tipus de situacions: 

greus (urgències i consultes internes: UCI, sala de parts, quiròfans) i no greus (consultoris, llar 

per a gent gran, farmàcies, centres de rehabilitació, visites domiciliàries). NSGCIS distingeix 

diversos tipus de contextos (com ara hospitals, clíniques, ambulatoris, sales d'urgències, centres 

de salut mental, centres d'atenció a malalts crònics, entre d'altres) i de situacions (consultes 

internes, avaluacions psiquiàtriques o transplants d'òrgans). 

Pel que fa al rol professional, NSGCIS (Annex IV) estipula que «The healthcare interpreter’s role 

is to facilitate clear and accurate communication between patients and healthcare providers in a 
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multilingual healthcare environment». Com es pot observar, doncs, sembla que s'entén que el 

rol professional canvia segons l'àmbit de treball. 

Normalment s'empra el mode consecutiu, excepte quan resulte inapropiat (normalment 

contextos de salut mental) (ASTM, 11.2.3.4; NSGCIS, Annex IV, p. 34), i n alguns casos es demana 

a l'ISP que faça traduccions a la vista, que només s'aconsella desenvolupar per a documents 

simples (NSGCIS, Annex IV, p. 34). 

Cal fer una valoració de les necessitats d'interpretació (11.2.3.5) i buscar intèrprets amb unes 

qualificacions congruents amb aqueixes necessitats (11.2.3.6); també assenyala les 

responsabilitats del client (11.2.3.7) i les limitacions o complicacions (11.2.3.8). Pel que fa a les 

complicacions, fa constar que l'ISP no és l'encarregat d'obtenir el consentiment informat 

(11.2.3.8. 6); NSGCIS, Annex IV, p. 35) i que és el professional qui ha d'explicar el document al 

pacient. Així mateix, estableix una relació entre l'àmbit de treball i el rol professional de l'ISP 

quan assenyala que l'ISP forma part de l'equip mèdic i, per tant, és susceptible de ser considerat 

responsable de la precisió de la seua interpretació (11.2.3; aquesta noció queda també recollida 

a NSGCIS, Annex IV, p. 35). 

Pel que fa al rol professional, CHIA i IMIA proposen un model que va més enllà de la 

comunicació. L'ISP forma part de l'equip terapèutic, i com a tal pot alertar el professional 

d'alguna qüestió cultural, acompanyar el pacient o confirmar que les seves necessitats 

d'interpretació en cites ulteriors queden cobertes. NCIHC (13) assenyala que l'ISP té el deure de 

fomentar l'autonomia del pacient, que constitueix una pauta de l'àmbit sanitari.  

ASTM esmenta que, en l'àmbit mèdic, els nivells d'alfabetització baixos poden complicar el 

desenvolupament de la interpretació (11.2.3.8. 2)), així com també les consideracions culturals 

pel que fa a aquella informació mèdica, malalties o resultats que puguen resultar sensibles 

(11.2.3.8. 3)). Val a subratllar que la idea que un nivell cultural baix d'una de les parts pot 

dificultar la tasca de l'ISP coincideix amb el que apunta un dels informants respecte del context 

penitenciari de la ISP (vegeu Capítol 7). 

Quant a les tasques específiques de l'àmbit, IMIA (A-18 A, A-18 B, A-18 C) recomana que l'ISP 

desenvolupe funcions de seguiment amb els usuaris, si resulta necessari. També proposa (A-15 

A, A-15 B, A-15 C) que l'ISP ajude el professional durant la conlusió de l'entrevista d'una forma 

culturalment adequada, de manera que l'usuari tinga clar quin n'és el resultat, per tal de 

comprovar també la necessitat d'ISP en les entrevistes futures. 
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En segon lloc, em centre en l'àmbit jurídic. ASTM (11.2.4.2) puntualitza que en l'àmbit jurídic, en 

els contextos de vistes judicials o judicis, el que es diu l'intèrpret normalment ho trasllada en 

mode simultani, mentre que el testimoni oral des de l'estrada es tradueix utilitzant el mode 

consecutiu. En el sanitari (ASTM, 11.2.3.4) es pot utilitzar el mode consecutiu o el simultani, ja 

siga en entrevistes presencials o per via telefònica. 

Incidint en el que ja s'ha puntualitzat anteriorment, el rol de l'ISP en aquest context és diferent 

que en el mèdic. Tal i com assenyala NSGCIS (Annex V), «In contrast to interpreters working in 

other fields, the Court Interpreter, is not there to make sure the LEP/LFP person understands, 

but to give him/her the same chance as any other person who speaks the language of the Court. 

Therefore, changing the register, or simplifying technical matter for the benefit of the defendant 

or witness may distort and hamper the legal process». 

En l'àmbit jurídic, NSGCIS apunta que el rol de l'ISP consisteix en «facilitating access to justice for 

all persons, regardless of language barriers», amb una funció doble: «1. To ensure that the 

proceedings in English/French reflect precisely what was said to and by a Limited English/French 

Proficiency speaking person LEP/LFP; 2. To place the Limited English/French Proficiency speaking 

person LEP/LFP on an equal footing with those who speak and understand English/French». «In 

contrast to interpreters working in other fields, the Court Interpreter, is not there to make sure 

the LEP/LFP person understands, but to give him/her the same chance as any other person who 

speaks the language of the Court.» 

ASTM distingeix diversos tipus d'entrevistes (11.2.4.1): 

- judicis o vistes: tenen lloc en un tribunal o sala de vistes, i és possible que les parts 
hagen de contestar preguntes durant les vistes o que hagen de prestar testimoni si 
l'advocat hi planteja preguntes davant un jutge o davant el jurat; el context de treball és 
molt formal i se segueixen normes de procediment estrictes, a més de mantenir-se acta 
de l'entrevista; 

- entrevistes individuals: se solen produir entre un advocat i un client, en un despatx, en 
un tribunal (fora o dins de la sala), una sala de visites o d'entrevistes en una presó30

- debriefings (reunions per a obtenir la cooperació d'un acusat) 

 o en 
una comissaria, o també en un hospital o en una residència privada; normalment se 
centren en la preparació del cas i en la obtenció d'informació de la persona que no parla 
la llengua majoritària (ASTM, 11.2.4.1; NSGCIS, Annex V). 

- declaracions: formen part del procés d'investigació, i solen tenir lloc en una sala de 
reunions d'un despatx d'advocats, en la qual un o més llitigants són interrogats sota 
jurament;  

                                                             
30 Així doncs, es confirma la informació que han aportat els informants al Capítol 7, que consideren majoritàriament 
que la ISP en el context penitenciari forma part de l'àmbit jurídic. 
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- vistes administratives: per tal de ressoldre disputes entre demandants i organismes de 
l'estat (com casos de refugi i immigració, compensació a un treballador, reunions de 
llibertat condicional, segons s'assenyala a NSGCIS, Annex V). El context és relativament 
informal, encara que el testimoni es dóna sota jurament i s'hi manté acta. 

En l'àmbit jurídic, s'utilitzen diversos modes, segons el cas, i aquesta decisió depèn del tribunal 

(NSGCIS, Annex V). Segons ASTM, el mode que se sol utilitzar és el simultani, excepte quan el 

testimoni oral es produeix des de l'estrada, moment en què s'utilitza el mode consecutiu, i la 

interpretació passa a formar part de l'acta (11.2.4.2). Sovint es demana que l'ISP faça traducció a 

la vista, que només s'haurà de produir per a documents simples (NSGCIS, Annex V). 

A banda del mode, també s'apunten les qualificacions que ha de tenir l'ISP (ASTM, 11.2.4.3) i els 

factors limitadors (11.2.4.5), com poden ser unes al·locucions especialment difícils d'interpretar 

(per la combinació d'un llenguatge molt ritualitzat i tècnic a una velocitat elevada, i un discurs 

espontani per part de parlants sovint poc articulats, amb una càrrega emocional elevada, i una 

jerga en constant evolució), uns testimonis incoherents o molt tècnics. 

Els ISP en l'àmbit jurídic poden treballar sota jurament i per tants estan subjectes a que se'ls 

exigisquen responsabilitats per la seua interpretació i a possibles sancions. 

Una de les tasques específiques que trobem en l'àmbit jurídic, consisteix en informar del 

desenvolupament de tasques d'interpretació durant el mateix cas en situacions anteriors (NRPSI, 

3.7). 

Les principals diferències que es poden assenyalar entre els àmbits mèdic i jurídic fan referència 

al parafraseig, a l'adaptació del registre i la càrrega emocional. S'observa una diferència entre 

l'àmbit jurídic i mèdic quan un condemna les explicacions i el parafraseig i l'altre, no; aquestes 

divergències en els plantejaments pot sorgir de la funció secundària que pot desenvolupar l'ISP 

en cadascun dels dos àmbits: en el mèdic, contribuir al benestar del pacient, i en el jurídic, 

contribuir a la igualtat d'accés a la justícia. L'adaptació del registres és una de les controvèrsies 

més usuals (CHIA, Appendix D, Definitions, Register, p. 73-74) amb què toparà l’ISP, i és 

especialment problemàtica, perquè potser en un àmbit com el sanitari pot resultar adient, i en 

un altre com el judicial, absolutament refusable. Una altra observació fa referència al fet que la 

ISP mèdica és una tasca emocionalment i intel·lectualment esgotadora (NSGCIS, annex IV), 

mentre que  la ISP jurídica és considera només intel·lectualment esgotadora (annex V); sembla 

que hi ha una càrrega emocional més forta, doncs, en l'àmbit mèdic. Aquestes diferències per 

àmbits d'actuació resulta essencial però, amb la intenció d'acotar els temes tractats, no s'ha 

estudiat amb el detall que segurament requereix.  
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En tercer lloc, pel que fa a l'àmbit educatiu (ASTM, 11.2.5), hi ha moltes situacions diferents, 

però normalment s'empra el mode simultani, sovint bidireccionalment (11.2.5.2). També s'hi 

inclou informació sobre les responsabilitats dels clients (11.2.5.3), els requeriments tecnològics 

(11.2.5.4) i les limitacions (11.2.5.5). Com es pot observar, no es detallen gaire les 

característiques de l'àmbit educatiu. Les complicacions principals que s'apunten (11.2.5.5) fan 

referència a la importància de la disciplina en l'intercanvi de torns i a la necessitat de regular la 

velocitat del discurs per acomodar-se a les necessitats de la interpretació. 

Així doncs, i per oferir una visió de conjunt dels àmbits de la ISP tractats, en la taula següent es 

presenten les situacions (en rodona) més usuls en cadascun dels tres àmbits (en negreta) i dels 

respectius subàmbits (en cursiva): 

Àmbit mèdic Àmbit jurídic Àmbit educatiu 

Situacions greus Situacions no greus 
(dret penal, civil, adminis-

tratiu; tribunals amb jurisdic-
cions limitades o generals) 

(sector públic i privat; 
seminaris formatius, primària 

i secundària) 
urgències Consultoris judicis/vistes instrucció a l'aula 

consultes internes llars per a gent gran entrevistes individuals reunions de pares i mestres 
UCI Farmàcies debriefings sessions de psicopedagogia 

sala de parts centres de rehabilitació declaracions serveis sanitaris 
quiròfan visites domiciliàries vistes administratives matrícula 

   
planificació i implementació 

educativa individual 
Taula 40. Àmbits mèdic, jurídic i educatiu; subàmbits i situacions comunicatives, segons ASTM. 

Finalment resulta rellevant fer una matisació sobre com es caracteritzen els contextos de treball. 

Normalment, per a caracteritzar-los se sol contemplar l'entorn on es produeixen (Alexieva, 1997; 

Zimányi, 2009b: 26), i no se solen tenir en compte altres elements que configuren d'una manera 

més clara les entrevistes on s'usa la ISP, com ara la relació entre els participants primaris o la 

llibertat que s'atorga a l'ISP en l'intercanvi. Podria resultar útil descriure'ls des d'una perspectiva 

més interaccional o, diem-ne, «social», superant les classificacions més tècniques (mode, 

dificultats típiques, tipus d'entrevistes), tenint en compte en primer lloc el valor més prominent 

de l'àmbit, així com altres factors com la llibertat de què gaudeix l'ISP, el desequilibri de les 

relacions entre els participants, el poder que detenten l'usuari i el treballador sobre el decurs de 

la interacció i el procés la presa de decisions, el fet que els participants primaris compartisquen 

(o no) els objectius de la interacció, i el grau de distància o desequibilibri entre els participants 

primaris (que es tracta d'una noció manllevada dels estudis d'interculturalitat) o la confiança que 

dipositen uns en els altres. En la mostra estudiada, aquests elements tampoc no es presenten 

com aspectes importants. 
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6.4.3.3. La socioprofessió de la ISP 

D’acord amb el que proposa Tseng (en Mikkelson, 2001), un document d’aquesta mena 

contribueix a posar ordre en el caos en què es troba la ISP abans d’atènyer un grau suficient de 

professionalitzció; com és palès a les introduccions de la majoria dels documents estudiats, un 

dels objectius consisteix a posar ordre i incrementar la qualitat. Independentment del seu valor 

real, tenen un pes simbòlic important, pel que fa la identitat del col·lectiu, la credibilitat 

(pràctiques consistents) o la legimitat (professió potent perquè té codis deontològics). 

6.4.3.3.1. Xarxa de relacions 

Les pautes que se centren en regular les relacions entre els clients, els proveïdors de serveis 

d'ISP i els mateixos ISP són, des del meu punt de vista, les aportacions més significatives pel que 

fa a l'impacte del col·lectiu sobre el sistema, perquè visibilitzen l’entramat de relacions i 

expliciten les responsabilitats de cada agent. Resulta una aportació positiva, així mateix, perquè 

es reparteixen les responsabilitats sobre l’èxit d’una interacció triàdica complexa i s'evita 

dipositar tota la responsabilitat sobre una sola part; es perfilen, també, aquells elements externs 

a la tasca interpretativa que tenen un efecte directe sobre la qualitat de la comunicació i que, 

sovint, no depenen de l'ISP. Com assenyala Turner (2007: 182): «Capturing an appropriate model 

of the relationship between practitioners and service users within a Code of Ethics is considered 

crucial to professionalisation». 

6.4.3.3.2. Dificultat de la tasca, competències, 
qualificacions i mecanismes d'entrada 

Als diferents documents s'observa que es posa de relleu la dificultat i complexitat de la tasca que 

els ISP desenvolupen, i també s'estipula tot sovint l'ampli ventall de competències que els ISP 

necessiten per portar a terme la seua tasca d'una manera satisfactòria. Això no obstat, es posa 

menys èmfasi en la necessitat de comptar amb qualificacions com formació específica en 

tècniques d'interpretació, demostració de la competència lingüística, o criteris sobre 

l'experiència professional que habilita per a l'exercici. Així mateix, no s'especifiquen els 

mecanismes concrets per a la certificació dels intèrprets 

D'altra banda, es pot argumentar que les comunitats migrants sovint no tenen accès a l'educació 

superior o a la formació especialitzada, de manera que aquests podrien ser requeriments 

irrealistes; a més a més, en comunitats lingüístiques petites, l’oferta d’ISP és reduïda, i sovint 

s’escull l’ISP que conega la llengua, independement de les seves qualificacions. Aquesta qüestió 

és fonamental, perquè en molts països les principals llengües que es requereixen per a la ISP són 
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les dels immigrants; tot i això, aquest tema no es tracta en aquest estudi, per motius d'espai i 

perquè té un grau de visibilitat més aviat baix en la mostra.  

En qualsevol cas, molts dels documents justifiquen la seua pròpia existència amb l'argument que 

la qualitat i la manca de consistència en l'exercici ha portat les diverses organitzacions a elaborar 

el document, encara que no expliciten les mesures d'una naturalesa socioprofessional que 

poden assegurar la qualitat. 

6.4.3.3.3. La transparència com un pas necessari per a la 
confiança 

Un dels eixos sobre què se sustenta tota relació professional és la confiança, la qual al seu torn 

necessita de la transparència, que es pot expressar de maneres diferents. La forma més evident 

és l'exposició dels conflictes d'interessos que els professionals puguen tenir en el resultat de 

l'intercanvi comunicatiu, ja siga per la relació amb una de les parts, o per l'entrada en joc de 

qüestions que entren en conflicte amb valors del professional i que li dificulten la imparcialitat. 

Una altra via la trobem en l'explicació, al principi de l'entrevista, de la comesa i dels deures del 

professional; en molts dels principis ètics, una de les directrius se centra en estipular que els ISP 

informen i expliquen els principis ètics fonamentals. Resulta també productiu exposar aquelles 

dificultats que impedisquen el desenvolupament de la tasca d'una manera satisfactòria o que 

suposen un obstacle per a l'intercanvi comunicatiu que l'ISP puga ajudar a superar; per exemple, 

quan un participant empre una terminologia que l'ISP no entenga, resulta adequat que faça 

explícita la dificultat a ambdues parts, tot evitant les converses laterals, i possibilitant així la 

precisió en la transmissió dels missatges; en situacions en què l'ISP observe que les cosmovisions 

diverses dels participants primaris col·lidisquen, es pot posar sobre la taula la possible font del 

conflicte. Tot i això, per mantenir la transparència en la comunicació, quan afloren diferències 

culturals que puguen resultar en dificultats en la comunicació, s'aconsella que l'ISP, en lloc 

d'aportar explicacions pròpies, busque estratègies perquè les parts expliquen, amb les seves 

pròpies paraules, les referències culturals de difícil comprensió per al seu interlocutor. Això no 

obstant, quan l'ISP decidisca intervenir per ressoldre aquest tipus de casos, es recomana que 

deixe clar quan parla en nom propi. 

6.4.3.3.4. El paper de les associacions professionals 

Els documents deontològics han d'emergir del consens dels diversos agents del camp, 

especialment dels professionals en actiu, d'acord amb el principi democràtic, i no aristocràtic, 

que es recomana que regisca tot procés d'elaboració d'un text com aquests (vegeu el Capítol 3). 
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En aquest sentit, el paper de les associacions professionals és essencial com a catalitzador 

d'aquest esforç i com a plataforma per a la mobilització i organització dels actes que permeten la 

generació d'un text que emergisca dels consensos arribats. 

Així mateix, la funció que desenvolupen els col·lectius professionals organitzats també resulta 

rellevant a l'hora d'exercir el control sobre diverses àrees de l'exercici, com l'entrada i la sortida 

del mercat, la pràctica professional, i la capacitat d'influència del gremi.  

Tot i que la presència de les associacions professionals en l'anàlisi presentat resulta quasi 

anecdòtica, cal posar en valor aquest tipus d'organitzacions, com a pedres angulars en tot procés 

de professionalització (Tseng, en Mikkelson, 2001). A més a més, al corpus estudiat es manifesta 

el protagonisme que adquireixen les associacions professionals, tant pel que fa al component 

sociològic com a l'ètic de la professió. Quatre dels textos (CHIA, IMIA, NCIHC i NRPSI) han estat 

publicats per una associació, i tres (CHIA, NCIHC i NSGCIS) contenen la directriu de pertànyer a 

una. 

6.4.3.3.5. La importància de la formació i del judici 
professional 

Les pautes que es presenten en els documents estudiats es proposen vies d'actuació per tal de 

ressoldre les dificultats. Aquestes directrius no estan dissenyades per substituir l'aplicació del 

criteri individual dels professionals, sinó que més aviat estan orientades a facilitar la presa de 

decisions i a buscar la coherència en la pràctica professional, basant les propostes en 

l'experiència d'individus experimentats que posen en comú un seguit de criteris. Les referències 

que aporten els documents han de ser, primerament, enteses; després, apreses; a continuació, 

prioritzades i aplicades; i, finalment, avaluades. Aquest tipus de reflexió ètica i de presa de 

consciència s'ha de produir durant el procés d'aprenentatge, i resulta clau per a l'oferta de 

serveis de qualitat (Lobato Patricio, 2007: 334). En moltes situacions, les pautes cal que siguen 

qüestionades, i això només es pot produir d'una manera defensable després d'un procés 

formatiu en la matèria tècnica en qüestió, i del desenvolupament d'un marc normatiu inserit en 

un context sociocultural, i d'un sistema moral que aporte les eines per a la resposta a noves 

dificultats. 

Tot i que aquesta reflexió no queda reflectida en tots els documents, en un bon nombre, sí. Si 

considerem NAJIT i ASTM, que a priori són textos dels quals es podría esperar que recomanaren 

una interpretació que cerque la literalitat, s'observa que, en el cas de NAJIT, es dedica mig 
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preàmbul i, en el d'ASTM, una secció completa a l'aplicació crítica del sentit comú. NCIHC també 

hi dedica un fragment en la introducció. A continuació es presenten aquests segments de text: 

- This document cannot replace education or experience and should be used in 
conjunction with professional judgment. Not all aspects of this guide may be 
applicable in all circumstances. This ASTM standard is not intended to represent 
or replace the standard of care by which the adequacy of a given professional 
service shall be judged, nor should this document be applied without 
consideration of a project’s unique aspect (ASTM). 

- While many ethical decisions are straightforward, no code of ethics can foresee 
every conceivable scenario; court interpreters cannot mechanically apply 
abstract ethical principles to every situation that may arise. This Code is 
therefore intended not only to set forth fundamental ethical precepts for court 
interpreters to follow, but also to encourage them to develop their own, well-
informed ethical judgment (NAJIT). 

- It should also be understood that in every profession statements of ethical 
principles and standards of practice are concise summary statements of 
expectations and skills that a competent professional in that field should have. 
Having these documents does not eliminate the need for training and education. 
In fact, training is central to the continued growth and development of the 
profession of health care interpreting (NCIHC).  

Així doncs, pel que fa a l'esperit crític dels professionals, veiem de nou com la mostra estudiada 

presenta una gran coincidència amb els teòrics de l'ètica professional, que proposen que aquests 

documents busquen una aplicació crítica dels coneixements, i no tant un adhesió cega a les 

directrius dels textos. 

6.4.4. RELACIÓ ENTRE ÀREES TEÒRIQUES 

En l'apartat 6.3, s'ha presentat una revisió dels documents en tres blocs diferenciats, per 

facilitar-ne l'estudi i la presentació dels resultats, però es tracta d'una separació, en certa 

manera, artificial. El tipus de relació entre els conceptes, però, no es redueix a les directrius, sinó 

que la profunditat i dinamisme dels vincles ateny diversos nivells d'observació. 

El fet d'aprovar i publicar un document deontològic com els estudiats es pot entendre com una 

iniciativa alhora sociològica, ètica i comunicativa. D'una banda, suposa una voluntat de control 

per part del col·lectiu professional i, d'aquesta manera, constitueix també una eina per generar 

confiança de cara a altres col·lectius i, per tant, d'atènyer un grau major de legitmitat. De l'altra, 

es tracta de l'expressió pública d'un compromís col·lectiu envers la qualitat, el respecte a la 

diversitat i el foment de la comunicació entre al·lòfons en un context multicultural. I també 

pretén buscar la consistència en els coneixements de la professió, establir un discurs compartit 

entre la comunitat professional, i fomentar unes pràctiques comunicatives comunes. 

Pel que fa a les seccions dels documents, els elements introductoris dels textos se centren en 

justificar la necessitat dels documents i de la funció de la ISP, a més d'enaltir la tasca dels ISPs 
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per la seua dificultat. La part més normativa dels documents, on s'aporten les directrius als 

professionals, té la finalitat essencial de controlar la praxi dels professionals; els altres elements 

dels documents, com poden ser, l'estipulació de responsabilitats, o la diferenciació de les fases 

del procés d'interpretació 

Moltes de les nocions exposades tenen components de les diverses àrees. Com es pot observar 

en l'anàlisi semàntica de les dades (apartat 6.3), hi ha directrius ben semblants que es presenten 

en diversos apartats; per exemple, moltes de les pautes que apareixen a aspectes verbals, 

paraverbals i no verbals queden recollides també a precisió, i una bona part de les directrius 

incloses dintre del principi ètic de professionalitat i competència les podem trobar a control de 

l'entrada i a control de la praxi. Així mateix, el principi del rol professional està relacionat amb la 

Legitimitat i alhora amb el Control de l'Impacte.  

En les línies que segueixen intente aportar una descripció del contacte entre les nocions des de 

la perspectiva dels principis ètics que vertebren els corpus de documents.  

La precisió, en contenir el component comunicatiu de la pràctica professional, constitueix el 

deure principal dels ISP, i pot relacionar-se amb diversos principis o nocions: el principi de 

cultura, perquè per mantenir la completesa dels significats, sovint cal facilitar que es produïsca 

un intercanvi per aclarir les diferències culturals; el principi de rol, perquè hi ha moments en què 

l'ISP ha d'adoptar un rol més actiu o visible, per exemple per demanar aclariment; el principi de 

professionalitat, perquè satisfer l'obligació de preservar la completesa dels missatges constitueix 

la primera obligació dels ISP; i perquè el fet d'aconseguir-ho pot contribuir a generar Confiança, 

una altra de les nocions teòriques. 

La imparcialitat és un principi ètic amb una alta càrrega socioprofessional, perquè es tracta d'un 

concepte orientat a gestionar el tipus de relació de l'ISP amb els altres agents. Es pot relacionar 

amb la professionalitat i amb la Confiança, com s'apunta al principi imparcialitat (punt 13), 

perquè la gestió adequada del conflicte d'interessos és un element clau per ser percebut com un 

treballador competent i tenir legitimitat a ulls dels co-participants. Així mateix, els límits de la 

intervenció, és a dir, la concreció del que no s'ha de fer per mantenir-se dintre del paper 

professional, són una part central de la imparcialitat, i es poden associar al principi de rol. D'altra 

banda, la imparcialitat, entesa com l'esforç per evitar el biaix i «contaminar» innecessàriament la 

interacció, pot veure's també com un mecanisme per a exercir un cert control de l'impacte del 

professional sobre els altres participants, des de la consciència pròpia i de l'efecte de la seua 

tasca (imparcialitat, punt 14). Aquest darrer element referent a la consciència dels professionals 
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sobre els seus pensaments, creences, valors i emocions resulta ser una aportació interessant 

perquè posa de manifest la necessitat de la reflexió, que és la finalitat última de la filosofia 

moral, i de l'autoconeixement; es tracta d'una noció que no rep gaire atenció des de la 

traductologia, potser perquè es dóna per sabuda o perquè hi ha un acord generalitzat. Un altre 

element que contribueix a enfortir el vincle entre la imparcialitat i el rol o la professionalitat és 

el que fa referència al deure de l'ISP de minimitzar el contacte amb els participants primaris, 

especialment amb l'usuari (imparcialitat, punt 15) o de no adoptar mesures per defensar cap de 

les parts (imparcialitat, punt 16; aquesta noció pot resultar controvertida, com s'apunta a 

6.4.2.2).  

La confidencialitat es pot entendre com un element que contribueix a generar confiança als 

altres treballadors o usuaris que tinguen contacte amb els ISP (com es notava a l'apartat de 

confidencialitat), perquè això permet que se senten en un entorn segur. D'altra banda, el fet que 

l'ISP sàpiga utilitzar els procediments adminstratius referents a la confidencilitat, i conega els 

casos en què cal subordinar el dret a la confidencialitat a altres drets o deures, també pot 

facilitar que l'ISP es perceba com un treballador que desenvolupa la seua funció amb 

professionalitat. Un altre element, esmentat anteriorment, fa referència a situacions en què un 

dels participants demane a l'ISP que ometa alguna informació pretesament confidencial; en 

aquests casos, l'ISP ha de mantenir la completesa dels missatges i també la seua pròpia 

imparcialitat, i per evitar aquesta col·lisió de principis resulta recomanable que l'ISP informe del 

seu deure envers la Completesa i done instruccions als participants. S'observa, doncs, que 

exemples com aquests representen el punt d'intersecció entre la confidencialitat, la precisió, la 

imparcialitat i la Confiança. Pel que fa aquest darrer punt, el fet d'informar del deure de 

mantenir la confidencialitat de la informació constitueix, així mateix, una manera d'exercir amb 

transparència i generar confiança.  

La professionalitat i competència és una de les nocions més amples i, com he assenyalat 

anteriorment, pot incloure moltes directrius, especialment les relacionades amb qüestions 

socioprofessionals. Ser professional té a veure amb superar els controls d'entrada (tenint les 

competències adequades i passant les proves necessàries), de praxi (mantenint les 

competències i les credencials professionals, passant els controls de qualitat), de l'impacte 

(coneixent i respectant el marc normatiu de la professió, del context de treball i del servei d'ISP; 

desenvolupant només les funcions en què es tinga competència i gestionant adequadament la 

pròpia manca de competència) i de sortida (acatant les decisions dels comitès disciplinaris que 

es puguen instaurar). En tots aquests punts, el paper que juguen les associacions professionals 
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resulta clau per posar en marxa les mesures i institucions que permeten exercir els controls 

deguts, i també perquè els treballadors se senten motivats per comportar-se de la millor manera 

possible en un entorn socioprofessional relativament cohesionat. Així mateix, la professionalitat 

està relacionada amb la gestió apropiada dels obstacles per a la comunicació que puguen sorgir, 

com les dificultats per veure i escoltar bé els altres participants o les diferències culturals; en 

aquest context, doncs, s'aprecia que la professionalitat i la cultura són dos principis que també 

guarden relació. Al seu torn, totes aquestes nocions contribueixen, de nou, a generar confiança 

en el professional i a concedir legitimitat a la professió. 

El respecte és un deure que es presuposa a tots els ciutadans, especialment en el context 

laboral, i normalment es relaciona amb no incòrrer en conductes ofensives, encara que en 

l'anàlisi proposada es concep d'una manera més ampla, incloent-hi també la consideració de 

l'espai personal (autonomia en la presa de decisions, espai físic, etc.) dels individus i el deure 

d'impedir que es produïsquen pràctiques abusives. Aquesta forma d'entendre el respecte té 

conseqüències sobre la imparcialitat i sobre el rol professional que adopten els treballadors, en 

aquest cas, més actiu i amb uns límits de la intervenció més amplis front a la discriminació. 

També es pot relacionar amb el control de l'impacte, en el sentit que l'ISP intenta assegurar que 

l'entrevista no tinga efectes injustos sobre l'usuari. D'altra banda, la precisió i completesa també 

es poden enllaçar amb el respecte, perquè quan l'ISP explica que el seu deure és transmetre tots 

els enunciats, també fa saber als participants primaris que els comentaris ofensius es 

reproduiran, i això pot dissuadir-los de fer-ne. Com que el rol d'un ISP és el d'un facilitador de la 

comunicació, resulta evident que una vessant d'aquest valor professional fa referència al 

respecte a la diversitat cultural i, per tant, es pot plantejar que els principis de respecte, cultura i 

professionalitat queden cristal·litzats en la idea d'atenció a la diversitat. Un altre aspecte del 

respecte al·ludeix al respecte envers altres professionals, ja siguen ISP o treballadors del servei, i 

està, doncs, vinculat a la professionalitat. 

El rol professional és una noció especialment complexa, com s'ha apuntat abans, perquè es pot 

entendre com un principi ètic que ve definit per la interacció amb altres agents i, per tant, té un 

caràcter eminentment sociològic. La directriu de no produir intrusions innecessàries (amb un 

mode interpretatiu inadequat, amb intervencions supèrflues o amb tasques que no corresponen 

a un ISP, etc.) estableix un vincle entre el rol professional i el control de l'impacte. Així mateix, la 

relació que promou l'ISP amb els altres participants i la imatge que projecta em permet establir 

un vincle entre el rol, la imparcialitat i la professionalitat, per exemple, quan els textos 

recomanen que els professionals només donen serveis d'ISP o que no s'impliquen personalment 



 

320 

en l'entrevista. En relació amb el que he comentat anteriorment sobre la relació entre la 

imparcialitat i el rol, es fa evident en la mostra que el rol dels ISP no s'entén com invisible i 

afecta la interacció d'una manera clara (imparcialitat, punt 12), com es pot observar per 

exemple en IMIA (C-5 G) i CHIA (2.e), on es parla d'intentar evitar influir i ser influït per la 

interacció. La mera presència de l'ISP requereix l'adaptació dels interlocutors primaris a les 

necessitats del participant secundari (l'ISP) per a poder desenvolupar la tasca amb una qualitat 

suficient. Aquesta noció d'un rol visible i actiu palesa un acord notori entre la mostra i les 

contribucions acadèmiques amb més vigència actualment. Com que l'ISP juga un paper actiu en 

la conversa per facilitar la comunicació i impedir que es bloquege el procés comunicatiu, es 

recomana que emprenga mesures que fomenten la precisió en la transmissió dels missatges, 

superant els potencials Obstacles, com ara promoure la comunicació directa entre els 

participants primaris. 

La cultura és un element important a l'hora de transmetre informació entre dos participants 

al·lòfons i sovint amb cultures diferents. La funció de possibilitar la comunicació en un context 

multicultural, que és el rol dels ISP, requereix comptar amb les tècniques i competències 

(Control d'entrada) que permeten transmetre la informació cultural necessària per superar els 

Obstacles que es puguen derivar d'aquestes diferències, com ara els termes culturals; els dits 

Obstacles, com ara la manca de comprensió, es poden expressar tant per mitjà d'elements 

verbals, paraverbals, com no verbals, de manera que l'ISP ha de parar-hi atenció per intervenir-

hi quan calga. El fet d'informar sobre els problemes que poden suscitar les diferències culturals i 

superar-los és un factor que pot indicar professionalitat. Així mateix, la competència 

intercultural inclou elements de respecte. Així doncs, el principi de cultura, de rol, de respecte, 

d'Obstacles comunicatius i d'Aspectes (para/no) verbals estan vinculats. 

Com es desprén del que s'ha presentat en aquest epígraf, l'entramat de relacions entre les 

diverses nocions i perspectives d'anàlisi és una mostra de la complexitat d'aquests documents. 

6.4.5. SÍNTESI DE PROPOSTES: LA ISP COM A PROCÈS 
COMUNICATIU, ÈTIC I SOCIOPROFESSIONAL 

Alternativament, i com a síntesi dels resultats de l'anàlisi dels documents, propose que, a partir 

de les dades recollides, la ISP es pot entendre com un procés a diferents nivells: comunicatiu, 

ètic i sociològic.  

Si concebem la ISP com un procés comunicatiu, s'hi poden identificar les etapes següents: 

1) Abans de la interpretació 
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a) Identificar-se: 
i) nom, llengua i rol 

b) Especificar els deures de l'intèrpret 
i) confidencialitat 
ii) precisió i completesa 
iii) intervenció 

c) Concretar les necessitats de l'intèrpret 
i) pauses 
ii) torns 
iii) comunicació directa entre participants primaris 

2) Durant la interpretació 
a) interpretar 

i) tots els missatges 
ii) estil, to 
iii) intenció 
iv) efecte 

b) recordar la comunicació directa 
c) gestionar la comunicació i l'intercanvi 
d) superar obstacles 

i) diferències culturals 
ii) termes i referents 
iii) errades 

3) Després de la interpretació 
a) comprovar si hi ha alguna cosa irresolta 

Des d'una perspectiva socioprofessional, la ISP és un procés amb les fases següents: 

1) Entrar a la professió 
a) competencies 

i) comunicació 
ii) interpretació 

b) proves 
i) acreditació 
ii) certificació 

c) formació 
d) experiència 
e) associacionisme 

2) Controlar la praxi 
a) formació continua 
b) inspeccions i controls 
c) associacionisme 
d) avaluació 

3) Sortir de la professió 
a) mala praxi 

i) sancions 
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Així mateix, entenent la ISP des d'un punt de vista ètic, es tracta d'un procés que es pot 

segmentar de la manera següent: 

1) Valors o béns 
a) Facilitar la comunicació 
b) Segons àmbit o context: 

i) mèdic: comunicació; benestar i salut del pacient, vincle terapèutic 
ii) judicial: precisió; mateixes oportunitats de defensa 
iii) penitenciari: seguretat; mateixes oportunitats de defensa o reinserció 
iv) socioeducatiu: comprensió i aprenentatge 

2) Principis 
a) Imparcialitat  
b) Precisió  
c) Professionalitat i competència  
d) Rol professional  
e) Respecte  
f) Cultura  
g) Confidencialitat 

3) Objectius 
a) Facilitar la comunicació a través de les cultures (…) 
b) Reconéixer la dignitat inherent de les parts (…) 
c) Conservar la confiança pública (…) 
d) Permetre que les parts s'entenguen (…) 
e) Eliminar els efectes de la parcialitat (…) 
f) Aclarir l'abast del rol professional (…) 
g) Respectar la natuuralesa privada de la interacció (…) 

4) Estratègies 
a) Ajuda els parlants a explicar la seua cultura (…) 
b) No desenvolupa altres tasques (…) 
c) No revela informació (…) 
d) Genera confiança (…) 
e) Transmet tots els missatges fidelment (…) 
f) Tracta ambdues parts amb igualtat (…) 
g) No pren part (…) 

6.4.6. VALORACIÓ DE LA MOSTRA  

En aquest apartat presente una valoració de la mostra a partir dels resultats obtinguts, 

primerament des del punt de vista de les tres perspectives teòriques, i a continuació centrant-

me en els documents i en les aportacions i mancances més significatives. 

6.4.6.1. Valoració per àrees temàtiques 

A l'hora de valorar la mostra des de les tres àrees temàtiques he optat per incloure una taula per 

cadascun dels camps, on consten les nocions principals, l'índex d'ocurrència general de la noció, i 
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el nombre de nocions que contenen els set documents que conformen la mostra, segons la 

classificació que he elaborat. A continuació de cada taula s'aporta una reflexió general sobre els 

documents que més informació aporten respecte de cada noció específica i de l'àrea teòrica, en 

conjunt. Finalment, se'n fa una valoració global a partir de les ocurrències en totes les àrees 

d'estudi. 

A la taula següent, presente una valoració del corpus de documents analitzats des del punt de 

vista de l'ètica professional, tenint en compte els principis al voltant dels quals he articulat 

aquesta part de l'estudi: 

ÈTICA 

A
ST

M
 

CH
IA

 

IM
IA

 

N
A

JI
T 

N
CI

H
C 

N
RP

SI
 

N
SG

CI
S 

Imparcialitat 5,1 (36/7) 4/7 6/7 7/7 5/7 4/7 3/7 7/7 

Precisió 4,1 (41/10) 1/10 7/10 8/10 8/10 3/10 6/10 8/10 

Professionalitat i competència 3,8 (42/11) 1/11 6/11 4/11 5/11 8/11 8/11 11/11 

Rol professional 3,4 (24/7) 0/7 7/7 6/7 2/7 4/7 0/7 5/7 

Respecte 3,2 (16/5) 0/5 5/5 5/5 0/5 3/5 1/5 2/5 

Cultura 3 (15/5) 0/5 5/5 5/5 0/5 2/5 2/5 1/5 

Confidencialitat 2,7 (16/6) 2/6 4/6 3/6 1/6 1/6 1/6 4/6 

TOTAL: 3,7 (189/51) 9/51 39/51 39/51 21/51 25/51 22/51 38/51 

Taula 41. Valoració de la mostra des d'una perspectiva ètica. 

D'acord amb aquestes dades, els principis d'imparcialitat, precisió i professionalitat són els més 

densos, és a dir, els que reben un nombre més elevat de referències, mentre que el respecte, la 

cultura i la confidencialitat tenen un grau d'ocurrència menor; en un terme mig trobem el rol 

professional. Tot i que he jerarquitzat les nocions d'acord amb un criteri de recurrència, un 

valoració crítica que es pot fer dels documents (que coincideix amb la crítica plantejada a 3.6.3 

des de la perspectiva teòrica) rau en el fet que no queda clar quins valors tenen prioritat sobre 

altres; els documents solen numerar els principis, però no concreten que aquesta numeració 

implique una jerarquització. 

Així mateix, pel que fa als documents, els que més informació aporten sobre ètica professional 

són CHIA, IMIA i NSGCIS, que contenen al voltant de 3/4 de les nocions; en segon lloc hi ha 

NAJIT, NCIHC i NRPSI, que tracten aproximadament la meitat de les nocions; i finalment trobem 

ASTM, que tracta menys d'1/5 de les directrius. 

En segon lloc, presente una taula on s'avaluen les aportacions dels documents pel que fa a la 

comunicació i a la ISP, d'acord amb la meua proposta de classificació: 
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ISP 

A
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Aspectes verbals i de transvasament lingüístic 4,5 (27/6) 3/6 4/6 5/6 4/6 3/6 2/6 6/6 

Obstacles potencials per a la comunicació 3 (24/8) 0/8 6/8 6/8 4/8 2/8 2/8 4/8 

Configuració de les sessions 2,8 (25/9) 0/9 9/9 9/9 0/9 2/9 1/9 4/9 

Aspectes paraverbals i no verbals 2,4 (12/5) 1/5 5/5 1/5 0/5 1/5 0/5 4/5 

TOTAL: 3,1 (88/28) 4/28 24/28 21/28 8/28 8/28 5/28 18/28 

Taula 42. Valoració de la mostra des d'una perspectiva comunicativa. 

Així doncs, al capdamunt hi ha dues nocions amb un grau d'ocurrència més aviat elevat: els 

aspectes verbals i de transvasament, i els obstacles comunicatius; en l'altre extrem, trobem 

nocions més disperses com la configuració de les sessions i el llenguatge paraverbal i no verbal. 

Els documents es poden classificar en dos grups, segons el nombre de nocions recollides: CHIA, 

IMIA i NSGCIS contenen més de 2/3 de les pautes; i ASTM, NAJIT, NCIHC i NRPSI inclouen menys 

d'1/3 de les directrius. 

En tercer lloc, la taula que presente a continuació fa referència al contingut sociològic de la 

mostra: 

SOCIOLOGIA 
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Legitimitat i confiança 4,6 (74/16) 10/16 14/16 7/16 9/16 12/16 8/16 14/16 

Control de la praxi 4,5 (9/2) 2/2 2/2 1/2 0/2 2/2 0/2 2/2 

Control de l'entrada 3,6 (25/7) 6/7 1/7 5/7 0/7 1/7 5/7 7/7 

Control de l'impacte 2,3 (7/3) 2/3 1/3 0/3 1/3 0/3 1/3 2/3 

Control de l'eixida 1 (1/1) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1/1 

TOTAL: 4 (116/29) 20/29 18/29 13/29 10/29 15/29 14/29 26/29 

Taula 43. Valoració de la mostra des d'una perspectiva sociològica. 

Així doncs, els elements més recurrents són la legitimitat i confiança i el control de la praxi; en 

segon terme, hi ha el control de l'entrada; i finalment, trobem el control de l'impacte i el control 

de l'eixida. Pel que fa a aquest darrer element, el fet que les sancions tinguen una visibilitat 

mínima en els documents estudiats suposa una mancança destacable en el conjunt dels 

documents deontològics de la ISP, perquè un document deontològic que no desenvolupe la 

funció judicial de castigar les conductes moralment il·legítimes (vegeu 3.6.2.3) resulta en certa 

manera inefectiu.  

Quant a la mostra, de les 29 directrius dintre de l'apartat de sociologia de les professions, 

NSGCIS i ASTM contenen més de 2/3 de les pautes; CHIA, NCIHC, NRPSI i IMIA contenen entre la 

meitat i 2/3 de les nocions; i en darrer lloc, NAJIT conté al voltant d'1/3 dels conceptes. 
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Per tal d'oferir una visió de conjunt de l'anàlisi dels documents deontològics, en la taula següent 

presente una síntesi de les tres àrees teòriques: 

OCURRÈNCIES 

A
ST
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IA

 

IM
IA
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TOTAL ÈTICA: 3,7 (189/51) 9/51 39/51 39/51 21/51 25/51 22/51 38/51 

TOTAL ISP: 3,1 (88/28) 4/28 24/28 21/28 8/28 8/28 5/28 18/28 

TOTAL SOCIOLOGIA: 4 (116/29) 20/29 18/29 13/29 10/29 15/29 14/29 26/29 

TOTAL TOTES LES ÀREES: 3,6 (396/108) 33 82 72 39 48 40 82 

Taula 44. Valoració de la mostra des de les tres perspectives teòriques. 

D'acord amb la proposta d'anàlisi presentada en aquest capítol, s'aprecia en primer lloc que la 

vessant sociològica dels documents és més prominent, l'ètica ocupa el segon lloc, i la 

comunicativa, el tercer. Es pot argumentar, per tant, que el corpus estudiat sembla que done 

preminència a la funció del document com a motivador de canvis socials. 

Quant als documents, els dos textos més complets són CHIA i NSGCIS, els quals contenen 82 de 

les 108 nocions totals; en segon lloc hi ha IMIA, amb 72; en tercer lloc, NCIHC, amb 48; en quarta 

posició, NRPSI, que inclou 40 pautes; en cinquè lloc, NAJIT, que conté 39 conceptes; i en últim 

lloc, ASTM, que toca 33 dels 108 conceptes que constitueixen el conjunt de criteris de l'anàlisi. 

Un lectura alternativa de les dades consisteix en valorar quines nocions resulten més recurrents 

en la mostra, independentment de l'àrea a què puguen pertànyer, per tal de caracteritzar la 

professió a partir del corpus. Per desenvolupar aquesta avaluació, he seleccionat les nocions 

amb un índex d'ocurrència de 3,5 o superior. Com a resultat, trobem que la professió es 

caracteritza per les nocions següents: 

- Es busca la imparcialitat (5,1) en l'exercici 

- Es lluita per aconseguir la legitimitat i confiança (4,6) dels usuaris  
- Es treballa per controlar la praxi (4,5) dels treballadors perquè s'adeqüen als estàndards de qualitat 
- Es considera un eix central la transmissió dels aspectes verbals (4,5) 

- S'ambiciona la precisió (4,1) en el transvasament dels missatges 
- Es concep com un principi rellevant la professionalitat i competència (3,8) dels treballadors 

- S'entén que el control de l'entrada (3,6) és important per mantenir un nivell acceptable de professionalitat 

6.4.6.2. Valoració general dels documents 

Per tal d'aportar una valoració dels documents, em centre en reflexionar d'una manera general 

sobre cadascun dels textos, especialment pel que fa a les aportacions i les mancances més 

rellevants que hi he identificat.  
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En referència a ASTM, la particularitat principal d'aquest text rau en el fet que es toquen totes 

les branques de la interpretació; també ressalta el detall amb què es descriuen tots els àmbits i 

contextos de treball. Les aportacions més significatives són dues: d'una banda, es tenen en 

compte molts elements externs a la ISP, com ara l'anàlisi de necessitats per a la provisió de 

serveis, la gestió dels encàrrecs i l'ús de la tecnologia, i de l'altra, es perfilen les responsabilitats 

dels diversos agents (tal i com fa, també, NSGCIS) i, en conseqüència, aporta una quantitat 

d'informació de tipus sociològic considerable. Així mateix, tot i tractar-se d'un document que 

pretèn estandarditzar les pràctiques, és destacable que es dedique un dels primers paràgrafs del 

document a estipular el deure dels professionals de desenvolupar un judici professional propi. 

Pel que fa a les limitacions del text, com s'ha exposat en l'apartat anterior, conté poques 

referències de tipus comunicatiu i ètic. 

Quant a CHIA, és un dels documents més extensos i complets, especialment pel que fa al 

contingut ètic i comunicatiu, i no tant sociològic. Tracta molts aspectes que els altres documents 

no toquen, com ara el procés de presa de decisions ètiques i la resolució dels dilemes ètics; tot i 

que no s'esmenta explícitament la necessitat de confegir un judici professional propi, la proposta 

de resolució de dilemes apunta a aquesta noció; el fet que només CHIA considere dels dilemes 

professionals dels ISP d'una manera sistemàtica qüestiona el plantejament de Bancroft (2004: 

39-40) que els documents deontològics acaren la complexitat dels dilemes. Resulta també 

característic d'aquest document l'aportació de protocols estandarditzats d'interpretació i 

l'explicació detallada dels quatre rols de l'ISP mèdic i de la «patient advocacy». Una altra 

aportació del document consisteix en el fet que la presentació del contingut ètic sembla que gira 

al voltant del rendiment del professional, en coincidència amb IMIA. Com a mancança, no 

s'exposen quins són els requeriments formatius o de competències necessaris per a l'exercici 

professional. 

Pel que fa a IMIA, es tracta també d'un dels documents que més informació aporten. Un tret 

definidor d'aquest document rau en el fet que es pot utilitzar com una eina per a l'avaluació de 

la tasca interpretativa, com ocorre també amb CHIA. Si em centre en les directrius de tipus 

comunicatiu i ètic, és el text amb més detall, perquè inclou un seguit ampli de subapartats dintre 

d'aquests dos blocs d'informació i cobreix bona part de les pautes. Malgrat això, en l'àmbit de la 

sociologia de les professions és un dels documents menys informatius, sobretot en allò referent 

a generar confiança. Com a element positiu, es pot destacar el relleu que s'atorga a la cultura, el 

respecte i la no discriminació. D'altra banda, una de les mancançes del document consisteix en 



327 

l'escassa atenció que es para a les nocions que he inclòs en el principi ètic de professionalitat i 

competència.  

Respecte de NAJIT, les característiques més notables d'aquest document són la poca longitud i el 

seu caràcter vinculant. El fet que el text siga més aviat curt en relació amb la mostra, implica que 

no es contemplen la majoria de les pautes per a l'anàlisi del corpus, i també que resulte poc 

comparable. El contingut ètic és suficient, perquè conté moltes pautes de precisió i imparcialitat, 

tot i que no inclou res de respecte i cultura; tracta amb un cert detall algunes qüestions 

comunicatives, com el transvasament dels missatges verbals, i els obstacles que el poden 

dificultar, tot i que no al·ludeix a la configuració de les sessions o als aspectes paraverbals o no 

verbals; des de la perspectiva sociològica, només inclou directrius relatives a la Confiança i la 

legitimitat, però gairebé obvia la resta de nocions que formen part de l'anàlisi sociològica dels 

textos. En conclusió, el document té un fort caràcter normatiu, aporta directrius de mínims i no 

pren en consideració molts factors externs a la interpretació. Com a lloança, es pot esmentar 

que al principi del text es dedica un apartat per estimular els professionals a desenvolupar el seu 

propi judici professional. 

NCIHC és, en certa manera, el document pioner de la mostra per ser el primer amb aquest 

format que es va publicar en el camp de la ISP. La contribució més rellevant del text es troba en 

la presentació de la informació de tipus ètic (segmentada en principi ètic, explicació del principi i 

estratègies), i en certa manera ha marcat el camí a altres documents, com IMIA o NSGCIS; en 

aquest sentit, NCIHC i NSGCIS aporten en el mateix document principis ètics, objectius i pautes 

concretes. D’aquesta forma eviten ser una declaració de principis generals difícils d’aplicar o un 

seguit d’instruccions alienants, concretes i descontextualitzades, que no faciliten l’autonomia 

dels professionals ni donen peu a la reflexió, que és, al cap i a la fi, un dels objectius de qualsevol 

codi deontològic. La duplicitat de referències (principis ètics i objectius) per intentar regir la 

pràctica professional podria tenir els seus orígens, apuntem, en les dues maneres d’entendre 

l’ètica: la deontològica (els deures, allò general, articulats en un code of ethics) i la teleològica 

(els fins, allò concret, articulats en un standards of practice). La complementarietat d’aquestes 

dues dimensions ofereix un grau satisfactori de completesa des del punt de vista de la 

deontologia, com assenyala Hortal (2002, 2007). Tot i que potser hi ha altres codis que contenen 

aquesta dualitat de pautes, en el camp de la ISP només n’hem pogut identificar dos, NCIHC i 

NSGCIS, que recullen clarament aquesta visió integradora; NCIHC és el primer document del 

camp que presenta aquest plantejament, i , pel que sembla, NSGCIS ha manllevat aquesta 

innovació d'aqueix document. Tot i això, el text presenta una quantitat d'informació petita, 
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segons l'anàlisi proposada. Les directrius de tipus comunicatiu se centren quasi exclusivament en 

els elements verbals; quant a la informació de tipus sociològic, s'aporta un cert detall en la 

legimitat i en el control de praxi, però gairebé s'obvia la resta; tot i això, des de la perspectiva 

ètica, es pot afirmar que el document conté una quantitat mitjana de pautes ètiques, encara que 

els principis de precisió, cultura i confidencialitat no estan prou perfilats. 

En relació amb NRPSI, es tracta d'un document esqüet i resulta poc comparable amb els altres 

documents. Una característica que el defineix és el seu caràcter vinculant per als membres del 

col·lectiu, juntament amb NAJIT. El camp teòric que menys acuradament tracta és el 

comunicatiu, i se centra especialment en els aspectes verbals; la vessant ètica del text conté un 

nombre elevat de directrius referents al respecte i la confidencialitat, prou directrius sobre la 

precisió i professionalitat, i cap sobre el rol; la perspectiva sociològica és la que més té en 

compte aquest text, especialment legitimitat, control de l'entrada i el control de l'eixida, que és 

l'únic document que toca aquesta darrera noció. 

Finalment, centrant l'atenció en NSGCIS, és el text més complet del corpus de documents 

deontològics estudiats, perquè en totes tres àrees d'estudi recull un nombre molt elevat de 

directrius, a diferència de CHIA o d'IMIA, que tot i contenir un nombre total de nocions 

relativament alt, no estan equilibrats, d'acord amb l'anàlisi elaborada, perquè en una de les 

àrees (la sociologia, en ambdos casos) estan més bé fluixos. Pel que fa a l'ètica professional, 

NSGCIS detalla els principis d'imparcialitat i professionalitat, però no perfila tant com altres 

textos el respecte i la cultura; quant a la ISP, especifica molt els elements verbals, paraverbals i 

no verbals, i omet bona part de les nocions de la resta d'aspectes de la comunicació; i quant a la 

sociologia, introdueix gairebé la totalitat de les directrius. En aquest sentit, convé subratllar que 

NSGCIS juntament amb ASTM són els documents que més tenen en compte qüestions més 

amples i externes a la comunicació i a l'entrevista interpretada. Pel que fa als aspectes negatius, 

en conjunt, les mancances més importants identificades pertanyen al camp de la comunicació i 

la ISP, concretament l'absència de detall en els deures dels professionals pel que fa a la 

transmissió dels diversos nivells de significat, sobretot la dimensió pragmàtica. Com hem pogut 

comprovar, NSGCIS no atorga la importància a la dimensió cultural que altres documents li 

atribueixen, com ara CHIA, que hi dedica tot un apartat (Ethical Principle 6. Cultural 

Responsiveness); aquest tret també es manifesta en el fet que no s'inclogua cap referència a la 

dimensió cultural quan es parla del respecte, a diferència de CHIA (Ethical Principle 3). En aquest 

sentit, NSGCIS tampoc concreta les mesures que cal emprendre contra la discriminació, mentre 

que IMIA sí que ho fa (C-7) quan recomana que l’ISP ha de conèixer les polítiques i procediments 
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de la institució per a emprendre una estratègia efectiva per a redreçar la situació. També es pot 

esmentar com una limitació del text el fet que no s'emfasitze la importància de preveure, 

impedir o superar els obstacles per a la comunicació; d'altra banda, tampoc s'hi especifiquen els 

mecanismes d'acreditació els procediments disciplinaris en els casos de mala praxi. Un altre 

aspecte que es pot considerar com un punt feble del text es troba en què no s'esmenta la funció 

de gestionar o coordinar la comunicació, tot i que es pot plantejar que aquesta noció es tracta 

d'una manera indirecta en diversos punts del text, com la secció 6 («Responsibility of clients»), 

en la qual es planteja una fórmula interessant, que consisteix en donar directrius als altres 

participants (principalment al professional del servei en qüestió) sobre com treballar amb un 

intèrpret; el fet de donar informació, i així autonomia, als interlocutors primaris sobre el procés 

interpretatiu, els trasllada una part de la responsabilitat sobre l'èxit de la comunicació, cosa que 

respon a la complexa realitat d'una comunicació triàdica que es produeix en dues llengües 

diferents, i pot facilitar el procés comunicatiu. Així mateix, les contribucions més notòries que 

trobe a la mostra fan referència principalment a la sociologia i a l'ètica: l'estipulació de les 

responsabilitats dels agents interns i, especialment, externs, al procés interpretatiu; el 

protagonisme que s'atorga a les associacions professionals, al judici i l'esperit crític dels 

treballadors, i la necessitat de comptar amb una formació sòlida per a poder desenvolupar-lo; 

l'aportació de referents teleològics i deontològics. Sens dubte, la innovació i la controvèrsia més 

rellevant que conté aquest document és que opta clarament per un paper més centrat en la 

transmissió de missatges que no en la reproducció dels matisos culturals. Així mateix, una 

contribució notòria de NSGCIS consisteix en que ofereix directrius a altres participants (secció 6), 

perquè aportar informació als participants primaris en una entrevista interpretada i visibilitzar la 

xarxa de relacions i responsabilitats de cada agent de cara als altres, a la situació comunicativa i 

a la professió pot facilitar la tasca i resultar beneficiós per al col·lectiu (Turner, 2007: 182). 

També resulta una manera útil d'aconseguir un cert control sobre l'impacte en el sistema i 

d'aconseguir la professionalització a través d'un procés col·laboratiu, com apunta Turner (2007). 

Una altra aportació rellevant de NSGCIS rau en el fet que bandeja clarament l’adopció del paper 

de defensor actiu del pacient (patient advocate). Mentre que alguns autors (com Kaufert i 

Putsch, 1997, des de l’àmbit sanitari) defensen que aquest comportament és l’adequat, i alguns 

codis (com CHIA i IMIA) mostren una actitud de precaució respecte d’aquesta opció, NSGCIS la 

rebutja directament. Això posa de manifest que es tracta d’una temàtica controvertida. 
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6.5. CONCLUSIONS 

En aquest capítol s'ha aportat una anàlisi de set documents deontològics del camp de la ISP que 

han permès descriure tres elements centrals de qualsevol professió i contribueixen a oferir-ne 

una visió de conjunt: el component ètic, el sociològic i el tècnic 

La ISP, com tota professió, té una fi social. Aquesta fi social (o «bé intern», segons la 

terminologia de l'ètica) és facilitar o possibilitar una comunicació efectiva i de qualitat, com hem 

explicat abans. Així doncs, si els membres del col·lectiu opten per fer un exercici de compromís 

social per mitjà de la sanció d’un codi deontològic, els serà més fàcil veure’s legitimats 

socialment.  

Però per tal d’arribar a aquesta finalitat, el col·lectiu es planteja una sèrie de valors que 

vertebren la seua actuació. Aquest conjunt de valors constitueixen l’axiologia pròpia i exclusiva 

del col·lectiu, és la seua aportació ètica, des de la qual es pot atènyer la legitimitat, la distinció 

d’altres col·lectius i la satisfacció de la seua finalitat social. Quant a l’ètica i la deontologia, s'ha 

comprovat que els textos serveixen per explicitar el marc moral del col·lectiu de cara al conjunt 

de la societat i aquest contingut ha estat classificat en dos grups (principis i estratègies), al qual 

després s'hi ha afegit un tercer: les finalitats. En aquest sentit, les aportacions dels textos 

presenten un grau de coincidència elevat amb les propostes teòriques.  

Així mateix, resulta indispensable esclarir aquelles qüestions tècniques que resulten bàsiques 

per al desenvolupament de la tasca. Pel que fa a l’aportació dels codis al camp de la ISP, 

centrant-me en les estratègies, he extret les actuacions que són generalment acceptades, les 

que són usualment proscrites i també les que entenem com aportacions innovadores. He 

organitzat aquestes propostes en elements verbals i de transferència, aspectes paraverbals i no 

verbals, organització de l'entrevista i obstacles comunicatius. Això no obstant, des del punt de 

vista comunicatiu, els punts de contacte entre la teoria i la mostra són pocs. 

D'altra banda, perquè una ocupació vaja evolucionant fins passar a ser una professió, el 

col·lectiu s’ha de proveir d'un seguit d'instruments. Des de la visió socioprofessional, els 

documents deontològics estudiats perfilen una bona part dels aspectes que la sociologia de les 

professions apunta com a indispensables en els processos de professionalització: legitimar-se, 

accedir i sortir del camp, influir, vigilar el grau d'adherència dels treballadors a les normes. 

Prenent com a base aquests criteris, la convergència entre la teoria sobre sociologia de les 

professions i la mostra analitzada és desigual; el nombre de nocions referents al control de 

l'eixida o al control de l'impacte del col·lectiu és mínim, mentre que les directrius relatives a la 
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legimitat, el control l'entrada i el control de la praxi, tenen un índex d'ocurrència relativament 

elevat.  

6.5.1. VALORACIÓ DE LA TASCA INVESTIGADORA 

El procés d'elaboració d'aquest apartat ha sigut llarg i ha passat per alts i baixos. La intenció 

d'oferir una visió interdisciplinar de l'objecte d'estudi ha plantejat nombroses dificultats. D'una 

banda, entrar en contacte amb àrees teòriques en què l'investigador no té un bagatge de 

coneixements extens ha suposat la necessitat d'invertir-hi molts esforços. En alguns moments he 

dubtat sobre si pagava la pena l'esforç i si realment les dades necessitaven una anàlisi triple, o 

era suficient amb només una mirada ètica única.  

Pel que fa a la codificació dels documents, hi ha hagut àrees que han resultat més senzilles que 

d'altres. L'anàlisi sociològica i comunicativa ha estat relativament complicada; d'una banda, 

perquè tot sovint els documents no presentaven una classificació organitzada de les dades 

d'aquests àmbits, cosa que exigeix la creació d'un arbre de codis en contínua reelaboració; i, de 

l'altra, perquè la informació estava repartida en els diferents apartats dels documents, tant 

dintre del contingut ètic com defora, i això ha requerit també un esforç intens d'estructuració. 

Una noció especialment complicada és el control de l'eixida, perquè ha rebut un nombre mínim 

d'ocurrències, i no hauria d'haver passat el sedàs, però des del meu punt de vista calia fer 

referència a aquest element per oferir una visió de conjunt del procés professional; això posa de 

relleu el fet que el meu rol com a investigador ha estat actiu en l'elaboració de l'anàlisi dels 

codis. En canvi, l'apartat de l'anàlisi ètica ha resultat més fàcil, especialment perquè les 

categories ja estaven creades i només ha calgut codificar cadascuna de les directrius, reubicar 

aquelles que es considerava que podien pertànyer a altres principis, i bastir una nova taxonomia 

de les pautes, però a partir d'una mostra relativament estructurada. Això no obstant, el fet que 

algunes nocions (com la directriu que l'ISP explicite quan parla en nom propi) es pugueren 

incloure en diversos principis ètics també ha plantejat algunes complicacions, diem-ne, 

taxonòmiques, que després s'han tractat en l'apartat 6.4.4. Així mateix, hi ha algunes nocions la 

ubicació de les quals dintre d'un principi ètic determinat resulta difícil de justificar; per exemples 

les directrius relatives a la gestió del flux comunicatiu i de la configuració especial (punts 2 i 5) 

del principi precisió no són pautes directament conduents a atènyer la transmissió acurada dels 

missatges, tot i que sí que es poden considerar com a eines auxiliars, les quals contribueixen, 

indirectament, a aquest objectiu ètic. 

A més a més, la classificació dels conceptes, especialment dels principis ètics, proposada arran 

del procés de codificació seguit sovint resulta poc nítida. El fet que unes nocions puguen incloure 
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altres, o que hi haja elements que es repeteixen, són factors que dificulten una 

conceptualització, diem-ne, transparent de la realitat estudiada. No es tracta d'una classificació 

lineal o ortodoxa, perquè una realitat abstracta i conceptualment complexa no es pot reduir a 

una classificació que pretenga establir límits clars entre els diversos components. En definitiva, i 

entroncant amb el que es proposa al capítol TR Ètica, la reflexió sobre els principi ètics és el que 

els (re)crea; pensar-hi implica una redefinició constant i una reelaboració. L'ètica és reflexió, és 

plantejar dubtes i preguntes, i no tant trobar respostes definitives; es tracta d'un procés de 

descobriment en espiral que no acaba amb una troballa definitiva, sinó que va afinant les 

nocions. En aquest punt, resulta adient tornar a la reflexió plantejada a la introducció al voltant 

de la conceptualització de la realitat (ontologia) i del coneixement (epistemologia): el punt de 

què partisc és que la realitat, i per tant la seua racionalització, és emergent, és a dir, que tot està 

en evolució contínua. Per aquest motiu, resulta inadequat plantejar com un objectiu del procés 

investigador la creació de categories estàtiques o l'establiment de límits clars. La complexitat i 

fluïdesa de la realitat defuig la voluntat de precisió dels estudiosos. En tot cas, la valoració que 

faig de la tasca desenvolupada és positiva, perquè considere que s'ha satisfet l'objectiu inicial 

d'entendre els documents amb profunditat, sent testimoni del que ara considere la inabastable 

complexitat d'aquestes realitats, i oferint-ne una lectura des de perspectives diferents.  

6.5.2. REFLEXIONS FINALS 

Com hem vist al llarg d'aquest capítol, l'estudi dels documents deontològics permet explorar la 

dimensió ètica d'una professió, posant de manifest quines pràctiques es consideren normalment 

ortodoxes, herètiques o quines no resulta fàcil decidir-ne l'adequació. Aquesta mirada ètica 

sobre la pràctica professional sustenta la reflexió en àrees d'estudi com la sociologia de les 

professions, i específicament en el camp de la ISP, en la comunicació per mitjà d'un intèrpret. 

Així doncs, com a resultat de l'anàlisi dels textos des d'aquestos tres prismes, s'ha intentat 

explicitar la xarxa semàntica dels textos estructurant la informació en un esquema que permeta 

copsar-la visualment.  

Així mateix, l'organització i articulació formal dels documents estudiats presenta diferències 

notables, encara que també s'hi aprecien moltes regularitats. S'observa una influència 

destacable entre els documents. L'exemple més clar d'aquest entreteiximent de textures el 

trobem a NSGCIS, on sovint aquest flux d'idees queda explicitat a les notes al peu i en les 

referències biliogràfiques, fins a tal punt que en certa mesura és una reelaboració dels textos 

previs. Aquesta dinàmica relacional entre els documents deontològics sembla ser una pràctica 

extesa (Hortal, 2002). 
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També resulta destacable l'evolució histórica que s'observa en els textos. CHIA fou el primer que 

es va publicar; després el va seguir NCIHC, i l'any 2007 es van publicar tres textos (ASTM, IMIA, 

NSGCIS). Pel que sembla, l'enfocament amb què s'entèn l'acte interpretatiu i el rol professional 

de l'ISP (especialment en els textos relatius a la ISP mèdica) s'ha refinat i, en certa manera, s'ha 

estretit.  

Tot i ser evident que hi ha una certa comunicació entre els documents, com vinc assenyalant, 

també es pot posar de manifest que són ben diversos en longitud i contingut. Hi ha dos factors 

que poden contribuir a explicar aquesta manca d'uniformitat en l'organització del contingut, la 

quantitat considerable de directrius i els graus diversos d'especificitat: el tipus de textos (si es 

tracta de codis d'ètica o de concucta) i el seu abast (si intenten cobrir tots els àmbits, o si són 

específics de l'àmbit mèdic o jurídic). D'acord amb la mostra, i com he assenyalat en la definició 

dels documents deontològics al Capítol 3, els codis deontològics o de conducta són més curts i 

generals que els codis d'ètica, i per tant resulta més probable que els primers siguen menys 

complets que els segons. 

Els diversos abastos també poden explicar la divergència en les directrius referents, per 

exemple, a les estratègies per solucionar les diferències culturals o l'adhesió a les regulacions del 

context, perquè les qüestions culturals tendeixen a resultar més rellevants en la sanitat i perquè 

les normes per a la interpretació jurídica posen l'accent en el respecte a les normes dels 

tribunals (com també assenyala Bancroft, 2004: vii). Els documents per a la ISP mèdica tendeixen 

a centrar-se més en la cultura, mentre que el de la ISP jurídica se centren en la precisió de la 

interpretació, encara que també considera la dimensió cultural de la comunicació. Els textos que 

no es limiten a cap àmbit solen aportar un seguit de normes bastant equilibrades, subratllant la 

importancia de la precisió, la necessitat de tenir en compte la cultura i de complir amb el 

reglament del context on es produeix l'entrevista interpretada. 

Pel que fa a la macroestructura dels textos, s'observen peces d'informació majoritàriament 

convergents, però també n'hi ha, de divergents. 

La majoria dels textos aporten informació semblant en la introducció (en què consisteix el text, 

per a què s'ha elaborat, per a qui, etc.), i a més els objectius apuntats per les institucions que 

aproven els documents estudiats també resulten majoritàriament concurrents. Els propòsits 

assenyalats són: incrementar la qualitat i la coherència dels serveis prestats, facilitar informació i 

explicitar les expectatives sobre els diversos agents, i resultar útils com a eines formatives i per a 

l'avaluació de la tasca professional. 
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Pel que fa al contingut ètic dels documents, s'organitza d'una manera semblant, en el sentit que 

les directrius se solen classificar en principis ètics. 

Tot i això, deixant de banda la introducció i el contingut ètic, s'observa un grau elevat de variació 

quant al que les institucions consideren apropiat d'incloure en els documents deontològics. 

Molts dels temes tractats en alguns textos ni tan sols s'esmenten en d'altres, com ara una anàlisi 

de les necessitats d'interpretació (ASTM), un exemple d'un dilema i un mètode per a ressoldre'l 

(CHIA), les responsabilitats dels proveïdors de serveis (ASTM, NSGCIS) o el rol professional (CHIA, 

NSGCIS). 

Com a valoració crítica dels textos revisats, i tenint en compte l'amplitud i profunditat de les 

propostes, NSGCIS és el document més complet. Això es deu sobretot al fet que ofereix una 

panoràmica de la tasca interpretativa i dels diferents nivells d'acció (ètica, sociològica, 

comunicativa), posant l'èmfasi, per tant, en la complexitat que revesteix la tasca de la ISP i en la 

necessitat d'implicar els altres participants, tant els participants primaris com els agents externs 

a la interacció (com ara el gestor del servei d'ISP). 

Pel que fa a la microestructura, i centrant-me només en el contingut ètic, s'observa un cert grau 

de variació, però sembla que l'espai compartit és major. 

Així doncs, hi ha un grup de principis ètics principals (imparcialitat, precisió, professionalitat) que 

és comú a la majoria dels documents, tot i que es pot trobar alguna disparitat en la manera com 

s'articulen. Això ocorre, per exemple, en la imparcialitat i el conflicte d'interessos, o en la 

competència i la professionalitat, ambdós casos en què la parella de principis es podria 

considerar com un sol element o com dos, de separats. Cal apuntar, així mateix, que la precisió 

presenta una conceptualització més consistent en la mostra de què dispose que no la 

imparcialitat, que sembla tenir una densitat conceptual més baixa. 

Si ens centrem en algunes directrius específiques dels principis que he estudiat amb més 

profunditat (precisió i imparcialitat), trobem desacords significatius. Per exemple, la noció 

d'explicar i aclarir conceptes poden resultar controvertides; no participar en el debat que se 

suscita i demanar aclariment també poden resultar problemàtiques, perquè sembla que siguen 

autoexcloents. En el capítol següent, dedicat a l'anàlisi pràctica de la ISP en l'àmbit penitenciari, 

s'abordaran algunes d'aquestes divergències i es contrastaran amb la realitat. 

Després d'examinar amb deteniment ambdues nocions ètiques, s'observa que hi ha una relació 

ètica i filosòfica que les uneix: la imparcialitat condiciona la precisió. Aquesta noció ha estat 

també proposada per Hale (2007b) i Miguélez (2003, dins Hale, 2007b). La imparcialitat és una 
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actitud necessària, tot i que no suficient, que els professionals han d'adoptar per realitzar 

interpretacions acurades i precises (que sembla ser el bé intern o el valor suprem de la 

professió), sent la imparcialitat un objectiu menys exigent que no la precisió (Hale, 2007b: 123). 

Per aquest motiu els documents deontològics de la ISP es refereixen invariablement a ambdós 

principis. «What the codes of ethics expect of interpreters, however, is for them to be aware of 

and to control their subjectivity so that they do not interfere with their ability to render the 

utterance faithfully» (Hale, 2007b: 121). 

Tornem ara a l'argument esgrimit anteriorment que els documents deontològics han estat 

criticats per autors que els consideren inaplicables. Tot i tractar-se d'un signe de maduresa de la 

disciplina, pel que suggereixen les troballes realitzades, aquestes afirmacions no assenyalen fets 

reals, sinó que manifesten més aviat postures ideològiques que resulten qüestionables, com 

demostra Hale (2007b) d'una manera convincent. Cap dels textos de la mostra suggereixen que 

les directrius s'han d'entendre i aplicar d'una manera mecànica. Ans al contrari, incideixen en el 

desenvolupament d'un esperit crític, la implementació conscient de les estratègies proposades i 

l'aplicació del judici professional i del sentit comú.  

Tot i que formar part d'un col·lectiu implica adoptar o abraçar una part dels valors que 

conformen la identitat del grup, cada individu ha de fer propi el sistema de valors d'acord amb el 

seu criteri individual. Cada professional té marge suficient per treballar a la seua manera, dintre 

del seu marc moral, respectant també el marc deontològic que estipula el col·lectiu professional.  

En resum, la deontologia és la plasmació escrita de l'ètica; i l'ètica se centra en la reflexió sobre 

què és bo o dolent. Per tant, la deontologia professional, de la ISP o de qualsevol altre camp, no 

es pot entendre com quelcom estàtic, sinó més aviat com una noció oberta, adaptativa, fluida, 

dinàmica i canviant, segons cada situació i cada context, com s'ha vingut assenyalant (3.4.1.5). 

Tot i que els documents deontològics tenen l'objectiu de guiar la pràctica professional i, de 

vegades, es poden utilitzar com un criteri per a avaluar la competència o el rendiment i, en casos 

de vulneració evident, com a eines per a l'aplicació de mesures disciplinàries, cal adoptar-los i 

aplicar-los críticament, entenent-los com un punt de partida i sent qüestionats quan resulte 

necessari i oberts al debat.  

Tanmateix, encara que els conceptes ètics s'entenen d'una manera semblant en tots els àmbits i 

contextos, en cadascun d'aquests es poden articular d'una manera diferent. Ser imparcial en una 

consulta mèdica no és el mateix que ser-ho en un judici; igualment, la imparcialitat pot ramificar-

se d'una manera diferent en una unitat de vigilància intensiva que en una sessió de teràpia 



 

336 

psicològica. Per tant, l'ISP s'ha d'adaptar a l'àmbit, al context i a la situació comunicativa 

utilitzant el seu judici professional, que sempre es recolza en la reflexió informada i madura, que 

al seu torn es basa en la formació i l'experiència. 

Els codis deontològics i les normes de pràctica resulten útils, però «much more is needed to 

ensure quality of interpretation services» (Hale, 2007b: 103). Només constitueixen una eina per 

a atènyer objectius més importants, com ara la construcció d'un sentit d'identitat i pertinença 

professional. Arribar al punt en què es redacta un document com aquests requereix reflexionar i 

adoptar un seguit de valors professionals (i sovint també cívics) compartits. En el cas de la ISP, 

com que l'activitat està necessàriament arrelada en un inter-espai culturalment i lingüísticament 

divers, aquests valors or béns solen relacionar-se amb possibilitar una comunicació imparcial.  

Des d'una perspectiva més ampla, es pot argumentar que quan una ocupació ateny l'status de 

professió, si partim de la premissa que les professions contribueixen al canvi de les societats, el 

procés de descobriment o explicitació del component ètic en el camp de la ISP pot contribuir a 

l'incardinació d'alguns dels valors de la comunitat professional (en aquest cas, com hem vist, 

caracteritzats per nocions com el respecte a la diversitat o la promoció de la comunicació 

intercultural) en sistemes socials més grans, com s'apuntava al Capítol 3.  
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CAPÍTOL 7. LA ISP PENITENCIÀRIA 

Power is always present. (Foucault, 1988: 11, 18) 

En aquest capítol presente els resultats de l'estudi que he portat a terme al voltant de la 

interpretació en el context penitenciari. Primerament, aporte les dades recollides per mitjà de 

diversos instruments per tal de perfilar quina és la situació al món i a l'Estat espanyol. Com 

veurem, l'ètica professional general de la ISP aporta unes coordenades útils per a descriure 

aquesta realitat. En segon lloc, he categoritzat la informació atenent als blocs temàtics 

següents: entorn físic, ambient emocional, qüestions organitzatives i procediments de 

seguretat, factors socioprofessionals i aspectes ètics; pel que fa a aquest darrer punt, he 

organitzat els resultats tot identificant els problemes i solucions que els informants apunten, 

els dilemes que sorgeixen i també el significat particular que adquireixen els principis ètics 

generals de la professió en aquest context i com es poden articular. 

7.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest capítol presente l'estudi realitzat sobre la interpretació en el context penitenciari. La 

interpretació en presons, malgrat ser un camp de praxi relativament establert, continua sent un 

territori quasi inexplorat per a la comunitat acadèmica. Per tant, l'objectiu principal d'aquest 

capítol és oferir dades sobre aquesta realitat professional que en faciliten la comprensió, i posar 

de manifest el fet que l'ètica professional és adaptativa i es modela atenenent al context 

institucional i d'altre tipus en què es produeix la tasca, com s'ha exposat més amunt (3.4.1.5, 

6.4.3.1.2). Per fer-ho, em centraré en descriure el context penitenciari de la ISP basant-me en les 

respostes i explicacions facilitades pels informants, subratllant aquelles característiques que 

afecten la pràctica de la ISP i per tant l'ètica aplicada a aquesta professió. He diversificat les fonts 

i els canals d'informació, amb l'observació de la vida a un CP, entrevistes presencials a diversos 

professionals, qüestionaris en paper i en línia, per tal d'obtenir una perspectiva ampla de la 

realitat estudiada, donada la manca de teoria al respecte. En el Capítol 5, dedicat a la 

contextualització de l'estudi, he tocat amb més detall totes aquestes qüestions referents al 

disseny, la metodologia, la mostra estudiada, les eines d'extracció de dades o el tipus d'anàlisi. 

Com una primera aproximació de caire teòric al context penitenciari, amb la intenció de 

reprendre les propostes pel que fa al marc normatiu plantejades als apartats 3.3 i 4.3, i 

d'aglutinar-les en un sol eix, tot seguit es proposa una classificació d'aquelles normes que 

regulen l'actuació dels ISP, en general, i l'aplicació penitenciària, en particular. Aquesta aportació 
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es pot estructurar en diversos nivells, tal i com s'havia proposat a l'epígraf 3.3, segons l'abast de 

cada marc normatiu: 

- Marc moral: Les actuacions bones o dolentes, segons la visió de cada individu. 
- Marc ètic: Les reflexions sobre què són actuacions bones o dolentes, que s'intercanvien 

a les publicacions especialitzades o a qualsevol altre fòrum de debat. 
- Marc deontològic: Les directrius sobre què són actuacions bones i dolentes, com ara els 

codis deontològics generals de la ISP (ASTM, NRPSI, NSGCIS) i les directrius específiques 
per als ISP que treballen als CP. 

- Marc institucional: Les pautes que estipula el context institucional on es produeix la ISP, 
les quals resulten essencials perquè la ISP és una pràctica situada en un context 
institucional que la condiciona (Angelelli, 2004: 13; 2006: 176) professió dirigida per les 
institucions (Ozolins, 2000); per exemple, les Normes de Règim Interior, les normes de 
seguretat del CP, o qualsevol altre aspecte normatiu del CP en qüestió que condicione la 
ISP; el marc institucional no es contemplava com un marc normatiu rellevant, però es 
presenta com un marc útil perquè suposa un pas intermedi entre la legislació i la 
deontologia professional. 

- Marc jurídic: Les normes que emanen del cos legislatiu i que regulen un àmbit; es pot 
distingir: 

o un marc jurídic específic de l'àmbit penitenciari: legislació internacional (Conveni 
Internacional de Drets Civils i Polítics, Regles mínimes per al tractament dels 
reclusos, Conjunt de Principis per a la protecció de totes les persones sotmeses a 
qualsevol forma de detenció o presó, Regles de les Nacions Unides per a la 
protecció dels menors privats de llibertat, Principis bàsics per al tractament dels 
reclusos), legislació europea (Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets 
Humans i de les Llibertats Fonamentals, Normes penitenciàries europees), 
legislació nacional (LOGP, RP). 

o marc jurídic general: la resta de lleis aplicables a tots els ciutadans. 
Amb la finalitat d'oferir una representació visual dels diversos nivells normatius, a continuació 
s'aporta un esquema de cercles en el qual el cercle interior representa el marc moral, i l'exterior, 
el marc jurídic general:  



339 

 
Il·lustració 27. El marc normatiu de la ISP penitenciària. 

Com intenta reflectir aquesta il·lustració amb el recurs a cercles excèntrics, els marcs normatius 

no estan perfectament delimitats, sovint es poden produir solapaments o encavalcaments, o fins 

i tot contradiccions. Aquestes contradiccions se solen resoldre tenint en compte els rangs dels 

documents, però en casos de rangs equivalents poden originar dilemes als professionals i 

situacions de desprotecció. 

La proposta que s'acaba de plantejar té l'objectiu de resumir el que s'ha vist fins ara respecte del 

context penitenciari des del punt de vista normatiu. El capítol present pretén oferir informació 

pràctica del context institucional per mitjà de l'anàlisi de la informació recollida des d'un 

enfocament ètic.  

Aquest capítol consta de dos apartats principals, que corresponen a les dues etapes en què s'ha 

produït del procés d'elaboració de l'estudi. En primer lloc, presente una descripció i anàlisi de la 

informació recollida. En segon lloc, aporte una síntesi d'aquesta informació, que constitueix la 

discussió dels resultats, tot establint relacions entre les nocions que han anat sorgint. Finalment, 

aporte també unes conclusions en què faig una valoració de la meua pròpia tasca i presente 

unes reflexions finals. 

7.2. EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE DADES 

En aquest apartat presente la informació en dos blocs principals, a partir de les dades extretes. 

En primer lloc em centre en la situació al món, on trobem qüestionaris emplenats per ISP d'arreu 

Marc moral: decisions 
personals 

Marc ètic: reflexions, 
discussions entre professionals 
i experts de la ISP 

Marc deontològic: documents 
deontològics, normes del 
servei d'ISP/client 

Marc institucional: Normes de 
Règim Interior del CP, 
procediments de seguretat i 
administració 

Marc jurídic penitenciari 
(LOGP i RP) i general (legislació 
nacional i internacional) 



 

340 

del món i entrevistes a ISP professionals al Regne Unit. En segon lloc, aporte informació sobre la 

situació a l'Estat espanyol, a partir de les entrevistes realitzades a funcionaris de presons i dels 

qüestionaris emplenats pel personal i diversos interns del Centre Penitenciari de Castelló I, on 

també vaig desenvolupar una iniciativa formativa. 

Al llarg d'aquest apartat empre un seguit de sigles i abreviacions per a fer més fàcil la referència 

als informants i protegir-ne la confidencialitat. Cada grup d'informants és referit amb una sigla, i 

cada informant té assignat un número d'acord amb l'ordre d'arribada del document emplenat. 

En el cas del grup d'informants format pels ISP que han emplenat els qüestionaris en línia, l'he 

anomenat «I»; el grup dels interns té assignat la sigla «IN»; en el cas dels gestors del CP, la «G»; i 

en el cas dels treballadors, la sigla«T».  

7.2.1. SITUACIÓ AL MÓN 

En aquest apartat es perfila quina és la situació de la ISP penitenciària als països d'on vénen els 

informants que han participat en l'estudi, ja siga emplenant els qüestionaris que s'han enviat o 

accedint a celebrar una entrevista presencial. 

7.2.1.1. Qüestionaris a ISP 

Per tal de categoritzar la informació recollida i d'extreure'n informació, la presentació dels 

resultats s'ha exposat en quatre eixos, que es detallen a continuació: característiques dels 

enquestats, descripció del context, ètica i deontologia professional, i qüestions 

socioprofessionals. 

7.2.1.1.1. Característiques dels enquestats  

El perfil predominant de l'enquestat és el d'una dona (35 de 45) d'entre 41 i 50 anys (16 de 45) 

que treballa principalment als EUA (32 de 46) i que ha interpretat més de 20 vegades en un CP 

(29 de 45), amb formació universitària (44 de 46) i amb la combinació lingüística anglès-espanyol 

(31 de 46). 

7.2.1.1.2. Descripció del context: característiques, 
problemes i solucions  

La primera pregunta que s'ha formulat als enquestats és com descriurien el context penitenciari 

de la ISP (pregunta 1.1); en tractar-se d'una pregunta oberta, les respostes són ben variades 

perquè les experiències també són diverses, però ens aporten una visió relativament convergent 

i clara de com és aquest àmbit des de la perspectiva d'un ISP. 
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La majoria dels informants fan referència a qüestions relacionades amb l'entorn físic; els CP no 

tenen cap mena de confort i les instal·lacions estan en un estat precari, amb problemes d'espai 

(habitacions atapeïdes o temps d'espera per poder accedir-hi), on l'aire no està condicionat i la 

il·luminació és dolenta, de vegades amb mala olor i amb una acústica pèssima (sovint la 

interpretació es realitza a través d'un vidre amb forats) (I13). Aquest darrer aspecte, que s'ha 

referit quatre vegades (I2, I10, I15 i I21) en aquesta primera pregunta, pot resultar especialment 

problemàtic per raons òbvies per al desenvolupament de la tasca de l'ISP. 

S'observen dos plantejaments que, tot i semblar oposats a primera vista, en realitat no són gaire 

diferents; els fets que s'assenyalen són gairebé idèntics, però la valoració conjunta que se'n fa és 

diferent. 

D'una banda, trobem opinions més aviat negatives, segons les quals el penitenciari es pot definir 

com un context «Difficult/ unpleasant/ bad. Getting through security is a problem. Once inside, 

the physical environment, acoustics, accommodations, make it hard/stressful to interpret.» 

(I10), que resulta «daunting» (I19) i «intimidating» (I44) o, fins i tot, «traumàtic» (I26).  

De l'altra, hi ha perspectives més positives, com les següents: «The environment has always 

been good, very secure and the staff polite and helpful. I've felt safe and at ease when doing 

interpretations for prisoners and their attorneys.» (I7) i «most of the time easy, pleasant, 

smooth» (I27). 

En un punt intermedi, trobem opinions menys categòriques, com la que afirma que «the 

environment for interpreting is fine due to the enclosed cubicles; the atmosphere sucks - it's 

prison...» (I36) o «That Depends at which level of being the incarcerated prisoner is at, what 

level of the state, city or federal prison they are in and for the crime they have committed, the 

age, gender and ethnic background/socioeconomic of the person.» (I6) 

Com he subratllat, es poden integrar aquests pols en un plantejament centrat en els fets 

concrets, que són essencialment semblants. Com apunta l'enquestat I2 en una descripció que 

resumeix les impressions recollides: «It is never a comfortable setting. Getting in through 

security, multiple doors, waiting for sequences of doors to open. And it is not a pleasant place--

minimumly furnished, not at all attractive, at best marginally functional. It is also noisy, with 

atrocious acoustics, a hard place to hear in, and certainly no privacy at all.» 

Un segon element prominent, segons apunten els enquestats, és la seguretat, com veiem en les 

descripcions anteriors. Sempre cal passar per tot un procés que obliga a deixar els efectes 

personals a la porta, esperar a l'obertura i tancament de moltes portes, anar acompanyat 
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tothora d'un membre del personal de seguretat… Com declara (I11): «security measures are 

necessary but annoying and time consuming» i provoquen la pèrdua de la intimitat (I2, I31 i I50), 

alhora que donen una certa sensació de tranquil·litat als intèrprets (I7, I40 i I48)  

Com es desprèn d'aquestes visions, la ISP en presons no és especialment difícil pel que fa a la 

tasca específica d'interpretar, sinó que són factors emocionals (I39) i d'altres tipus, no 

estrictament vinculats als aspectes lingüístic de la comunicació ―com el lloc, l'espai, l'ambient 

claustrofòbic (pregunta 1.1, I41) que es respira, els procediments de seguretat, el tracte que es 

dispensa als interns... ― el que fan que no siga un context del tot agradable. Així mateix, es 

confirma que la ISP en CP no és polivalent, en el sentit que no inclou àmbits diversos. 

A l'hora d'especificar els factors diferencials de la ISP en presons (pregunta 1.2), val a dir, en 

primer lloc, que alguns dels enquestats (I19, I36, I45) troben que no hi ha diferències 

substancials entre la ISP en presons i en altres contextos. 

Tot i així, la majoria sí que n'hi identifica i fan sovint referència a un seguit d'elements que són, 

en certa mesura, coincidents amb les respostes donades a la pregunta 1.1 (descripció del 

context). 

Per tal d'organitzar les dades, he classificat la informació per tipus i subtipus de factors 

diferencials. 

Respecte dels aspectes comunicatius, puntualitze allò que més s'ha esmentat com a elements 

característics i potser diferencials respecte d'altres contextos: 

− elements paraverbals/canal: l'acústica sol ser dolenta i resulta difícil escoltar (I15, 
I26, I34) i comunicar-se, perquè en alguns CP es parla a través d'un vidre (I3, I34) o 
per un sistema telefònic (I34). 

− elements verbals: és comú que els interns s'expressen amb poca claredat, perquè 
poden estar deprimits, sota la síndrome d'abstinència o mancats de son (I24). 

− transferència i modalitat: quan el context de treball és una entrevista (com sol 
ocórrer al CP), l'ISP pot controlar els intercanvis, mentre que quan és una reunió 
amb més persones (una vista en un judici, per exemple) resulta necessari usar el 
mode consecutiu (I48). 

Pel que fa als aspectes interpersonals, pot ocórrer que el personal del CP no facilite la tasca (I3, 

I27), que es visquen situacions de confrontació (I30), que l'ISP reba un tracte inadequat (I32), i 

que l'intern no coopere per la pressió que viu (I33) o es mostre violent (I37), o pot veure l'ISP 

com un amic, situació que pot arribar a resultar indesitjable (I44) 
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Quant a les qüestions relacionades amb la seguretat (que han mencionat, en general, els 

informants I12, I35, I40, I43, I45, I47), la informació aportada queda recollida en els tipus 

següents: 

− privacitat: s'observen visions diferents respecte del grau de privacitat de què es gaudeix 
als CP; d'una banda, alguns enquestats esmenten que hi ha poca intimitat en les 
entrevistes (I15, I22 i I35) i en els lavabos (I23), per la presència dels vigilants (I7, I41), 
mentre que, de l'altra, d'altres comenten que al CP hi ha més privacitat que en altres 
contextos (I18, I29, I31), com el judicial.  

− mobilitat: trobem un factor diferencial en l'escassa mobilitat que es permet en els CP 
(I23, I27).  

− informació: als CP l'accés a la informació resulta més complicat (I14).  

− procediments: l'existència de més procediments, més burocràcia (pregunta 1.1, I35) i 
mecanismes de seguretat (I27) provoca que hi haja menys facilitat d'entrada i eixida (I2, 
I8, I15, I41), que no es puguen portar els efectes personals (I8); quant als procediments 
de seguretat, l'ISP mai deixa la sala al mateix temps que l'intern (I42).  

Respecte dels elements relacionats amb l'espai i el temps: 

− espai: als CP resulta difícil trobar una sala (I15 i I26) i quan n'hi ha, són petites, 
inadequades, amb pudor, sense la intimitat suficient (I32) i sovint amb brutícia (I26); les 
reunions entre l'intern i l'advocat es produeixen en una sala petita amb una sola eixida i 
amb personal de seguretat que vigila (I7).  

− temps: la manca d'espai genera esperes innecessàries i conseqüentment, pèrdua de 
temps (I22, I27, I41).  

En referència als aspectes emocionals, l’ambient als CP és claustrofòbic (I16) i conflictiu (I51) i la 

seguretat i els escorcolls poden resultar intimidadors (I46), tot i que també hi ha informants que 

plantegen que les presons actualment són llocs fins i tot agradables per a treballar-hi (I49), on 

l'intern es troba en un espai que coneix i l'ambient és més relaxat, i això repercuteix 

positivament sobre la comunicació (I42).  

A l'hora de definir els elements que fan diferent la ISP en un CP, alguns dels enquestats han 

establert una comparació amb la ISP que es produeix en altres contextos de treball.  

Pel que fa a la interpretació que té lloc en les comissaries de policia, s'esmenten aquestes 

qüestions: 

− aspectes comunicatius: els detinguts estan sobris i mostren més disposició a parlar (I1). 

− aspectes emocionals: els detinguts no es queden reclosos i això es fa patent en 
l'entrevista (I2), encara que l'estrès físic i la tensió són més grans en una comissaria (I49). 

− aspectes d'espai-temps: les instal·lacions al CP són pitjors (I13). 
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− aspectes interpersonals: a la presó es treballa amb advocats i a la comissaria amb 
policies (I4). 

− aspectes de seguretat: les comissaries són sovint més flexibles (I5), amb uns 
procediments de seguretat, d'accés i d'eixida més senzills i menys protocol·litzats (I2). 

Són diversos els informants que han comparat la ISP en presons amb la ISP en tribunals; prenem, 

de nou, els criteris anteriors per analitzar la informació: 

− aspectes comunicatius: la ISP en presons resulta més informal (pregunta 1.1, I13; 
pregunta 1.2, I10, I25, I28; pregunta 2.3, I47), més difícil (per ser en mode consecutiu) 
(pregunta 1.1, I19).  

− aspectes emocionals: la ISP en presons resulta més colpidora (daunting) (I28) i menys 
estressant (I10; pregunta 1.1, I19: «The environment is daunting, true. But, it is less 
stressful than a courtroom.») perquè es disposa de més temps i no està enregistrat (I38, 
I40).  

− aspectes espacials: els calabossos dels tribunals resulten més hostils per a la ISP que no 
les presons (I12). 

Una de les persones enquestades ha comentat, respecte de la interpretació de conferències, que 

«en una prisión creo que somos más concientes de la parte humana» (I52), fent referència a 

factors emocionals i interpersonals. 

A la pregunta 1.3 es plantejava quins problemes solen sorgir i quina resposta s'hi sol donar. 

Diversos informants han assenyalat que no hi ha cap problema ressenyable (I1, I8, I16, I18, I19, 

I29, I40, I42, I45, I49). La resta de respostes les hem classificades per aspectes temporals, 

organitzatius, comunicatius, de seguretat, de rol, espacials i interpersonals: 

- aspectes temporals: els problemes ressenyats fan referència a l'entrada i eixida del CP 
(I2) i a les llargues esperes que això pot ocasionar (I3, I18, I32, I36, I42, I48 I51), al poc de 
temps per a l'entrevista (I31) i als canvis en els horaris de visites (I35); un enquestat 
comenta que la solució a aqueixos problemes és tenir paciència (I51). 

- aspectes organitzatius: la tasca de l'ISP es pot veure obstaculitzada per diversos motius; 
sovint no es pot visitar l'intern perquè s'ha produït un lockdown (quan es produeix un 
incident, per exemple, si un intern és on no hauria de ser, es tanquen els espais i les 
entrevistes es cancel·len) (I3, I7, I19), perquè l'intern ha estat traslladat i l'ISP ha de 
visitar-lo a un altre CP (I3), perquè es produeixen cancel·lacions o retards no notificats 
(I35) que poden obligar a concertar altres visites (I48); en aquests casos, es planteja 
també que la solució no és altra que ser pacients (I35). També s'esmenten com a 
dificultats la manca de privacitat (I30, I50), davant la qual cosa es proposa demanar a 
l'advocat que hi faça alguna reclamació (I50). Com a solucions a aquests problemes, un 
enquestat esmenta que el sistema d'interpretació per via satèl·lit des del jutjat, emprat a 
Los Angeles, pot resultar útil per superar els obstacles (I19), i un altre, I23, comenta la 
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conveniència de traslladar les queixes al cap dels ISP del districte, el qual les transmetrà 
al judge liaison ―que és la persona que fa de vincle entre el jutge i altres agents―. 

- aspectes comunicatius:  

o pel que fa als elements verbals, s'identifiquen obstacles de naturalesa lingüística 
com ara la gran varietat de dialectes de l'espanyol (I4), l'ús d'un vocabulari 
inadequat al context i d'expressions per part de l'usuari que l'ISP desconeix (I48), 
algunes de les quals són de tipus argòtic (I11) a les quals es fa saber que cal 
respondre demanant aclariment (I48); en el cas de la llengua de signes, el 
problema sorgeix perquè sovint no lleven les manilles a l'intern i aquest no pot 
expressar-se, i cal demanar permís al jutge perquè li les lleven (I6). 

o pel que fa als elements paraverbals, ressalta la menció que fan els enquestats al 
soroll, a la mala acústica i a les dificultats per escoltar (I3, I12, I24, I26, I50), 
perquè les pantalles de vidre o les reixes de metall a través de les quals s'ha de 
produir el diàleg no permeten escoltar bé (I12, I24, I26) haver de sortejar aquest 
tipus d’impediments apropant l’orella fins la pantalla o reixa i resulta incòmode 
(I12). 

o pel que fa als elements no verbals, trobem una barrera comunicativa en el baix 
nivell cultural dels interns (I11) i en la manca de privacitat de l'entrevista entre 
l'advocat i l'acusat (I6). 

o pel que fa als elements de transferència lingüística que poden ocasionar 
dificultats de comunicació, cal posar de relleu que l'ISP sovint ha de demanar 
aclariment o repetició (I11, I24), que els participants primaris no es parlen 
directament (I25) i que treballar per a alguns d'aquests (com els acusats, 
advocats, psiquiatres) pot resultar complicat (I48), davant la qual cosa cal 
prendre-s'ho amb calma (I48). 

o pel que fa a altres elements que no pertanyen a cap de les categories anteriors, 
s'ha assenyalat que hi ha visites cara a cara amb psicòlegs (I24) i que l'intern no 
entén les rutines diàries o les possibilitats que resten al seu abast, per això és 
possible que necessite un advocate (mediador, defensor) (I44), perquè a menys 
que n'hi haja, les dificultats de comunicació poden provocar que les necessitats 
de la família a l'exterior no s'atenguen adequadament (I44). 

- aspectes de seguretat: Cal respectar les normes i els procediments com ara no portar el 
telèfon mòbil ni objectes metàl·lics, estar degudament identificat (I7), no asseure's 
darrere de l'intern (per donar resposta a aquest darrer requeriment es forma un triangle 
amb l'advocat, l'intern i l'ISP) (I25); aquestes normes són canviants (I35) i algunes, sobre 
tot les referents a la roba, poden resultar sorprenents (I23) i, de fet, un dels enquestats 
comenta que les qüestions de seguretat poden esdevenir un jòquer per al CP quan 
sorgeix alguna dificultat per a l'ISP pel que fa a audibilitat o al contacte (I15). 

- aspectes de rol: Quant al rol professional de l'ISP, els problemes que se solen acarar en 
aquest context fan referència a les tensions que viu l'ISP, ja siga per les divergències 
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entre els valors professionals i els personals de l'ISP (tensió endògena) com per les 
diferències entre la comesa real i possible i la desitjada pels altres participants (tensió 
exògena). Sembla que els participants primaris vulguen trencar l'equilibri que persegueix 
l'ISP per aconseguir ser imparcial. D'una banda, l'ISP pot sentir empatia per l'intern (I8) i 
voler adoptar un rol que va més enllà del que generalment es aconsellable; de l'altra, els 
interns esperen que l'advocat faça una millor defensa del seu cas i volen que l'ISP els 
ajude (I20) o volen parlar amb l'ISP del seu cas o de l'advocat (I48). Per donar resposta a 
aquestes dificultats, es proposa informar educadament que la tasca de l'ISP es limita a 
interpretar i oferir-se a fer-ho i assegurar-se que tothom sap el que l'altra persona diu, 
encara que el comentari només es referisca a l'ISP (I48). 

- aspectes espacials: Les dificultats espacials fan referència a la manca de sales (I32), a 
l'exigüitat dels espais (I10), a la mala olor (I24), a la presència d'altres advocats, visitants 
i interns (I24) a la mateixa sala i al fet de plantejar-se la distància que ha d'haver entre 
l'intern i l'ISP (I10). 

- aspectes interpersonals: 

o En primer lloc, pel que fa als interns, alguns poden estar contrariats (I43), ser 
agressius o estar malalts (I41), i no cooperar o mostrar-se hostils front a l'ISP i a 
l'advocat (I33), bé perquè així els ho han aconsellat altres interns i decideixen no 
escoltar l'advocat (I1), o perquè estan molt afligits (I39, I41), i per això cal ser 
sensible, pacient, professional i respectuós (I39), mantenir la neutralitat i la 
calma (I41) i recordar-los que només han de contestar les preguntes que 
plantegen els advocats (I43); en algun cas demanen el mòbil a l'ISP per a fer 
trucades (I52) o intenten manipular-lo (davant la qual cosa es recomana traduir 
totes les frases sense respondre ni parlar amb veu pròpia ―I28 i I52― i comptar 
amb l'ajut de l'advocat ―I28); el cas més greu assenyalat fa referència a un 
intern que trucava al telèfon particular de l'ISP, sense aquest saber com havia 
aconseguit el número (la solució aportada per l'enquestat va consistir a informar 
l'advocat defensor, encara que comenta que hauria sigut millor avisar el jutge 
―I34). 

o En segon lloc, pel que fa als advocats, insisteixen en emprar la tercera persona o 
volen que la interpretació siga simultània perquè tenen pressa (I27), davant la 
qual cosa l'ISP ha d'insistir en la primera persona, parar-los i fer la interpretació 
consecutiva (I27). 

o En tercer lloc, pel que fa als guardes de seguretat, en algun cas fan mostres de 
mala educació i el tracte no és adequat (I36). 

La pregunta 1.4 va orientada a esbrinar si hi ha dilemes ètics que sorgeixen amb una certa 

assiduïtat i quins són. En els paràgrafs següents, presente, agrupats per temes, els dilemes que 

s'han assenyalat i, quan s'ha donat el cas, la solució aportada: 
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- Cap dilema: Són nombrosos els enquestats que afirmen no haver-ne acarat cap (I1, I3, 
I4, I7, I8, I10, I16, I18, I20, I21, I23, I32, I35, I36, I39, I40, I42, I45, I46, I51). Un informant 
comenta que, en cas d'haver-ne viscut algun, haguera informat el cap dels intèrprets del 
districte federal (I23); un altre comenta que simplement es manté imparcial (I40); també 
es manifesta que el personal del CP evita que sorgisquen situacions que plantegen 
dilemes (I42).  

- aspectes morals: En aquest apartat aporte elements dilemàtics relacionats amb la 
vessant més humana de qualsevol professió, vinculats amb la noció del deure. 

o «Yes, it seemed to me that an inmate was psychologically unstable and needed 
something. I didn't know what to do... I told my supervisor and my supervisor 
did nothing, and the inmate committed suicide soon afterwards.» (I2).  

o Un intern es queixa a l'ISP dels maltractes i lesions que li infligeix el personal del 
CP però després l'ISP s'assabenta que està acusat de diversos homicidis, i això 
genera un conflicte intern a l'ISP (I52).  

- aspectes comunicatius: els diversos modes i les variants en llengua de signes i el fet que 
la llengua de signes materna del intern pot ser difícil d'entendre poden complicar la 
interpretació, encara que es podria superar portant un altre ISP i treballar en equip, tot i 
que resulta més costós per a l'Administració de Justícia (I6).  

- aspectes de seguretat: Els elements següents fan referència a procediments inadequats 
pel que fa a les normes de seguretat i de salut pública, i a la por que poden sentir els ISP 
per la seua integritat física.  

o l'advocat deixa l'ISP sol a la sala amb l'intern mentre parla amb un altre intern 
fora de la sala (I11).  

o als CP sovint es produeixen brots de malalties contagioses i no se n'informa els 
ISP amb antelació perquè prenguen precaucions o rebutgen l'encàrrec (I34).  

o l'ISP interpreta per un acusat de càrrecs que el converteixen en un perill per a la 
seguretat del centre de detenció, i per solucionar-ho insisteix que se li done una 
sala privada (I15).  

o l'ISP interpreta per a un malalt psicòtic i el seu psiquiatre, i se sent incòmode, té 
por i, per resoldre la qüestió, demana parlar en privat amb el psiquiatre i 
informar-lo de la incomoditat, a la qual cosa aquest respon que l'intern té por de 
les dones (I41).  

- aspectes de rol: Els dilemes relacionats amb el rol professional que acaren els ISP en 
aquest context consisteixen essencialment, partint de la mostra de què dispose, en el fet 
que els participants primaris demanen a l'ISP que desenvolupe funcions que no li 
corresponen, encara que també sorgeixen dubtes a l'hora de decidir si intervenir o no; a 
continuació aporte un seguit de situacions que han generat dilemes:  

o Dilemes sorgits de la pressió exògena:  
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1. es demana a l'ISP que supere els límits del seu paper: l'advocat 
demana l'ISP que facilite a l'intern el seu número de telèfon 
personal per qualsevol qüestió que li sorgisca, relacionada amb el 
seu cas (I11), l'intern demana consell i ajuda a l'ISP (I33); les 
solucions que s'han oferit han consistit en deixar els límits clars a 
totes les parts i utilitzar el sentit comú per resoldre les qüestions 
que sorgisquen (I30), per exemple explicant que el codi d'ètica no 
permet el contacte amb l'intern fora de la conversa interpretada, 
perquè no és pertinent demanar consell legal a l'ISP (I11, I33). 

2. es demana que no s'interprete un fragment: l'advocat demana a 
l'ISP que no interprete el que es diu i la solució aportada per 
l'enquestat consisteix en explicar que l'ISP ha d'interpretar tot el que 
es diga i interpretar també l'explicació a l'intern (I47).  

3. es demana informació a l'ISP: altres treballadors (advocats, 
assistents socials i altres) que entrevisten els interns pregunten a 
l'ISP si l'intern diu la veritat (I26, I34), si es mostra penedit (I34), i en 
resposta a aquesta petició, l'ISP fa saber que només interpreta i no 
pot dir la seua opinió sobre la sinceritat o penediment d'un 
participant primari (I26, I34); l'intern pregunta a l'ISP, mentre és 
interrogat pel fiscal, què diu l'altre intern, i l'ISP respon informant-lo 
que no se li permet de conversar amb ell i que ho hauria de 
preguntar al fiscal (I49).  

o Dilemes sorgits de la pressió endògena: l'ISP dubta dels límits del seu paper 
quan detecta (per l'accent i per altres elements) que l'intern aparentment 
menteix en afirmar ser d'una determinada nacionalitat, per por a la deportació, i 
sembla que és una qüestió que no ha estat explorada durant els interrogatoris; 
l'ISP es planteja si ho hauria de desvelar (I44).  

- aspectes socioprofessionals: D'entre els dilemes que s'esmenten, sembla que els 
aspectes socioprofessionals adquireixen una certa rellevància. La mala praxi d'altres 
professionals és l'element més referit, i fa referència a circumstàncies com les següents:  

o els ISP anteriors eren funcionaris i no tenien acreditació ni certificació (I14); uns 
funcionaris havien llevat la custòdia de cinc nens a dues famílies, i el 
procediment s'havia realitzat sense intèrprets qualificats (la solució aportada per 
l'ISP fou denunciar els funcionaris) (I26).  

o l'ISP és conscient que l'advocat no ofereix una bona defensa, però no pot 
plantejar cap solució (I33), encara que un altre enquestat comenta una altra 
situació en què s'adona que l'advocat no reté la informació que li dóna l'acusat 
ni la registra d'una manera ordenada, tot i que aquesta informació podria arribar 
a ser exculpatòria i, de fet, davant del jutge, l'advocat no esmenta cap dada de 
les que havia facilitat l'intern; l'ISP donava mostres de contrarietat i el secretari 
se'n va adonar pel seu llenguatge gestual, i van assignar un altre advocat a 
l'acusat però com que ja s'havia determinat que aquest havia violat la seua 



349 

llibertat condicional, va passar 60 dies en presó i l'ISP encara té càrrecs de 
consciència (I50). 

o l'ISP detecta una errada que s'havia comès anteriorment en un judici: a un 
acusat sord li van donar un audiòfon, però no estava ben sintonitzat, i ni 
l'advocat ni l'ISP havien resolt la situació i l'acusat no va poder defensar la seua 
llibertat condicional, encara que l'ISP podria haver-ne informat l'advocat 
immediatament i prendre les precaucions necessàries per no revelar informació 
confidencial (I48); les entrevistes amb l'advocat es poden produir per unes 
apel·lacions que són conseqüència de problemes lingüístics que van tenir lloc en 
el judici per causa d'interpretacions deficients, de les quals els advocats sovint 
no en són conscients sovint; això se soluciona tot informant l'advocat que els 
intèrprets acreditats poden estudiar problemes lingüístics (I25).  

En la pregunta 1.5 es demana als enquestats que aporten possibles solucions per a les dificultats 

que es troben (problemes i dilemes). Alguns dels enquestats han respost que normalment no 

s'hi fa res (I2), perquè n'hi ha que no tenen fàcil solució (com els problemes derivats de les 

instal·lacions deficients), mentre que d'altres apunten que sí que es pot deixar més marge de 

temps, preveient les esperes, i tenir paciència (I3). Les respostes han estat agrupades, com 

anteriorment, per temes: 

- aspectes interpersonals: «prison officials have very little empathy for the prisoner's 
communication problems; when they understand that interpreters are neutral it 
improves relations» (I35).  

- aspectes comunicatius: Alguns dels problemes de tipus comunicatiu que s'han ressenyat 
es poden solucionar emprenent accions com les següents: 

o suport: com que la competència lingüística, el bagatge vital i formatiu i el 
coneixement del sistema poden ser limitats, sol·licitar l'ajut d'un altre ISP pot 
contribuir a oferir un millor servei (I6); com que sovint és el canal de 
comunicació el que facilita la tasca de l'ISP, pot resultar positiu demanar que es 
milloren els sistemes de comunicació (I21).  

o informació: comunicar a l'advocat per què els patrons discursius de l'acusat 
poden dificultar la comprensió i, si l'advocat empra un llenguatge inintel·ligible 
per a l'acusat, pot resultar útil suggerir-li que utilitze un lèxic més senzill (I11).  

o elements culturals: quan l'acusat no entén els missatges, el fet que els ISP 
estiguere acreditats o certificats podria permetre, des de la legitimitat que això 
els donaria, que aquests introduïren aspectes culturals per facilitar l'enteniment 
(I18).  

- aspectes socioprofessionals: Així doncs, alguns problemes requereixen la participació 
d'altres professionals, per a la qual cosa sembla adient considerar les estratègies 
següents:  
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o informació: Pot resultar adequat informar de les anomalies o dels casos de mala 
representació a l'advocat (I20, I7), al personal del CP (I20, I42), al secretari o 
jutge (I28), o al supervisor dels ISP (I7), i aquests supervisors haurien de comptar 
amb l'autoritat suficient per posar-se en contacte amb el jutge o la persona 
encarregada de vetlar per les garanties de defensa (I33).  

o suport: la figura d’un advocate (mediador, defensor) podria contribuir a formar 
el personal del CP pel que fa a l'adaptació dels centres a les necessitats i drets 
dels interns sords (I30); sol·licitar una reunió prèvia (briefing) abans de 
l'entrevista (I41) pot ajudar a resoldre les dificultats; per tal de no assumir 
responsabilitats que no li són pròpies, l'ISP pot demanar ajuda a la persona que 
subministra el servei (l'advocat, l'agent d'immigració, etc.) (I43). 

o formació: Resulta aconsellable que els ISP adquirisquen formació en matèria 
d'ètica, i amb cursos de reciclatge (I24), perquè molts ISP no tenen estudis en 
Traducció i Interpretació (I48); d'altra banda, també pot resultar beneficiós 
oferir formació als usuaris d'ISP (I26, I44); als professionals caldria donar-los 
directrius sobre com verificar la comprensió amb persones estrangeres (I44) i 
sordes (I30) i concretament als advocats se'ls hauria de formar en la necessitat 
d'utilitzar ISP professionals i això dificulta un bon judici per a l'acusat (I48), en les 
responsabilitats ètiques dels ISP (tant dels acreditats com dels no acreditats) 
(I47), i en aquells obstacles comunicatius que podrien posar en perill la llibertat 
dels seus acusats i que els podria permetre apel·lar quan els serveis d'ISP oferits 
són de mala qualitat (I25).  

o avaluació: per oferir solucions es podrien organitzar sessions d'avaluació en què 
uns ISP valoraren els altres amb una certa periodicitat per poder comptar amb 
feedback (I48), juntament amb avaluacions dels advocats fetes mitjançant fulls 
d'avaluació (on es registrara el temps invertit en les entrevistes prèvies al judici, 
l'efectivitat d'aquest temps i altres elements semblants) a emplenar anualment 
per part dels ISP que treballen sovint amb el mateix tribunal, per tal de valorar la 
tasca dels advocats d'ofici (I50).  

- aspectes ètics: Per a resoldre les dificultats de tipus ètic, trobem dos grups de propostes:  

o conducta professional: Per donar resposta a les dificultats de tipus ètic que 
sorgeixen, es considera adequat ser professional i intervenir per aclarir 
diferències culturals (I40) i per exposar la situació problemàtica a ambdues parts 
(I39); portar una còpia del codi d'ètica per als participants primaris també 
s'apunta com una resposta útil (I11).  

o informació: davant l'eventualitat que qualsevol dels actors que intervenen en la 
presó demane els serveis d'un ISP per a exercir una funció que no li és pròpia, i 
atesa la inexistència de codis d'ètica o de bones pràctiques que li permeta 
desenvolupar la seua activitat amb unes determinades garanties (I49), seria 
aconsellable demanar la pertinent autorització o, en cas contrari sol·licitar el 
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concurs del responsable competent perquè informe al sol·licitant d'aquests 
serveis que la funció requerida no és de la competència d'un ISP (I34).  

- aspectes de seguretat: Quan sorgeixen problemes per qüestions de seguretat, se 
presenta com una solució informar dels fets a la persona corresponent, com veiem en 
les aportacions següents: Si no es permet l'ús d'una sala privada, es pot informar que la 
comunicació entre advocat i client és privilegiada, a diferència del que ocorre en les 
entrevistes del clergat o dels educadors socials amb els interns (I15); sovint la corrupció 
interna dels CP és un problema (I52) i quan s'observa que un intern (perquè té feina al 
CP, per exemple) exerceix poder sobre un altre, una solució possible consisteix en anotar 
el nom i informar-ne el cap dels ISP (I23).  

- aspectes de rol: Si les dificultats que es presenten estan relacionades amb el rol 
professional de l'ISP, una de les respostes apunta la necessitat d’informar del paper i 
dels límits de la seua tasca (I42).  

A la pregunta de quina consideren que és la qualitat dels serveis d'ISP que es proveeixen a les 

presons del seu país (pregunta 1.6), les respostes no ofereixen una lectura clara: d'un total de 47 

respostes, 9 persones consideren que és alta o molt alta; 16 afirmen que el nivell és mitjà; 9 

persones diuen que és baix o molt baix; i 13 persones manifesten que no ho saben. 

La pregunta següent pretén conèixer quines mesures es podrien posar en pràctica per millorar la 

qualitat dels serveis d'ISP (1.7). Les respostes aportades són les següents, organitzades de nou 

per blocs temàtics:  

- aspectes socioprofessionals:  

o acreditació/selecció: Es considera convenient fer una selecció acurada d'ISP (I8) i 
són molts els informants que esmenten la importància de treballar amb ISP 
acreditats (I1, I2, I10, I23, I32, I34, I40, I42, I43, I46, I47, I48) en tribunals ―com 
ocorre als tribunals federals dels EUA (I32)― en l'àmbit mèdic (I1) i en presons 
(I10).  

o control de qualitat: Un dels enquestats comenta que cal un sistema de 
«Certification of interpreters and once that is achieved, quality control measures 
to ensure proper practices.» (I27).  

o formació: per millorar els nivells de professionalitat (I35) es posa l'èmfasi en 
oferir més formació (I30), en general, i més formació continuada (I4), tant als ISP 
―en matèria legal (I41), de seguretat (I34) i en allò específic a aquests contextos 
(I49)―, com a tots els professionals de l'àmbit de seguretat i justícia que empren 
ISP (I6) sobre el rol de l'ISP (I11, I47); «Prisons don't provide the interpreters. But 
attorneys need to learn to use certified interpreters when speaking to their 
clients in prison» (I25), de manera que la institució que governa els CP hauria de 
ser l'encarregada de subministrar la formació adequada (I14); un dels 



 

352 

enquestats proposa que s'hi incloguen programes de pràctiques en què els ISP 
amb experiència treballen amb ISP novells, retribuint millor aquestes hores (I6).  

o preparació: seria convenient que el CP preparara l'espai (I20) i l'intern de 
bestreta (I20, I37) i que l'ISP prepara l'entrevista i s'informara sobre el cas (I38).  

o pressió: es podria portar a terme class-action suit (I30).  

o informació: pot resultar positiu identificar el grau de necessitat d'ISP per part 
dels interns que, tot i parlar la llengua, no tenen la competència suficient i 
igualment requereixen uns serveis d'ISP que no se'ls faciliten (I21).  

o col·laboració: la col·laboració i el suport entre ISP i l'administració dels CP 
millora considerablement la problemàtica d’aquests centres (I7), per a la qual 
cosa resulta necessari l'establiment de canals de comunicació amb els 
treballadors dels CP (I36).  

o serveis professionals: comptar amb serveis interns d'ISP (I30) podria facilitar la 
tasca i millorar-ne la qualitat, així com la celebració de reunions prèvies i 
posteriors a la entrevista interpretada (I41) amb els treballadors del CP també 
pot millorar la qualitat de la interpretació i del servei en conjunt, així com la 
reducció de la càrrega burocràtica (I51).  

- aspectes ètics:  

o confidencialitat: permetre una certa privacitat a l'advocat i a l'intern (i l'ISP) per 
preparar el cas, per exemple creant i donant accés a sales d'entrevista especials 
(I50).  

o codi d'ètica: revisar el codi d'ètica perquè es permeta aclarir qüestions com ara 
qui ha d'encarregar-se de comprovar que les necessitats culturals (com les 
normes d'alimentació) dels detinguts estan cobertes, per evitar que siga l'ISP qui 
les manifeste (I44).  

o imparcialitat/conflicte d'interessos: en cas de comunitats lingüístiques petites, 
cal esforçar-se per buscar un ISP amb qui l'intern no tinga cap relació personal 
(I34).  

o rol: seria convenient que l'ISP oferira més informació que només la transmissió 
de paraules, perquè a més dels mots cal conèixer ambdós sistemes jurídics (I18).  

A la pregunta de com d'adequat sembla als enquestats que els ISP siguen altres interns 

(pregunta 1.8) i per què (1.9), 2 persones contesten que no ho saben, 2 persones més han 

contestat que és lleugerament inadequat ― un enquestat matisa que si l'intern té formació com 

a ISP, potser sí, però probablement no se'l pot responsabilitzar d'una interpretació de mala 

qualitat (I8)―; i 3 informants manifesten que resultaria completament adequat ―un puntualitza 

que podria resultar adequat en cas d'emergència (I48)―, tot i que aquestes tres persones, a 
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l'hora d'argumentar per què, sembla que defenen que resulta completament inadequat, i per 

això apunte la possibilitat que es tracte d'una errada a l'hora de triar l'opció. 

La resta dels enquestats, que en són la majoria (41 de 52) afirmen que recórrer a altres interns 

per al desenvolupament de funcions d'ISP és completament inadequat pels motius següents: 

- aspectes ètics:  

o no són imparcials (I2, I3, I10, I11, I24, I25, I33, I34, I39, I43, I45, I46, I49). 

o es poden produir conflictes d'interessos (I1, I2, I10, I12, I14, I24, I26, I27, I42, 
I44, I46, I50), i això pot portar a l'abús per part de l'intern que fa d'ISP (I41). 

o no es manté la confidencialitat i privacitat (I10, I11, I16, I18, I24, I30, I34, I36, 
I47, I48). 

o no es manté la precisió (I10, I24, I27, I49) i completesa en la transmissió dels 
missatges (I10). 

o probablement l'intern que faça les funcions d'ISP no respectarà els límits del rol i 
donarà consells (I48).  

o no compten amb un codi d'ètica (I44, I50). 

o no és ètic (I48). 

o no és fiable (I27, I48, I49), per la manca de garanties de qualitat (I12, I19, I34, 
I44). 

o es vulneren alguns drets de l'intern (I7, I21). 

- aspectes socioprofessionals:  

o no compten amb la formació i qualificacions suficients (I1, I2, I3, I10, I11, I23, 
I25, I31, I35, I39, I46, I47); «I'm sure you can treat a paper cut, but would you 
offer to perform surgery?» (I23).  

o manca de competència (I26): lingüística (I1, I3, I7, I14, I15, I18, I30, I34, I39, I42, 
I44, I47) i comunicativa (I18); cultural (I1, I18); tècnica per a la interpretació 
(I40); ètica: dificultats per donar una resposta adequada a les dificultats de tipus 
ètic (I26, I35); interpersonal: no mostren una actitud correcta (I37, I40) i creuen 
que saben més del que realment saben (I50); temàtica (I3, I7, I18, I34, I39); 
professional (I15, I37, I44), perquè interpretar és més complicat que ser bilingüe 
(I4, I24). 

o aquesta feina, simplement, no els correspon (I6), «It is absurd. Period.» (I19), no 
són professionals (I51). 

o no hi ha sancions (I44). 
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o ambdós interns viuen en el mateix entorn «insegur» on hi ha grups i bandes, i 
actuaran de manera que no es facen de senyalar ni es posen en perill (I33). 

o les qüestions que es debaten revesteixen tal importància i tenen tals 
conseqüències sobre la vida de l'intern, que qualsevol malentès pot resultar 
fatal (I7, I11). 

o pot resultar problemàtic (I20). 

- aspectes comunicatius: Els interns que fan d'ISP, «Though they may be well-meaning, 
they may actually be an obstacle in the communication between an attorney and his 
client» (I29).  

7.2.1.1.3. Ètica i codis  

Donades les dificultats assenyalades, amb la pregunta 2.1 es planteja si consideren que un codi 

d'ètica podria resultar útil per resoldre-les. De 43 respostes, 35 expressen que pot resultar prou 

(17) o molt útil (18), 4 que no és útil i en les 4 restants es manifesta que no saben si resulta útil o 

no. 

A continuació (pregunta 2.2), es formula la qüestió de si coneixen algun codi d'ètica per a ISP. 7 

persones (I20, I29, I38, I40, I46, I51, I52) no coneixen cap codi d'ètica per a ISP. De la resta, els 

informants que treballen als EUA han esmentat majoritàriament el document NAJIT (I2, I3, I4, 

I10, I12, I25, I26, I27, I48, I49), els dels tribunals federals (I4, I11, I16, I24, I32, I34, I36, I47) i 

estatals (I2, I3, I4, I7, I11, I12, I24, I25, I34, I47, I48) i els publicats per associacions d'ISP (I7, I15, 

I34, I44, I48), a més del d'ATA (I3, I12); mentre que els enquestats d'origen britànic han 

esmentat el de NRPSI (I39) i el de IoL (I41, I45). També s'ha fet referència al codi d'ètica de la ISP 

en l'àmbit mèdic (I18, I21). 

A les persones que han contestat afirmativament, en la pregunta següent (2.2') els hem 

plantejat si consideren que en la pràctica el codi d'ètica resulta útil. Tots els informants 

manifesten que resulta molt útil (25 de 34) o un poc útil (9 de 34) 

Així doncs, donats els problemes esmentats, 37 de 45 informants pensen que un codi d'ètica 

podria resultar útil a l'hora de resoldre les dificultats i, de fet, el 100% expressa que en la 

pràctica aquests textos resulten útils. També una majoria considerable (34 de 41) manifesta 

conèixer un codi per a ISP, de manera que, pel que sembla, els codis d'ètica per ISP tenen un 

grau de visibilitat considerable dintre de la comunitat professional. 

Així mateix, demanem als enquestats que identifiquen quines millores es podrien fer al(s) codi(s) 

que coneixen (pregunta 2.3). Molts dels enquestats consideren que no en calen (I11, I24, I27, 
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I30, I35, I36 I45, I48), perquè sovint els problemes els causen les persones (ISP ―I27―, advocats, 

personal del CP ―I44―, etc.) i no els codis (I11), però també són nombrosos els enquestats que 

sí que en proposen. Les seues recomanacions van en aquests dos sentits: 

- aspectes de contingut: Els codis haurien d'aportar més informació, com ara més detall 
(I42), més exemples específics (I1, I8) i reals (I6) o estudis de casos (I8), o elements 
específics dels diversos contextos, com tribunals, interrogatoris i declaracions (I34, I47) o 
presons (I34, I41, I47, I49) ―com, en aquest darrer cas, la conveniència de no donar les 
dades personals completes (nom, adreça)― (I41). 

- aspectes socioprofessionals: 

o grau d'obligatorietat: els codis haurien de ser vinculants i els ISP haurien de 
respondre davant de les seves responsabilitats (I15, I48), per exemple amb 
suspensions o revocacions de l'acreditació (I48). 

o formació: caldria incloure-hi directrius perquè s'adquirisca formació pràctica i 
sessions de role-play (I18). 

o acreditació: haurien d’utilitzar-se només persones professionalment acreditades 
(I23), encara que es podria també esmentar que, en cas de llengües poc usuals, 
potser no hi ha ISP amb les qualificacions apropiades (I45). 

o relacions interprofessionals: els advocats i els jutges haurien de conèixer la 
funció dels ISP i escoltar les seves demandes (I26). 

o redacció: que els ISP participen en la redacció de codis deontològics (I33). 

o poder: cal adreçar qüestions com la manca de solidaritat i la competència pel 
poder entre ISP (I47). 

En la pregunta següent es planteja si coneixen cap codi que continga referències a la ISP en 
presons (pregunta 2.4), i tots els enquestats han respost que no en coneixen cap. 

La pregunta 2.5 pretén determinar el grau de rellevància que els ISP enquestats atorguen als 

diversos valors que informen els codis ètics i la professió; aquesta informació s'ha volgut recollir 

per tal de contribuir a caracteritzar la jerarquia dels valors, aportació que permetria explicitar 

quins elements axiològics (valors) cal prioritzar a d'altres i així poder justificar més sòlidament les 

decisions.  

En primer lloc, el 100% dels informants considera que la confidencialitat i la imparcialitat són 

molt rellevants. 
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En segon lloc, tots els informants excepte dos (I51, I52), consideren la precisió i completesa 

(Accuracy and Completeness) com molt rellevants. També la totalitat dels ISP enquestats excepte 

dos (I12, I35) valoren la professionalitat i la integritat com aspectes de cabdal importància.  

En tercer lloc, pel que fa al respecte, es considera majoritàriament molt rellevant, a excepció de 

3 informants (I12, I33, I49) que atorguen bastant rellevància a aquest valor, mentre que una 

altra persona (I36) opina que és irrellevant. 

En quart lloc, centrant-nos en la consciència cultural (Cultural awareness), sis persones (I8, I21, 

I24, I25, I29, I52) manifesten que aquest valor és bastant rellevant, i la resta coincideix en valorar 

aquest element com molt rellevant. 

En cinquè lloc, quant a l'atenció a les especificitats del context concret de treball, tots els 

responents pensen que és molt rellevant, menys cinc dels enquestats (I8, I12, I25, I35, I51), que 

pensen que es tracta d'un element bastant rellevant, dos manifesten que és irrellevant (I18, I36), 

i un afirma que no ho sap (I24). 

Com a valoració d'aquestes respostes, sembla que la majoria dels informants han contestat 

d'una manera sistemàtica que tots els principis són molt rellevants. Per tant, es pot considerar 

que, en certa mesura, les respostes no aporten informació significativa, potser perquè la 

pregunta no està ben formulada o el format de les respostes no és adequat. També se'n pot 

deduir que és possible que els enquestats responguen el que creuen que l'investigador vol 

escoltar, o el que creuen que és «correcte». Això no obstant, sí que es pot identificar una 

gradació de rellevància, com vinc d'assenyalar.  

7.2.1.1.4. Socioprofessió  

En aquest bloc, he plantejat preguntes per tal d'obtenir informació sobre la realitat professional 

dels ISP, més enllà del context penitenciari. 

Així doncs, he volgut esbrinar quines llengües de treball predominen (pregunta 3.1), i les 

majoritàries dels ISP enquestats són l'anglès i l'espanyol, tot i que també se n'esmenten d'altres 

(com l'American Sign Language o el rus), amb la llengua anglesa com a llengua majoritària, 

perquè la immensa majoria dels informants solen treballar (3.2) als EUA o al Regne Unit (9 

informants, I38-I46); dues persones treballen habitualment a Argentina. 

A la pregunta de com se'ls encarreguen les interpretacions (3.3), 32 informants manifesten que 

sol ser a través d'un organisme públic del sistema judicial (majoritàriament un tribunal) o a 
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través d'un registre públic d'intèrprets jurats (en el cas dels EUA) o del registre nacional 

d'intèrprets (NRPSI, en el cas del Regne Unit); 14 enquestats manifesten que se'ls avisa des d'una 

empresa privada (agència) o particulars; i 1 dels ISP radicats a Argentina comenta que l'avisen 

directament des del servei penitenciari. 

Els ISP enquestats manifesten tenir una experiència (3.4) notable; la majoria (30 de 44) han 

treballat com a ISP en presons més de 20 vegades, i 11 més hi han interpretat entre 6 i 15 

vegades. 

La pregunta 3.5 tenia per objectiu identificar els àmbits de treball i el tipus de reunió, per 

àmbits, en què solen desenvolupar la tasca els ISP enquestats que actuen als CP. 

En l'àmbit jurídic (I41), que en el cas dels enquestats és l'àmbit de treball més comú (I16, I18, 

I19), s'assenyalen quatre contextos de treball: 

- context judicial ―en tribunals― (I4, I6, I16, I25, I26, I30, I31, I38, I46, I51): diversos tipus 
de procediments judicials (I1, I34), com les declaracions (depositions) (I7, I34), les 
mediacions (I7), les vistes (I42, I39), vistes de sentència (sentencing trials) (I7), la 
compareixença davant el jutge (arraignment) (I6, I7) o davant el tribunal (court 
appearances) (I32), judicis (I36); aquestes entrevistes es poden produir a tribunals de 
jurisdiccions i rangs diferents: 

o Tribunal penal (Criminal court): inclou vistes prèvies i posteriors a la sentència, 
amb jurat (I24) i amb tribunal (I24, I48).  

o Tribunal de família (Family Court): tràmits de divorci (divorce proceedings), 
ordres d'allunyament (orders of protection), mediació, assessorament 
(counseling) (I48). 

o Tribunals federals (Federal Courts) (I47). 

- context extrajudicial ―reunions relacionades amb la instrucció d'una causa, però que no 
formen part de la vista oral―: 

o reunió amb el jutge sobre les condicions del CP (I2).  

o entrevista entre l'advocat defensor ―o l'ajudant, paralegal (I27)― i el seu client 
(I2, I3, I8, I10, I11, I15, I20, I23, I25, I27, I29, I32, I33, I35, I49, I51, I52), al seu 
despatx (I38, I45) o a gabinets legals (I26).  

o altres entrevistes en el marc de l'administració de justícia: investigacions (I6), 
avaluacions psicològiques (I6), audiències de llibertat condicional (parole 
hearings) (I6, I11, I44), concessió de la llibertat condicional (parole release) (I14), 
sistema de justícia juvenil (Youth Justice Service) (I39), declaracions (depositions) 
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(I47), sessions d'oferta de proves amb els fiscals (proffer sessions with 
prosecutors) (I27, I36).  

- context policial, en comissaries (I4, I38, I45): entrevistes com la presa de declaració 
policial (police statement taking) (I39), l'entrevista policial (I42) o la detenció (I6). 

- context penitenciari: el context penitenciari és comú per al grup d'informants (I16, I18, 
I30, I45) i està format per les entrevistes que tenen lloc a centres penitenciaris (I4, I26, 
I38, I45, I47), entre l'encarregat de portar un seguiment de la llibertat condicional 
(probation officer) i l'intern (I3, I10, I38). 

o entrevistes de tipus exclusivament penitenciari: entrevistes a centres 
penitenciaris (I27), entrevistes entre el personal del servei i els presos (I52), com 
ara durant els escorcolls (I35), a les cel·les de detenció o als calabossos del jutjat 
(holding cells) (I27) o garjoles (I26).  

o entrevistes de tipus jurídic: entrevistes entre l'advocat i el seu client (I1, I6, I7, 
I25, I32, I34, I38, I41, I42, I46), que es poden produir a dins o a fora del CP (I36), 
relacionades amb les compareixences (arraingments) sota custòdia poc després 
de la detenció (I24), amb la reparació de després de la condemna (I15), o amb 
els judicis, investigació, reunions prèvies al judici (I6), o en les quals l'ISP llig els 
acords de la defensa (I7); també han rebut un nombre elevat de recurrències les 
referències a les reunions de la junta de tractament (parole board) (I8, I34, I49), 
o en les quals s'informa l'intern en tribunals de cap de setmana (weekend court) 
dels càrrecs, la fiança, la següent compareixença al jutjat (I7); un altra situació 
de treball es produeix en comunicacions confidencials, entre l'advocat i el client i 
quan es fa traducció a la vista (I48), o també en les entrevistes amb els assistents 
socials que s'encarreguen de vigilar la llibertat condicional (probation officers) 
(I23).  

o entrevistes de tipus mèdic: entrevistes entre el personal sanitari i l'intern (I51), 
entrevistes relacionades amb problemes de drogues o alcohol (I42), entrevistes 
de salut mental (I48, I51). 

o entrevistes de tipus socioeducatiu: mòdul de maternitat, mòdul de separació 
interior (I39). 

o entrevistes tipus pròpies d'altres contextos: Hi ha un seguit de contextos de 
treball que no semblen tenir gaire implantació, però que denoten que els ISP 
enquestats tenen un perfil professional més aviat ample; per exemple, s'han 
esmentat reunions relacionades amb els negocis i comerç (I7, I17, I36), amb les 
reunions en organismes governamentals (I32) de tipus polític (I7, I36); també hi 
ha enquestats que fan interpretació simultània per al telenotícies local (I7) o 
tradueixen materials per a una empresa (I7), faciliten la comunicació en 
reunions per a l'avaluació de riscos (I29) o en esdeveniments socials i tècnics 
(I36).  
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Quant a l'àmbit mèdic, alguns enquestats comenten que es tracta d'un àmbit de treball molt poc 

comú per a ells (I16, I18, I23, I26, I45), i un d'ells fa saber que hi ha necessitats d'ISP en tota 

mena de situacions (I26). He agrupat els tipus d'entrevistes en els contextos de treball següents: 

- context d'entrevista mèdica entre personal sanitari i pacient (I25, I38, I46, I51, I52) 
durant les consultes (I6), la investigació d'antecedents (screening) (I6), les proves i 
diagnosi (I6), el consentiment (consent) (I6), l'examen forense (I30), la revisió de 
pacients (I42) i l'avaluació mèdica independent a treballadors per una demanda 
d'indemnització (workers compensation claim) o en un cas de danys i perjudicis 
(personal injury case) (I24), les proves prèvies (pre testing) (I6), l'explicació ; i en les 
unitats d'obstetrícia i ginecologia (labor and delivery), quiròfan (I6).  

- context de salut mental: entrevistes amb professionals de la salut mental (I15, I51): 
avaluació psiquiàtrica (I29, I34, I38), avaluacions de competència (competency 
evaluations) (I34), audiència d'ingrés involuntari (hearings for commitment) (I48).  

- altres contextos: seminaris o conferències web (I1, I7), traducció de documents o 
presentacions (I7) i reunions d'assistència social (I51). 

En referència a l'àmbit socioeducatiu, els informants apunten que es tracta d'un àmbit de treball 
escàs o inexistent (I1, I16, I18, I23, I26, I30, I34, I45). He agrupat les situacions on els informants 
manifesten que desenvolupen la seua tasca per contextos: 

- context escolar:  

o a l'aula, per facilitar la comprensió els alumnes que no parlen anglès (I46, I47); 
quan es tracta d'usuaris sords, l'ISP pot ajudar, segons el cas, tant l'alumnat com 
el professorat (I6). 

o orientació psicopedagògica (counseling) (I6). 

o proves vocacionals i educatives (I6). 

o reunions entre els pares i el personal del centre (I6, I7, I38). 

- context de formació continuada: en una iniciativa formativa per a especialistes en 
educació (I52) i oferint formació a intèrprets no jurídics en la interpretació judicial (I48). 

- altres contextos: reunions d'educació especial i d'aplicació d'instruments psicològics (I7), 
campanyes educatives (I42). 

- context de serveis socials (I38, I39, I46): reunions per a resoldre qüestions relacionades 
amb la vivenda (I38), la immigració (I43) i per oferir orientació o assessorament 
psicopedagògic (I30). 
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7.2.1.2. Entrevistes al Regne Unit 

Entre els mesos de setembre i desembre del 2009, vaig concertar tres entrevistes a Manchester 

amb ISP professionals, amb formació de post-grau i experiència docent de nivell universitari. En 

podeu trobar una transcripció a l'Annex II. Per motius de confidencialitat, em referisc als 

entrevistats com a informant 1, 2 i 3. 

A continuació presente un resum del contingut d'aquestes entrevistes, classificat en els blocs 

temàtics següents: context penitenciari, tipus d'entrevista, procés i organització, ètica, situació 

actual de la professió, formació i millora de la situació.  

7.2.1.2.1. Informant 1 

Context penitenciari 

Es tracta d'un entorn tancat amb unes normes molt estrictes. A més, les presons sovint són a 

zones perilloses i l'accés pot resultar una mica incòmode. 

Tipus d'entrevista 

Les presons pertanyen al sistema de justícia penal i, per tant, es poden incloure dintre de l'àmbit 

jurídic, encara que, naturalment, es produeix un cert solapament de contextos, tal i com ocorre 

en qualsevol altre context. Hi ha un predomini evident de l'àmbit jurídic, i és l'únic àmbit en què 

la informant té experiència dintre dels centres penitenciaris, però es produeixen interpretacions 

en altres àmbits, sobretot el mèdic. 

Hi ha diversos tipus d'entrevistes, segons la persona que ofereix el servei: 

1. amb un advocat: en el 99% dels casos es tracten qüestions jurídiques, d'organització, i hi 
ha una mica de tertúlia amb l'intern; 

2. amb funcionaris del Ministeri de l'Interior (asylum officers, Home Office): es tracten 
qüestions d'asil, essencialment jurídiques i administratives; 

3. amb funcionaris de presons: petites vistes amb els interns i els responsables del centre, 
per tractar qüestions disciplinàries; 

4. amb sanitaris: en molts casos les entrevistes estan relacionades amb suïcidis o 
autolesions. 

La combinació lingüística pot condicionar el tipus d'entrevistes que es produeixen; per exemple, 

els nacionals alemanys rarament necessitaran un ISP en qüestions d'asil o en consultes mèdiques 

bàsiques, perquè la majoria parla una mica d'anglès. 
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Procés i organització 

El procés previ a la entrevista interpretada és el següent: 

1. Una agència es posa en contacte amb l'ISP (després que un advocat els ha trucat; pot ser 
també que truquen directament des de la presó) i li facilita informació; 

2. El ISP acudeix al centre de visites; 
3. L'advocat aconsegueix un permís de visita per a l'ISP; 
4. Es deixa tot en un armari; 
5. Es realitzen diversos controls de seguretat, depenent del nivell de seguretat del centre; 
6. Es creuen les portes dobles de seguretat; 
7. S'accedeix a la zona de visites on els interns veuen els seus advocats i no hi ha cubicles 

en els quals tinga lloc l'entrevista.  

Ètica 

Pel que fa a l'ètica professional, la interpretació en presons té un característica definitòria: el 

respecte als rígids procediments i elements de seguretat, com ara el deure d'informar de tot el 

llenguatge i comportament ofensiu que s'hi produïsca. Per tant, la seguretat és l'element 

principal. En aquest sentit, la presó i les institucions de salut mental són semblants. 

Pel que fa al codi deontològic, al Regne Unit el codi del NRPSI té molta visibilitat i sembla útil, 

tant des del punt de vista pràctic com pedagògic. Això no obstant, la redacció sovint en dificulta 

la comprensió i podria venir complementat amb un apèndix que continguera exemples 

il·lustratius que permeteren relacionar els principis ètics i les directrius amb la realitat de la 

pràctica professional. 

En el decurs d'un projecte pilot que va desenvolupar la informant per al DPSI, es van debatre 

alguns temes controvertits amb els funcionaris de presons i els formadors d'intèrprets. En 

tractar la qüestió de l'ètica professional, sembla que es produïen discrepàncies o que hi havia 

visions oposades. 

Des del punt de vist del funcionari de presons, i pel que fa a la confidencialitat, l'ISP hauria 

d'informar de tot comportament agressiu (infraccions de normes de seguretat, autolesions), 

perquè «Al remat, si sabeu que l'intern vol suïcidar-se i ens ho comuniqueu, aleshores nosaltres 

podem fer-hi alguna cosa». Quant a la imparcialitat, l'ISP hauria de confortar l'intern (aspectes 

culturals) sempre que siga necessari, ja que «Vosaltres parleu la llengua i coneixeu la cultura». 

En contraposició a aquests arguments, exposats pel formador d'ISP, en relació amb la 

confidencialitat, el codi de conducta del NRPSI estipula que la informació debatuda en tota 

reunió interpretada ha de romandre confidencial; com assenyala l'informant «Però el nostre 
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codi de conducta afirma que no ho hem de comunicar». Quant a la imparcialitat, es fa notar que 

l'ISP no hauria de confortar l'intern per evitar establir un vincle, tal i com s'argumenta: «No, 

vosaltres l'heu de calmar i nosaltres interpretarem les paraules». 

Després d'aquest debat sobre les tasques que segons uns i altres ha de desenvolupar l'ISP, 

sembla que no es va arribar a cap consens. No s'ha decidit si és apropiat que l'ISP informe del 

que ocorre en una entrevista interpretada o si ha de confortar l'intern. Com queda palès en 

aquest exemple, els diversos grups professionals que desenvolupen un servei és possible que 

recomanen i esperen actuacions que poden estar contraposades, atenent a les variades missions 

que desenvolupen i als seus interessos. Això no obstant, la reflexió des de l'ètica professional, la 

qual ofereix un marc que permet ponderar quin element té prioritat, i l'aplicació del sentit comú 

ens poden portar a concloure que el dret a la vida preval sobre el dret a la confidencialitat; en 

aquesta línia, la majoria dels documents estudiats al capítol anterior postulen la conveniència de 

transmetre aquella informació relativa al suïcidi (vegeu l'ítem 19 del principi ètic confidencialitat, 

a l'apartat 6.3.1.3). Per tant, s'observa com la deontologia professional pot ajudar a donar 

resposta als problemes i dilemes pràctics que poden surgir en el desenvolupament de la tasca 

professional. 

Pel que fa als procediments específics del context penitenciari suggerits per l'entrevistada, l'ISP 

hauria d'intentar: 

1. No estar mai sol amb l'intern (en coincidència amb Hale, 2007b: 130); 
2. Vestir d'una manera professional (tal i com proposen els documents deontològics i 

també Edwards (1995, 71-72) però no elegant, ni portar joies o mocadors de coll, perquè 
no se'n permet l'entrada a la presó i la zona on aquesta està situada pot no ser molt 
segura; 

3. No portar a la presó cap objecte, a banda del bloc per a interpretar, perquè s'ha de 
deixar tot en un armari; 

4. Demanar a l'advocat, si és possible, si pot quedar amb l'ISP abans d'entrar al CP. 

Situació actual de la professió 

Per tal de trobar l'intèrpret apropiat, s'ha de seguir un procés: hi ha un llibre i una pàgina del 

NRPSI on s'hi introdueix el codi postal (1er criteri), l'experiència i les àrees del DPSI ―legal, 

mèdica o govern local― (2n criteri); en el context penitenciari,  es dóna preferència als ISP de 

l'àrea legal. El 3r criteri és el permís de seguretat que tots els ISP tenen, almenys a l'àrea de 

Manchester.  

Actualment, des de la privatització dels serveis d'ISP i la venda per part de l'organització NRPSI 

de les dades de contacte dels ISP, la qualitat està disminuint. Les agències solen contractar ISP 
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poc qualificats, i els paguen 12 lliures per hora, una quantitat insuficient per al cost que té la 

formació. 

Formació i millora de la situació 

Els estudiants no estan del tot preparats, fins i tot després d’haver superat l'examen. Caldria una 

mica més de formació per millorar la situació. 

La informant ha portat a terme un projecte pilot per a la interpretació penitenciària, però de 

moment no ha estat inclòs en el DPSI. Aquest projecte incloïa una part de formació en la qual 

participaven tant intèrprets professionals com funcionaris de presons. 

Una altra manera de millorar la situació consistiria en difondre targes informatives. La informant 

va elaborar unes targes amb una mena de decàleg per a contextos i agents diferents, i 

actualment s'utilitzen i semblen útils. 

7.2.1.2.2. Informant 2 

Context penitenciari 

És un context que intimida (daunting) perquè hi ha moltes emocions i les mesures de seguretat 

poden impressionar al principi, però alhora transmet seguretat. El grau de seguretat és un 

aspecte definitori de la interpretació penitenciària. 

Tipus d'entrevista 

El context és essencialment jurídic, però l'informant considera que també s'han de realitzar 

interpretacions mèdiques, tot i que manifesta no haver-ne fet cap. 

El tipus d'entrevista més comú té lloc entre un advocat i un intern. Aquestes reunions solen tenir 

dos objectius: preparar el cas (de naturalesa professional i jurídica) i establir un contacte més 

aviat personal (de naturalesa més social). 

Molts interns no es poden beneficiar dels serveis educatius i dels tractaments de reinserció 

perquè no poden assistir a cap classe més que a la d'anglès, atès el fet que no entenen res; això 

vol dir que la manca de comunicació en contextos educatius amb els interns que no parlen 

anglès en dificulta la reinserció. 

Quant a l'entrevista en si mateixa, no és gaire diferent del que es troba en altres contextos 

(policia, entrevista en un judici entre l'advocat i l'acusat), a banda del fet que els interns sovint 

parlen de coses personals. 
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Procés i organització 

El procés és diferent, segons si és contractat per una agència o per un advocat. En el primer cas, 

les agències no donen cap informació prèvia sobre el cas. En el segon cas, resulta més fàcil 

aconseguir-ne alguna informació i és possible que siga sempre el mateix ISP en tot el cas, la qual 

cosa millora la qualitat de la interpretació. L'informant no treballa amb moltes agències, sinó 

que ho fa directament amb advocats i amb els funcionaris encarregats de vigilar la llibertat 

condicional (probation officers). 

Si es tracta d'un organisme públic que necessita un servei d'interpretació, només poden utilitzar 

el NRPSI, però si és un encàrrec privat, hi ha una empresa a la qual es pot trucar per tal de 

contractar els serveis d'un intèrpret. 

El procés previ a la interpretació és el següent: 

1. L'advocat i l'intèrpret es troben al centre de visitants i entren junts a la presó; 
2. Mostren les cartes de visita, un document d'identitat i deixen les empremtes digitals. La 

primera vegada també se'ls fa una fotografia. 
3. Es realitzen els controls de seguretat i els escorcolls. 

A l'ISP no se li permet portar cap objecte, a banda d'un bloc de notes i un bolígraf transparent. 

Ètica 

En referència al rol professional de l'ISP, cal tenir en compte elements interpersonals i 

emocionals que tenen un impacte sobre el rol. Per exemple, de vegades l'intern no parla amb 

ningú perquè no coneix la llengua, i l'ISP esdevé l'única persona amb qui l'intern pot parlar, i s'hi 

adreça tothora, fa preguntes personals. A més, hi ha molta tensió emocional i resulta complicat 

gestionar una situació en què sovint l’intern acaba plorant. Per tal d'evitar implicar-se 

personalment o emocionalment, es recomana romandre neutral, sense intentar jutjar les 

persones o ajudar-les, sinó més aviat simplement oferir un bon servei. 

Alhora, sovint l'advocat espera un mediador més que no un intèrpret, i li demana que conforte 

l'intern, que li explique la història del país o que diga si una afirmació és vertadera o falsa. La 

resposta a aquestes peticions pot anar en la línia de marcar bé els límits i establir clarament el 

rol professional, perquè moltes vegades no se sap ben bé què és un intèrpret. Això pot resultar 

complicat perquè es tracta d'una activitat professional privada i l'ISP ha d'esforçar-se perquè el 

client quede satisfet amb el servei i que seguisquen requerint-lo per a altres encàrrecs, així que 

l'ISP s'ha d'esforçar-se en marcar els límits educadament. 
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Quant al codi deontològic, el que l'informant utilitza és el de IoL-NRPSI, i el considera útil i 

necessari. S'hauria d'aplicar més perquè en alguns contextos, sobretot en els mèdics, els ISP s'hi 

impliquen massa per una manca de preparació perquè les agències no son massa exigents amb 

la selecció dels ISP, i no tots els ISP respecten aquest codi. Així que seria productiu èticament 

establir clarament les jurisdiccions. 

El codi també s'hauria de complementar amb un apartat en què s'estipulara la necessitat de 

compartir informació amb l'ISP, i no només el nom del contacte i el lloc, perquè això té un 

impacte positiu sobre la qualitat. Una solució a aquest problema pot venir de la sol·licitud 

d’informació sobre l’encàrrec a la persona que demana el servei d'ISP; altres agents (advocats) 

sempre es mostren poc disposats a facilitar informació sobre els detalls, perquè és informació 

confidencial, encara que pot resultar de molta ajuda per a la tasca del ISP. Si aquest requeriment 

quedara explícit al codi, suposaria un element de pressió perquè ho feren. 

Situació actual de la professió 

En la interpretació penitenciària, al Regne Unit no és necessari que siguen intèrprets registrats, 

mentre que en contextos policials o judicials sí que cal que estiguen registrats al NRPSI. 

Les agències ofereixen serveis de poca qualitat, i no verifiquen si els intèrprets tenen les 

qualificacions pertinents. També especulen, perquè els intèrprets reben molt pocs diners per la 

seua feina, i en alguns casos fins i tot és un familiar o un nen qui interpreta. 

Tot i que en els darrers 50 anys s'ha progressat molt, ara s'ha invertit aquesta tendència. Els 

drets que s'havien atorgat als ISP, pel que fa a les condicions de pagament, per exemple, ara se'ls 

estan retirant. Si estàs al NRPSI, reps 30 lliures per hora durant tres hores, mentre que amb una 

agència perceps 10 lliures. 

Formació i millora de la situació 

Actualment hi ha un boicot en el qual l'entrevistat participa, i consisteix en no treballar amb 

agències, perquè disminueixen la qualitat dels serveis en contractar intèrprets sense formació. 

Una bona solució a alguns dels problemes actuals més importants consistiria en regular l'ús de 

les agències. 
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7.2.1.2.3. Informant 3 

Context penitenciari 

Es tracta d'un context de treball amb un ambient intens, que pot resultar colpidor (it makes you 

feel shaken) perquè és un lloc horrible (a vile place), sense cap tipus de comfort, i on no hi ha 

intimitat. Tot el que ocorre està controlat i no hi ha espai ni llibertat de moviments. Sembla que 

el tipus de presó condiciona l'estat de les instal·lacions; per exemple, els CP per a dones estan en 

pitjors condicions que els d'homes. 

Pel que fa a la interpretació, no presenta cap dificultat especial, amb intercanvis simples de 

pregunta i resposta, i resulta còmoda, perquè hi ha sales on es poden celebrar reunions i on hi 

ha una mena de capses o cabines, amb un vidre enmig. 

Les característiques diferencials d'aquest context són: l'ansietat, la tensió incòmoda, 

l'antagonisme i la confrontació entre els interns i els advocats. 

Tipus d'entrevista 

La informant té experiència al CP en entrevistes de tipus jurídic exclusivament, i segons apunta 

sembla que no hi ha massa entrevistes interpretades d'altres àmbits, perquè potser no resulta 

possible físicament o econòmicament. 

El tipus d’entrevista que predomina consisteix en la preparació del judici.  

Procés i organització 

Aquest entorn de treball, tal i com apunta un dels informants, «is a fascinating environment, 

because of the security measures and the tension».  

El procés que es produeix des de l'avís fins l'inici de la interpretació és el següent: 

1. fa l'encàrrec un bufet d'advocats;  
2. s'acudeix al CP; 
3. s'informa de l'arribada amb identificació; 
4. es deixen les pertinences; 
5. no se celebra una reunió prèvia (segons el cas pot ser innecessària perquè molts temes 

es tracten en l'entrevista); 
6. s'acudeix a l'entrada principal; 
7. es fa cua, juntament amb les famílies i els advocats; 
8. es treuen les sabates; 
9. es passa el control de seguretat (en la presó d'alta seguretat d'homes, en són dos; en la 

presó de dones, un). 
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Ètica 

Com que en un CP (tal i com ocorre en un centre de salut mental) el comportament verbal i no 

verbal dels usuaris està vigilat i té conseqüències sobre el seu tractament, l'ISP s'ha d'esforçar 

per no diluir el contingut o la forma dels missatges. A més, cal tenir en compte que, en alguns 

contextos penitenciaris, com les entrevistes amb treballadors socials o psicòlegs, l'ISP 

contribueix a l'establiment d'un vincle de tractament i terapèutic, i això afecta el seu rol 

professional. 

A continuació presente algunes de les dificultats comentades per l'entrevistada. Pel que fa a la 

privacitat, la manca d'intimitat que es dóna en espais com el calabós d'un jutjat pot dificultar la 

concentració de l'intèrpret. Un altre escull que pot afectar la interpretació és la discontinuïtat de 

l'ISP en un mateix cas i el consegüent desconeixement de tota la informació, perquè pot impedir 

la comprensió profunda dels enunciats. A més, el fet de parlar a través d'un vidre pot empitjorar 

l'acústica, i això pot entorpir la interpretació.  

Així mateix, la velocitat dels intercanvis i el fet de no deixar acabar les frases poden dificultar la 

comunicació triàdica, tot i que cal tenir en compte que pot tractar-se d'una tàctica deliberada, i 

això posa l'intèrpret en una situació complicada. Per donar solució a aquesta dificultat, es 

recomana aclarir quin és el rol professional de l'ISP.  

Pel que fa a les relacions interpersonals al CP, són molt formals i distants. La relació entre el 

personal de seguretat i els interns està marcada per elements de poder i de control, i és aquí on 

es crea una frontera difusa que no se sap amb certesa quan convé creuar; en tot cas el que cal 

fer és saber a qui informar en cas de produir-se alguna circumstància anòmala.  

Des del seu ingrés al CP l’actitud dels interns canvia de manera notòria. D'una banda poden tenir 

millor aspecte i disposició, però també solen queixar-se de moltes coses, estan nerviosos i no se 

senten ben tractats. Fa la impressió que se senten molt aïllats per la barrera lingüística. Però la 

tasca de l'ISP no és actuar en favor dels interns, aqueixa és la comesa dels advocats i de fet 

alguns pregunten als interns com estan i intenten fer coses per ajudar-los.  

Un altre aspecte relacionat amb les relacions interpersonals el trobem en el fet que sembla que 

tothom representa un paper: l'advocat no dóna tota la informació que té i els interns no 

responen directament a algunes preguntes clares i de fàcil comprensió. Sembla que pensen que 

es poden amagar darrere de l'intèrpret. Enmig d'aquests jocs es troba l'ISP, que en 

conseqüència pot haver d'acarar dilemes a l'ISP (per exemple, si cal interpretar literalment 

expressions com «the sands have shifted» o és millor adaptar-les i fer-les comprensibles, dient 
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«les coses han canviat»; o què cal fer quan una part no vol deixar parlar l'altra). Com veiem, això 

està relacionat amb el rol professional.  

Seguint amb la qüestió del rol professional, és freqüent que els participants primaris intenten 

utilitzar l'intèrpret al seu propi favor, i això posa l'intèrpret en una situació compromesa. També 

ocorre que, com que l'ISP arriba a l'entrevista amb l'advocat, és percebut com a si estiguera del 

seu costat i pot ser que l'intern utilitze un to agressiu quan s'adrece a ell/a. Per evitar aquestes 

dificultats, la solució que es proposa és aclarir quin és el seu rol professional.  

En el terreny emocional, al principi és fàcil que l'ISP s'implique emocionalment, però amb 

experiència l'ISP s'hi acostuma, encara que en alguns casos extrems (com quan es comenten 

casos de tortures) sí que poden afectar l'ISP.  

L'entrevistada ha esmentat dos dilemes ètics que ha viscut: d'una banda, una qüestió més aviat 

logística que ja hem comentat, com és el fet que la gent no respecte el seu interlocutor ni el 

deixe acabar, com una estratègia per afirmar el control sobre la interacció, davant de la qual l'ISP 

ha de fer alguna cosa (push from my corner) perquè el seu objectiu és que tot el que es diga siga 

interpretat perquè l'intern tinga un judici just, de manera que l'ISP ha de deixar clar que cal que 

tothom acabe la seua intervenció; d'una altra banda, una de les parts no sap llegir i ho dissimula 

i la ISP se n'adona i no sap com actuar, i finalment decideix no dir res perquè creu que no és la 

seua funció i l'advocat va acabar adonant-se'n.  

Quant al codi ètic, aquesta informant utilitza el codi del NRPSI. Els codis són fàcils d'implementar 

i, tot i ser importants per a tota professió, no sembla que tinguen un efecte en la pràctica. 

També poden resultar problemàtics quan el professional s'hi adhereix cegament i l'aplica 

literalment.  

Ha de ser una entitat fluïda, perquè la naturalesa de la situació professional és canviant i això 

requereix acceptar que els límits canvien i s'han de negociar. Això vol dir que cal respondre en 

acció, i no sobre l'acció, intuïtivament, de manera que cal recórrer a intèrprets formats que 

hagen adquirit aquesta intuïció i apliquen el sentit comú a la seua tasca professional. Així mateix, 

els ISP han d'intentar contribuir a l'eficiència en el seu exercici i facilitar la informació que pot 

resultar productiva i que només l'intèrpret té.  

L'entrevistada afirma que NRPSI és un codi general i apunta que aportar informació específica 

sobre contextos de treball concrets podria resultar positiu perquè els detalls i la informació 

sobre el context de treball aclareix idees. Per exemple, el codi d'IMIA és detallat, però no 

draconià en el plantejament de les pautes.  
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En alguns casos els codis no estan ben definits i afirmen, per exemple, que l'ISP no ha d'afegir res 

a les paraules dels participants primaris, però és clar que sovint cal introduir-hi informació de 

tipus cultural o d'altres tipus, per exemple quan es percep que hi ha preconcepcions errònies 

sobre el sistema d'acollida, basant-se en el seu coneixement del sistema d'origen; en aquests 

casos l'advocat pot jugar un paper clau. 

7.2.2. SITUACIÓ A L'ESTAT ESPANYOL 

En aquest apartat es perfila quina és la situació de la ISP penitenciària a l'Estat espanyol a partir 

de la informació recopilada per mitjà d'entrevistes presencials i qüestionaris, i també de 

l'observació del context de treball i dels resultats d'una iniciativa formativa. 

7.2.2.1. Entrevistes al CP de Castelló I 

Després d’haver rebut l’autorització per part de la DGIP i d’establir contacte amb els CP de 

Castelló I i de València, seguint el procediment que he explicat al Capítol 5, em vaig disposar a 

organitzar les primeres entrevistes per poder desenvolupar la tasca que m’havia proposat. Per 

evitar repetir la informació, el contingut de les entrevistes es presenta al punt 4 de l'Annex V. 

Memòria del Taller de formación en interpretación e interculturalidad. S'hi presenten les 

entrevistes que s’han produït, tot detallant la persona amb qui s’ha establert la interlocució, la 

data i el lloc de celebració i els punts tractats. Aquestes entrevistes presencials no es van 

enregistrar i per això tampoc no n'hi ha una transcripció completa, perquè la intenció era 

obtenir informació general sobre el funcionament del centre i establir contacte amb la persona 

responsable.  

7.2.2.2. Qüestionaris a interns 

En les línies que segueixen s'exposen quines són les característiques dels interns enquestats i la 

seva experiència en la ISP. També s'expliquen els problemes que identifiquen i les solucions que 

proposen. 

7.2.2.2.1. Característiques dels enquestats  

El perfil predominant dels interns que han estat enquestats és el d'un home (9 de 9; pregunta 

4.1) d'entre 21 i 30 anys (4 de 9; pregunta 4.2), d'origen marroquí (7 de 9; pregunta 4.3) i que 

parla més d'una llengua (9 de 9; pregunta 4.3) i té la formació corresponent al graduat escolar (4 

de 9; pregunta 4.5); viu a Espanya des de fa entre 7 i 13 anys (6 de 9; pregunta 4.4) i està ubicat 
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al mòdul de preventius del CP de Castelló I des de fa entre unes setmanes i 18 mesos (pregunta 

4.4). 

7.2.2.2.2. Experiència  

Els interns enquestats tenen una experiència relativament escassa com a ISP no professionals; 8 

de 9 enquestats han interpretat 0 vegades (IN1, IN2, IN3) o 1-5 vegades (IN4, IN6, IN7, IN8, IN9) i 

aquestes experiències se circumscriuen a contextos informals d'explicació de les normes i 

procediments del centre (pregunta 1.1). 

En la pregunta 1.2, em plantejava l'objectiu d'esbrinar quin grup de treballadors del CP requereix 

serveis d'ISP més sovint. La majoria han donat com a resposta que per qui més han interpretat 

és l'educador/-a (IN1, IN2, IN5, IN8, IN9), el treballador/-a social (IN1, IN2, IN5, IN7) i el personal 

sanitari (IN1, IN5, IN6, IN7). 

A continuació (1.3) es proposa que valoren com d'adequat els sembla que siguen els interns qui 

interpreten per a altres interns i per què (1.4); 6 enquestats consideren que sí que ho és (IN3, 

IN7, IN8) o que ho és totalment (IN1, IN2, IN5), mentre que els 3 restants ho valoren com 

indiferent (IN6, IN9) o inadequat (IN4). Els motius que argüeixen els informants són: que els 

estrangers no es poden comunicar (IN1, IN2) sense interpretació, que tenen temps i es poden 

ajudar (IN3, IN8), que hi tenen confiança (IN9), i que es tracta d'una tasca fàcil (IN6). Un dels 

interns considera que els CP haurien de disposar de personal qualificat per evitar errades i les 

conseqüències que se'n puguen derivar (IN4). 

7.2.2.2.3. Problemes  

Pel que fa al grau de comprensió entre interns i funcionaris (preguntes 2.1 i 2.2), els interns 

enquestats manifesten majoritàriament que entenen una mica (IN1, IN2, IN3, IN5, IN6, IN8), tot i 

que un nombre considerable d'enquestats (IN4, IN5, IN7, IN9) afirma que no entén quasi res. Així 

mateix, 8 de 9 enquestats (tots menys IN3) diuen, que creuen que, en general, els interns 

estrangers entenen una mica el que diuen els funcionaris. 

Per tant, donades aquestes dificultats de comprensió, plantege als informants si creuen que la 

presència d'ISP milloraria l'enteniment entre funcionaris i interns (pregunta2.3), la majoria 

responen que milloraria molt (IN1, IN3, IN4, IN6, IN9), mentre que la resta valora que milloraria 

una mica (IN7, IN8) o que és possible que la millorara (IN2, IN5). 
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Així mateix, en la pregunta següent (2.4) es formula la pregunta de si consideren que els ISP 

contribuirien a millorar la vida i la convivència en el CP, 2 persones manifesten que és possible 

(IN4, IN7) i les 7 persones restants consideren que sí que hi contribuirien molt. 

En aquesta mateixa línia apunta la pregunta 2.5, amb la qual pretenc detectar si consideren que 

la presència d'ISP milloraria les possibilitats de reinserció dels interns, a la qual la majoria ha 

respost que sí que resultaria molt positiu (IN1, IN2, IN3, IN5, IN6), que resultaria una mica positiu 

(IN7, IN8) o que podria resultar positiu (IN4, IN9), però cap informant respon que resultaria 

negatiu. 

Així doncs, també la totalitat dels informants manifesta que la implantació d'un servei de 

traductors i intèrprets al CP (pregunta 2.6) els sembla bé (IN7) o molt bé (la resta). 

D'altra banda, pel que fa a la valoració que fan dels serveis d'ISP que actualment s'ofereixen al 

CP (pregunta 2.7), 8 de 9 enquestats manifesten que són de mala (IN6, IN7) o de molt mala 

qualitat (IN1, IN3, IN4, IN8, IN9). I per millorar aquesta qualitat (pregunta 2.8), tots els 

informants apunten la idea de comptar amb ISP qualificats. 

7.2.2.2.4. Solucions  

A l'hora de plantejar solucions (pregunta 3.1), esmenten la conveniència d'organitzar més cursos 

de llengua (IN6, IN7, IN8) i formació per als interns que els qualifiquen per treballar (IN3), de 

comptar amb funcionaris amb idiomes (IN1), de tenir ISP qualificats en el CP (IN4). 

7.2.2.3. Qüestionaris a treballadors 

7.2.2.3.1. Característiques dels enquestats  

El perfil dels treballadors del CP Cs I enquestats és el d'un home (60%), d'entre 31 i 40 anys 

(40%) amb una formació de llicenciat (50%), que treballa com a personal de seguretat (40%), 

entre 11 i 20 anys en aquestes funcions (40%) i entre 1 i 5 anys (30%) o entre 11 i 20 anys (30%) 

d'experiència al CP. 

7.2.2.3.2. Experiència  

Dels 10 enquestats, 2 no han usat mai un intèrpret per comunicar-se, 2 l'han usat 1-5 vegades, 3 

persones, entre 11 i 15 vegades i les altres 2 persones, més de 20 vegades. Com veiem, en 

general, el col·lectiu enquestat té una certa experiència com a usuaris de serveis d'ISP. 
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Respecte de les situacions o tipus d'entrevista en què sol resultar més necessària l'ajuda d'un ISP 

(pregunta 1.2), els treballadors n'esmenten dos tipus: 

1. entrevistes a l'ingrés: resultaria necessari comptar amb ISP per a les explicacions sobre el 
funcionament i les normes del CP (T1, T7, T10), i per a l'entrevista inicial que es fa a cada 
intern per a la classificació (T3, T6) 

2. entrevistes per a resoldre qüestions quotidianes (T10): presa de declaració (T2), estudi 
de permís (T5), atendre instàncies (T6), atenció de necessitats, gestions personals, 
informació social (T9) 

Un dels informants manifesta que cal ISP en totes les interaccions entre professionals i interns: 

«A instancia del interno. En estudio de permiso o en entrevista de clasificación, es decir, 

cualquier situación en la que un profesional se relaciona con un interno» (T5). 

La pregunta 1.3 indaga sobre el procés que se segueix des que s'identifica la necessitat d'un 

facilitador de la comunicació (un intern-ISP) fins que se'l troba. 

La primera de les respostes ofereix una visió coherent amb l'esperit que destil·len la resta de 

respostes: «Se busca un interno que sepa el mismo idioma, y problema solucionado» (T1). Tots 

els informants afirmen que es recorre a un altre intern, tot i que inicialment ningú mostra 

reticències cap a aquesta pràctica. 

Quan es planteja la pregunta (1.4) per la valoració que farien dels serveis que s'ofereixen, el 70% 

respon que són suficients i el 30% restant, que són roïns. 

Així mateix, a l'hora d'estimar la qualitat de la comunicació entre persones al·lòfones (pregunta 

1.5), un 50% considera que és satisfactòria (30%) o bona (20%), i l'altre 50% diu que és deficient. 

Així doncs, en la pregunta següent (1.6) demane si han tingut alguna dificultat de comunicació, a 

la qual 4 persones (T2, T3, T4, T7) responen que no han experimentat problemes de 

comunicació; la resta sí que n'ha tingut, una (T6) expressa que l'intern no entenia la pregunta i 

els altres se centren en especificar l'origen de l'intern amb què havien tingut dificultats. 

A les preguntes 1.7 i 1.8 es planteja als enquestats si consideren que és adequat que un intern 

interprete per a un altre i per què. 

La majoria dels enquestats (T3, T5, T6, T7) opina que sí que és adequat, perquè funciona bé i és 

ràpid (T7) i es tracta de solucionar situacions concretes (T3), a més de ser bo que col·laboren 

entre ells tot i ser deficient la interpretació i resultar incòmode que es tracten qüestions 
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personals (T5). Un dels informants matisa la resposta, apuntant que sí que és adequat si es 

limiten a traduir el que es diu, encara que seria millor que els interns aprengueren l'idioma (T6). 

Dos informants (T1, T2) manifesten que és indiferent, perquè si fan una traducció correcta, no 

cal més personal (T2) i es pot comprovar si funciona observant si l'intern fa cas del que se li ha 

dit (T1). 

Tres enquestats més (T4, T8, T10) afirmen que és inadequat, perquè els temes poden ser 

complexos i es perd contingut i claredat (T4), perquè els interns-intèrprets no s'haurien 

d'assabentar del contingut de la conversa (T8) i perquè poden modificar o tergiversar el missatge 

(T10). 

Una última persona (T9) no ho sap, però afirma que no hi ha més remei que acudir a interns i, de 

totes formes, sempre que entra una altra persona en la interacció (siga professional o no) hi ha 

un cert risc. 

En síntesi, el 30% considera que no és adequat que siguen altres interns els qui facen d'intèrpret 

quan dues persones no es poden comunicar, mentre que un 60% estima adequat o indiferent 

que siguen altres interns els qui facen les funcions d'ISP.  

A continuació, en la pregunta 1.9 es planteja si tenen confiança en la interpretació que fan els 

interns i en la 1.10 es demana el per què d'aquesta (des)confiança. De les 9 persones que han 

respost a aquesta pregunta, 5 (T2, T3, T5, T7 i T9) manifesten que sí que hi confien, perquè els 

interns interpreten en els supòsits que recull el reglament (T3) i perquè no hi ha motius per 

desconfiar (T5), atès el fet que el gestos i el to ja indiquen si ho fan bé o no (T9). Com a 

contrapunt, 4 enquestats (T1, T4, T6 i T10) afirmen que no hi confien, ja que sovint no entenen 

el que els diuen els treballadors (T4) i això implica que sempre hi ha una certa distorsió del 

missatge (T1); a més, l'intern pot enganyar ambdues parts en benefici propi (T10) i resulta 

impossible comprovar que interpreten bé i això pot esbiaixar la informació (T6). 

7.2.2.3.3. Problemes  

A la pregunta de si entenen el que diuen els interns (2.1), 4 enquestats (T1, T2, T7 i T8) afirmen 

que ho entenen quasi tot; 3 (T5, T9, T10), que entenen un poc; 2 (T3 i T4) que ho entenen tot; i 1 

que no entén quasi res. 
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En la pregunta següent (2.2) se'ls planteja si creuen que els interns estrangers entenen el que 

diuen els funcionaris, 1 persona (T7) afirma que ho entenen tot, 2 persones (T6, T10) consideren 

que entenen un poc i la resta (7 informants de 10) pensen que ho entenen quasi tot. 

A la pregunta de si consideren que la presència d'ISP professionals milloraria l'enteniment entre 

funcionaris de presons i interns (pregunta 2.3), la majoria dels enquestats (6 de 10) afirmen que 

és possible, 3 persones contesten que no (T2 i T3) o que en absolut (T9) i 1 persona (T10) respon 

que sí, possiblement. 

La pregunta següent (2.4) és semblant a l'anterior i planteja als enquestats si consideren que 

comptar amb ISP milloraria la convivència i la vida al CP; 5 persones consideren que no, 3 (T5, T6 

i T9) diuen que és possible i 2 (T7 i T10) manifesten que sí. 

A la qüestió de si consideren que comptar amb ISP milloraria les possibilitats de reinserció dels 

interns (2.5), 4 responen que no (T1, T2, T8) o que en absolut (T9) i els 6 restants contesten que 

és possible. Cap enquestat respon que sí. 

En la pregunta 2.6 he intentat obtenir informació relativa sobre quins aspectes (comunicatius, 

socioprofessionals i ètics) poden resultar més problemàtics; per fer-ho, he aportat un seguit 

d'opcions agrupades per temes, de les quals es podien triar totes les respostes que es volgueren. 

Quant als factors comunicatius, els punts que més votacions reben són: l'intern diu menys coses 

per la presència d'un altre intern (T1, T2, T5, T10), que l'intèrpret parla molt de temps amb l'altre 

intern i el treballador no sap què diuen (T4, T5, T6, T9) i que resulta complicat tocar alguns 

temes tabús (T3, T5, T9). 

Pel que fa a factors socioprofessionals, la resposta que més opinions favorables ha rebut (5 vots, 

T1, T3, T5, T7, T9) és la que remet al fet que no es poden demanar responsabilitats a l'ISP. 

En referència a factors d'ètica professional, l'ítem més votat se centra en el fet que el treballador 

no sap si l'intern ho interpreta tot (5 opinions favorables: T1, T2, T4, T6, T10); el segon punt més 

votat l'ocupen 3 opcions: el treballador té dubtes que l'intern siga imparcial (T1, T2, T8), el 

treballador no sap si l'intern diu precisament el mateix (T4, T6, T7) i que el treballador no sap si 

realment tradueix els missatges o diu la seua opinió (T2, T4, T6). 

L'última opció que es plantejava en aquesta pregunta era oberta, perquè pogueren aportar idees 

noves. Una de les dues aportacions resulta interessant, perquè sembla un punt de vista estès i 

que pot explicar parcialment algunes de les respostes de difícil comprensió: «Normalmente 

parece haber buena voluntad» (T10).  
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7.2.2.3.4. Solucions 

En la pregunta 3.1 es demana als treballadors que plantegen solucions als problemes que han 

identificat. 4 enquestats responen que seria adequat que hi haguera ISP professionals (T4, T5, 

T7, T10), 2 enquestats manifesten que no han tingut problemes de comunicació (T1) o que «la 

problemática no es lo suficientemente compleja para abordarla.» (T3), 2 persones fan referència 

a la importància (o, fins i tot, la obligatorietat) de les classes de castellà (T6, T8) i 1 (T6) comenta 

la idea que es forme un grup d'interns perquè puguen fer d'ISP amb una mínima formació.  

A la pregunta de com consideren que resultaria la implantació d'un servei d'ISP professionalitzat 

(pregunta 2.2), 6 enquestats consideren que seria positiu i els altres 4 (T1, T2, T3, T9) manifesten 

que seria indiferent. Cap dels informants considera que resultaria negatiu un servei com aquests. 

A l'hora de valorar com d'útil resultaria un codi d'ètica professional per als ISP per solucionar 

algunes de les dificultats (pregunta 2.3), 6 informants (T1, T5, T6, T7, T8, T10) consideren que sí 

que resultaria relativament útil, 3 (T2, T3, T4) afirmen que seria indiferent i 1 persona (T9) no ho 

sap. Cap dels enquestats considera que seria contraproduent. 

En la pregunta següent (3.4) es demana si coneixen algun codi d'ètica; 4 informants (T1, T2, T4 

T10) no en coneixen cap, i els 6 restants sí; els documents més esmentats són el jurament 

hipocràtic dels metges (T8, T9) i el codi deontològic dels psicòlegs (T5, T6). 

A les persones que contesten afirmativament, els he demanat que diguen com d'útil resulta el 

codi (pregunta 3.5), 1 informant (T7) considera que no és útil i tots els restants (T3, T5, T6, T8, 

T9) afirmen que resulta un poc útil. 

Quant a la utilitat dels codis, en la pregunta 3.6 es pregunta en quin sentit resulten útils. 6 

enquestats (T3, T5, T6, T8, T9, T10) afirmen que serveix com a punt de referència i 4 (T3, T5, T6, 

T9) comenten que faciliten la professionalització. 

En la pregunta 3.7, per tal de valorar els aspectes a què els treballadors del CP atorguen més 

rellevància, 6 (T3, T4, T6, T7, T9, T10) esmenten la fidelitat, 5 enquestats (T2, T3, T5, T8, T9) 

apunten a la confidencialitat i altres 5 (T3, T6, T7, T8, T9), a la imparcialitat. 

En un sentit semblant, però amb la intenció d'identificar els aspectes que més confiança els 

transmetrien, a la pregunta 3.8, 6 informants (T2, T4, T5, T6, T7, T10) responen que seria 

comptar amb ISP professionals i 4 (T3, T6, T7, T8) esmenten la imparcialitat. 
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La pregunta 3.9 és oberta per tal que els enquestats puguen aportar informació sobre qualssevol 

altres aspectes que puguen millorar la comunicació, en general, i la ISP en presons, en concret; 

s'esmenten aspectes com que els funcionaris adquirisquen competència lingüística suficient en 

francès i anglès i que s'organitzen cursos d'àrab clàssic (T3), que hi haja traductors (T5), que 

s'articulen iniciatives formatives i de consciènciació sobre la precisió i la imparcialitat en la 

interpretació (T6) o que siga obligatòria l'assistència a classes de castellà (T8). 

7.2.2.4. Qüestionaris a gestors 

7.2.2.4.1. Característiques dels enquestats  

El perfil predominant del gestor del CP que he enquestat és un home d'entre 51 i 60 anys, amb 

una diplomatura, que desenvolupa la funció de cap de servei al mateix centre (CP de Castelló I) 

des de fa més de vint anys. 

7.2.2.4.2. Experiències  

La meitat dels informants (G2, G3 i G6) consideren que menys d'un 15% dels interns no entén el 

castellà quan entren al CP, mentre que l'altra meitat (G1, G4 i G5) opina que en són un 15% o 

més. 

Tots diuen que les llengües que parlen majoritàriament aquests interns són l'àrab i el romanès. 

La meitat dels enquestats (G2, G4, G6) han desenvolupat la seua tasca amb l'ajut d'un intern-

intèrpret entre 6 i 10 vegades; dues persones (G3 i G5), 1-5 vegades, i una persona (G1), més de 

20 vegades. 

D'altra banda, 5 de 6 persones (G1, G2, G4, G5 i G6) consideren que la ISP professional en 

presons té una implantació mínima o nul·la. Un d'aquests (G3) afirma que «La Administración no 

provee ningún sistema y se utilizan internos.» 

Quan cal facilitar la comunicació entre els professionals i els interns (preguntes 1.5 i 1.6), hi ha 

un consens general en el fet que es recorre a un altre intern que parle castellà i la llengua en 

qüestió; dos informants (G1 i G6) comenten el paper de l'escola en l'adquisició de competència 

lingüística en castellà, i també el recurs a llengües comunes com l'anglès o el francès per part de 

professionals que les coneguen (G4 i G6). 

La majoria dels informants (tots menys G3) afirma que les presons espanyoles necessiten serveis 

d'ISP en un grau o en un altre; tots estan d'acord que aquesta necessitat és més aviat puntual 
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que no genèrica, però s'observa una certa diversitat a l'hora d'identificar quan i en quins serveis 

resulta més necessària; un comenta que cal en tot tipus d'entrevistes (G1), alguns opinen que en 

els ingressos (G2, G3 i G4), en els serveis mèdics (G4, G6) i en els serveis de tractament (G6). 

S'esmenten entrevistes de tot tipus: quan es produeix l'ingrés; quan se'n fa la històrica clínica o 

en la consulta, quan es recull informació relativa a la filiació o es fa un repàs dels processos 

judicials; i en les audiències que tinga l'intern; en els serveis de tractament. 

La valoració dels serveis d'ISP que fan la majoria dels enquestats que han respost a aquesta 

pregunta és negativa (G1, G2 i G6). 

7.2.2.4.3. Problemes  

Les dificultats que esmenten pel que fa a la comunicació i interpretació (pregunta 2.1) són de 

tipus regimental ―horaris, obligacions i endreça personals― (G1), en les entrevistes mèdiques 

(G2), derivats de la diversitat de llengües i dialectes (G3) o com a conseqüència de la distorsió 

del missatge per part de l'intern-intèrpret (G6).  

Això no obstant, la meitat dels informants (G1, G2, G5) considera que els interns que no parlen 

la mateixa llengua es comuniquen d'una manera satisfactòria; l'altra meitat opina que als CP 

espanyols les persones que no parlen la mateixa llengua es comuniquen d'una manera més bé 

deficient (G3, G4 i G6).  

Malgrat aquesta consideració, 4 de 6 informants (G1, G2, G3 i G6) considera que és inadequat 

que siguen altres interns els qui interpreten perquè, segons diuen, en alguns casos diuen 

mentides (G1 i G6) si hi ha interessos concrets (com eixir del mòdul o altres beneficis) (G1), 

perquè es perd la confidencialitat (tenen accés a circumstàncies personals o familiars d'altres 

interns) (G2, G3 i G6) i no son neutrals ni fiables (G2), perquè poden distorsionar els missatges 

(G6), per manca de capacitat (G5). «La fiabilidad se pierde al ser también un preso o penado de 

un centro penitenciario.» (G6) 

Tot i desprendre's d'aquestes respostes que els professionals són conscients que cal albergar 

dubtes sobre la professionalitat dels interns com a ISP, resulta sorprenent que la meitat dels 

enquestats que han respost a la pregunta (2.5) de si es refien de la interpretació que fan els 

interns han contestat que sí (G2 i G3); l'altra meitat ha contestat que no se'n refia (G5 i G6) 

perquè un intern que interpreta per un altre intern no pot ser neutral (G5) ni fiable (G6); un 

d'ells (G1) contesta que es refia quan la interacció aporta beneficis a l'intern que no fa d'ISP 
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(comunicacions, qüestions familiars) i, alhora, que no se'n refia quan l'objectiu de l'intercanvi és 

recaptar informació sobre l'intern que no interpreta. 

A la pregunta (2.7) de si els serveis que s'ofereixen tenen el mateix efecte quan l'intern no entén 

la llengua, la meitat (G1, G2 i G5) responen que no tenen el mateix efecte, dos informants (G3 i 

G4) responen que és possible i un (G6) considera que, parcialment, sí que tenen el mateix 

efecte. 

Quant a factors com la integració i el benestar al CP (pregunta 2.8), cap informant nega l'efecte 

positiu que té comptar amb instruments com la ISP per facilitar la comunicació; 4 de 6 (G2, G3, 

G4, i G6) opinen que la manca de comunicació afecta la convivència i 2 de 6 (G2 i G5) afirmen 

que és possible que hi afecte.  

A l'hora de valorar les possibilitats de reinserció dels interns que no parlen el castellà (pregunta 

2.9), no hi ha gaire coincidència; 2 (G1 i G6) diuen que no tindrien les mateixes possibilitats, 2 

(G2 i G5) diuen que és possible i 1 persona (G4) considera que sí, relativament, i una darrera 

(G3), no ho sap.  

7.2.2.4.4. Solucions 

A la pregunta de si se'ls acut cap solució als problemes que s'han plantejat (pregunta 3.1), les 

propostes que plantegen els gestors van encaminades majoritàriament (G2, G3, G4 i G6) a 

comptar amb intèrprets professionals, com manifesten saber que ocorre als jutjats; l'enquestat 

G5 recomana la creació d'un grup de funcionaris que puguen conèixer altres llengües. 

La solució intermèdia d'oferir formació en llengua castellana (pregunta 3.2) és valorada com 

insuficient per part de 4 de 6 informants (G1, G3, G5 i G6); així doncs, la totalitat dels gestors 

considera que comptar amb un servei professional d'ISP (pregunta 3.3) resultaria positiu (G1, G2, 

G3 i G5) o molt positiu (G4 i G6). Així mateix, la proposta i adopció d'un codi d'ètica professional 

(pregunta 3.4) es considera positiva (G1, G2, G3 i G6) o molt positiva (G4) per part de 5 de 6 

informants; ningú no considera que resulte negatiu. 

A la pregunta de quin factor(s) impedeix(en) que hi haja ISP (pregunta 3.5), la majoria (G1, G4 i 

G6) apunta que es tracta de factors econòmics i un enquestat esmenta la manca de voluntat per 

part de l'Administració central (G3). 



379 

Així mateix, cap dels informants nega que comptar amb ISP contribuiria a millorar l'enteniment 

entre professionals i interns (pregunta 3.6); 3 consideren que és possible (G2, G3, G5) i 3, que 

milloraria un poc o molt la comunicació (G1, G4, G6). 

En la mateixa línia, 4 de 6 gestors (G1, G3, G4 i G6) consideren que la presència d'ISP milloraria 

molt o un poc la vida i la convivència al CP (pregunta 3.7). El mateix nombre de gestors (4 de 6, 

G1, G3, G4 i G6) afirma que comptar amb ISP milloraria un poc o molt les possibilitats de 

reinserció dels interns (pregunta 3.8). 

Així mateix, 5 de 6 (G1, G2, G3, G4 i G6) pensen que la idea d'articular un serveis d'ISP és bona o 

molt bona (pregunta 3.9). 

7.2.2.5. Curs de formació 

En les línies que segueixen presente els resultats de la meua observació global en el marc de la 

iniciativa formativa que he portat a terme al CP Castelló I. Per tal de fer-ho, pararé atenció al 

tracte rebut per part de la institució, a l’edifici i a l’ambient que es respira, a qüestions de 

comunicació intercultural, al desenvolupament del curs i, finalment, a la meua pròpia tasca. 

El disseny del curs de formació que vaig realitzar va néixer de la impossibilitat per a fer 

interpretacions i entrevistes amb grups focals al CP. Abans de les sessions de treball del curs de 

formació, vaig mantenir un seguit d'entrevistes amb la Subdirectora de Tractament, el contingut 

sintetitzat de les quals es pot trobar a l'Annex V. Memòria del Taller de formación en 

interpretación e interculturalidad (apartat 4). En aquestes entrevistes és on vaig constar que no 

seria possible celebrar entrevistes de grups focals, per qüestions de temps i d'horaris de treball, 

ni realitzar interpretacions i registrar-les, per motius de seguretat. 

Aquesta iniciativa es va plantejar amb dos objectius: observar directament i des de dintre el que 

ocorre al CP estudiat pel que fa a la ISP i oferir alguna mena de resposta, en aquest cas 

formativa. Es tracta, doncs, d'una eina més per a la recollida de dades i, alhora, d'un instrument 

per a intentar motivar un canvi sobre la realitat estudiada. 

El curs va consistir en la realització de cinc sessions de treball, de dues hores cadascuna (11-13 

hores) entre els dies 17 i 21 d’agost del 2009 al CP de Castelló I, amb interns preventius. Tot i 

que a l'Annex V. Memòria del Taller de formación en interpretación e interculturalidad descric 

amb més detall el contingut de cada sessió, l'enfocament pedagògic i la dinàmica de treball, a 

continuació presente breument la meua experiència al CP i la informació que n'he extret.  
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El nombre de participants en aquesta iniciativa formativa és de 10 persones. El perfil 

predominant d’alumne és el d’un pres preventiu magrebí d’entre 20 i 35 anys, amb una 

competència lingüística en castellà mitjana-baixa i amb una formació més bé escassa. 

D’altra banda, hi ha interns que no assoleixen un nivell suficient de competència, bé perquè 

porten poc de temps o perquè no assisteixen a les classes o per qualsevol altre factor, i aquests 

tenen dret a poder entendre i fer-se entendre; no considere exagerat afirmar que no arbitrar 

sistemes perquè tothom entenga el que es diu és discriminar. Alguns dels interns amb qui he 

treballat van manifestar que no entenien algunes qüestions bàsiques sobre el funcionament del 

centre i se sentien molt frustrats. Així mateix, he percebut en els treballadors una falta de 

coneixement sobre aspectes relacionats amb la diversitat cultural i la interculturalitat (els 

trastorns associats i els possibles conflictes que poden emergir), i això em porta a concloure que 

hi ha poca consciència sobre la necessitat d’adaptar profundament el CP (formació dels 

treballadors, atenció a la diversitat, tractament i entrevistes amb un component intercultural…) 

a una realitat més diversa que en el passat. En aquest sentit, faig una valoració negativa del 

centre. Tot partint de les dades de què dispose, aquest tret és extensible a tot el sistema 

penitenciari. 

Quant al centre, a l’edifici, la primera impressió que em vaig emportar és que les instal·lacions 

estan molt envellides i que no resulta un entorn agradable. Les instal·lacions són acceptables, 

perquè no estan brutes ni són massa decadents, però sí que resulten clarament deficients. 

Durant la meua breu estada en el CP, s’estaven realitzant reformes en diverses parts de l’edifici, i 

supose que el resultat haurà sigut ben positiu. Tot i així, l’arquitectura és de línies rectes, amb 

passadissos llargs i ben pocs detalls de decoració o d’estètica. S’observen esforços per donar 

color i varietat als espais (murals, treballs de plàstica dels interns, pòsters...), però l’espai és 

reduït, resulta avorrit i antiquat. Així mateix, un tret que considere ben destacable és l'acústica 

pèssima que hi havia a l'aula on vaig donar les classes.  

La sensació que dóna és de claustrofòbia, d’enclaustrament; és un món gran, amb moltes 

persones i on succeeixen moltes coses, clos en un espai molt reduït.  

A més, l’ambient no resulta agradable. Tot i que no he tingut cap experiència negativa, la 

sensació que un s’emporta a casa és agredolça. Les mirades, tot i ser respectuoses, resulten 

sovint hostils. El tracte entre els treballadors i els interns és cordial i educat, però distant. Es 

respira una mescla de ràbia i tristor, de pèrdua constant, de frustració. Una vegada vaig sentir 

que un intern havia intentat suïcidar-se; en un altre moment, vaig escoltar una conversa en què 
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es donaven els detalls d’una refrega entre dos interns i un estava ferit; abans de realitzar el curs, 

dos interns es van escapar del CP. Per a una persona aliena a la quotidianitat d’una presó, 

aquestes qüestions resulten especialment complicades de gestionar. 

Això no obstant, centrant-nos ara en factors més generals, externs a la meua tasca, voldria 

subratllar algunes consideracions que en una certa mesura condicionen tot l’estudi i les 

possibilitats de millorar, almenys al centre on he treballat. 

D’una banda, hi ha poca consciència del problema. Tot i que sí que he observat una certa 

sensibilitat cap a qüestions relacionades amb la diversitat cultural (el menjar s’intenta adaptar 

als diversos grup culturals, se celebra una setmana de la interculturalitat, se celebren serveis 

religiosos de credos diversos), no he identificat cap iniciativa orientada a facilitar l’enteniment 

per part de persones amb una competència lingüística en castellà baixa o nul·la, a banda de les 

classes de castellà per a estrangers. Les classes de llengua que s’imparteixen, tot i ser 

necessàries, són manifestament insuficients per a possibilitar la comunicació intercultural. Els 

participants en el curs assisteixen al curs de llengua i la majoria d’ells, tot i haver aconseguit una 

mínima competència lingüística, no haurien de desenvolupar tasques d’interpretació. 

Això és un indici més que ens porta a considerar que, segons el model transteorètic del canvi31

D’una altra banda, sembla que l’increment dràstic de la població reclusa que s’ha produït sense 

un augment paral·lel del nombre de funcionaris, ocasiona una sobrecàrrega de treball (Acaip, 

2010) que incideix negativament sobre el desenvolupament del projecte. De fet, en el cas del CP 

de Castelló ens hem hagut d’acomodar a aquesta situació i reduir el nombre, la durada i la 

natura de les visites perquè la meua interlocutora, que s’ha mostrat cooperativa en tot moment, 

no podia dedicar-nos més temps tot confirmant el que l’estudi citat anteriorment explicita. 

 

(Prochaska et al., 1992), el context penitenciari i les institucions que el regeixen estan en la fase 

de precontemplació del problema. En aquesta fase, no es percep el problema i per això no es té 

cap intenció de canviar, ni naturalment de dedicar-hi els recursos necessaris.  

                                                             
31 El model transteorètic del canvi (Prochaska et al., 1992) estableix que qualsevol modificació de conducta comporta 
un recorregut que passa per una sèrie d'estadis del canvi abans de fer efectives modificacions importants en els seus 
hàbits o estils de vida: precontemplació, contemplació, determinació, acció i manteniment. Tot i que aquest model 
està ideat originalment des de la psicologia per a entendre com es produeix la modificació de la conducta de les 
persones, s'ha utilitzat en altres àrees d'estudi com l'educació, la sociologia o la política. En el nostre cas, el model 
resulta útil per a categoritzar en quin estadi de reconeixement de les dificultats i cerca de solucions es troba un sector 
de la societat com és, en aquest cas, la comunitat penitenciària. 
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7.3. DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

En aquest apartat presente una descripció sintètica del context penitenciari de la ISP, a partir de 

la informació facilitada pels informants, tot fent-ne una anàlisi crítica.  

En primer lloc, analitzaré la mostra recollida, tot comparant les respostes dels diferents grups 

d'informants, valorant l'experiència de cada col·lectiu i avaluant també l'aportació de cadascuna 

de les fonts utilitzades. 

En segon lloc, em centraré en la presó com a espai de treball; després, parlaré sobre la 

descripció que n'han fet els informants i, a continuació, tractaré la qüestió de l'àmbit de treball a 

què pertany aquest context i els tipus d'entrevistes que s'hi solen produir. També explicaré 

algunes qüestions organitzatives i resumiré la situació actual de la professió. Així mateix, em 

referiré als obstacles comunicatius que acaren els intèrprets, i aportaré algunes de les solucions 

suggerides pels informants. 

En tercer lloc, observaré la pràctica de la ISP penitenciària des del prisma de l'ètica professional, 

per tal d'extreure les especificitats del context pel que fa al rol professional, als principis ètics o 

valors, als dilemes i als documents deontològics. 

7.3.1. REFLEXIONS METODOLÒGIQUES SOBRE LA 
MOSTRA 

Aquest apartat el dedique a fer una valoració de la mostra recollida, tenint en compte la 

quantitat i qualitat de la informació aportada per cada mitjà, la rellevància d'aquesta informació 

per a les finalitats de l'estudi, i la utilitat que n'he tret. 

Com a observació preliminar, la informació que he recopilat dels qüestionaris emplenats pels 

diversos grups d'informants es pot valorar de des de diferents angles. Pel que fa a les respostes 

donades pels tres grups d'informants del CP de Castelló I, en primer lloc vull subratllar que la 

mostra és petita, però ofereix punts de vista diferents sobre la realitat penitenciària espanyola 

pel que fa a la ISP; així mateix, cal posar de relleu el fet que són ben pocs els enquestats que han 

contestat a les preguntes obertes plantejades al qüestionari, de les quals s'esperava extraure 

informació directa, sense el biaix que suposa oferir unes opcions predefinides. Aquesta situació 

pot resultar d'una manca de temps, d'interès o implicació, o també de coneixement respecte de 

les preguntes plantejades. D'altra banda, el grup d'informants format per ISP ha ofert més 

informació, tant en termes quantitatius com qualitatius, ja que es tracta d'una mostra més 

ampla i les preguntes obertes s'han respost d'una manera majoritària. Potser això es deu al fet 
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que aquest col·lectiu es troba, naturalment, més implicat en la ISP i tenen més coneixement i 

experiència directa sobre la realitat de què parla el qüestionari.  

7.3.1.1. Treballadors 

Aquest grup d'informants manifesta comptar amb una certa experiència en el recurs a 

intèrprets, sobre tot en el cas de les entrevistes que se celebren a l'ingrés (classificació, 

reglament i normes de funcionament) i les relacionades amb la quotidianitat (permisos, 

instàncies, declaracions). Tot i això, les respostes que han aportat sovint mostren un grau baix de 

motivació envers l'estudi i de coneixement sobre la ISP.  

Així mateix, es posa de manifest l'escassa consciència que tenen els treballadors del CP respecte 

de la necessitat de comptar amb ISP i la complexitat que revesteix la tasca; consideren que és 

adequat el recurs a ISP no professionals i fan una valoració positiva dels serveis no professionals 

d'ISP i manifesten confiar en la interpretació que fan els interns, tot i que algun dels enquestats 

manifesta dubtes pel que fa a la professionalitat (pèrdua de la confidencialitat, a la manca 

d'imparcialitat o la possible transmissió errònia del missatge emès). 

Així mateix, respecte de la qualitat de la comunicació, en fan una valoració que no és negativa ni 

positiva i no manifesten haver detectat problemes notables de comunicació. Aquestes respostes 

confirmen la visió, apuntada anteriorment, sobre l'escassa sensibilitat envers la necessitat que hi 

haja una comunicació fluida i fiable entre persones que no parlen la mateixa llengua al si dels CP. 

7.3.1.2. Gestors 

Els gestors del CP han aportat informació per dos mitjans: entrevistes i qüestionaris. 

Les entrevistes han constituït un primer contacte amb la realitat penitenciària i m'han servit per 

entendre el funcionament del CP, els procediments i les característiques de la població reclusa, 

així com els mecanismes de què disposa l'Administració penitenciària per a fer efectiva la 

comunicació interlingüística i intercultural. 

Quant a les respostes donades pels gestors del CP enquestats, aquest grup d'informants té una 

experiència en l'ús d'ISP semblant a la que manifesten els treballadors, però mostren una major 

implicació en les respostes oferides i també un coneixement més gran de la ISP. Les dades 

recollides han servit per identificar la visió de les persones responsables respecte de la 

comunicació intercultural als CP. 
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Tot i oferir els gestors una visió poc clara sobre la quantitat relativa d'interns que no entén el 

castellà al seu ingrés, segons l'avaluació que faig de la informació de què dispose, els gestors són 

el col·lectiu d'informants del CP que més sensibles es mostren pel que fa a les dificultats de 

comunicació que experimenten els interns d'origen estranger, atès el fet que manifesten que la 

implantació de serveis d'ISP és mínima i que valoren negativament la qualitat dels serveis d'ISP, 

els quals s'encomanen als interns sobretot en ingressos i en entrevistes de tipus mèdic.  

7.3.1.3. Interns 

Els interns enquestats tenen una experiència més aviat minsa com a ISP no professionals; 

l'experiència que manifesten tenir l'han adquirida sobretot en entrevistes amb treballadors 

socials i educadors. Encara que mostren tenir un coneixement escàs de la realitat estudiada, han 

mostrat interès en l'estudi. 

D'aquesta inexperiència i manca de consciència sobre la ISP deduisc que pot sorgir la creença 

que no resulta inadequat que siguen els interns qui fan les funcions d'ISP, ni resulta necessari 

comptar amb ISP als CP. 

7.3.1.4. ISP professionals 

Aquest col·lectiu és el que més informació i de més rellevància aporta per als objectius d'aquest 

estudi. Mostren un coneixement profund de la realitat estudiada i una experiència clarament 

superior als altres col·lectius enquestats. 

Com hem vist al llarg d'aquest capítol, els ISP professionals han expressat la seua visió de la ISP 

penitenciària per mitjà de qüestionaris electrònics i d'entrevistes presencials semiestructurades. 

La utilitat de les entrevistes rau en el fet que m'han facilitat un contacte directe amb els 

professionals de la ISP i han suposat una oportunitat per resoldre dubtes puntuals que quedaven 

pendents, mentre que els qüestionaris han servit per dotar de contingut la caracterització del 

context penitenciari de la ISP i per veure confirmades les visions dels entrevistats. 

Pel que fa als qüestionaris a ISP, cal posar de manifest que la mostra recollida està en part 

esbiaixada. Malgrat haver intentat donar difusió al qüestionari per vies diferents, com hem 

apuntat en el Capítol 5, les respostes provenen de persones que han rebut el qüestionari de 

quatre fonts, per ordre d'importància relativa en la mostra: NAJIT (EUA), NWTN (Regne Unit), 

APCII (Regne Unit) i AATI (Argentina). Tots els responents sembla que treballen essencialment en 

l'àmbit jurídic i això pot provocar que tinguen una visió concreta de què és la ISP, probablement 
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diferent d'aquells professionals amb experiència en altres àmbits. No ha resultat possible 

determinar la causa d'aquest fet, però considere que és significatiu per entendre les respostes 

aportades. 

7.3.1.5. Visites al CP 

En relació amb l'observació directa de la realitat penitenciària per mitjà d'entrevistes i un petit 

curs, he obtingut dades de tipus qualitatiu, seguint el mètode de l'etnografia. Així doncs, tot i 

que ha resultat ben útil per entendre millor com és la vida als CP, no m'ha servit per observar 

directament el funcionament de la ISP als CP, i en aquest sentit he d'atorgar un valor relatiu a la 

informació recollida.  

7.3.2. CARACTERITZACIÓ DE LA ISP PENITENCIÀRIA 

En aquest apartat presente una caracterització global del context penitenciar de la ISP. Tot i que, 

com hem vist al capítol Capítol 4, aquest context de treball és molt heterogeni, presente una 

descripció general sense parar atenció als diferents tipus de centre, perquè no resulta pertinent 

als objectius d'aquest treball. Em centre en presentar les característiques principals d'aquest 

context de treball a partir de la mostra recollida; primerament, establisc comparacions amb 

altres contextos, després situe el context en el seu àmbit i presente les entrevistes més usuals, 

extrac així mateix el factor distintiu i els factors condicionants del context, i finalment explique el 

procés de treball i els aspectes comunicatius més rellevants.  

A partir de la informació analitzada fins el moment, a continuació es presenta una 

caracterització esquemàtica de la ISP penitenciària, per tal d'oferir una visió de conjunt de la 

descripció que s'ha fet del context en aquest capítol, prenent com a base el model 

multiparamètric d'Alexieva (1997) i l'adaptació proposada per Abril Martí (2006: 38-39): 

1. Participants en la situació comunicativa 
1.1. Interlocutors primaris: 

• Un representant d'un servei públic: normalment un advocat, però també un 
assistent social, personal de seguretat, personal sanitari o personal d'administració 
del CP. El context penitenciari pot ser marcadament divers pel que fa al 
representant del servei públic. 

• Un usuari: un intern. 
1.2. Intèrpret: quan interpreta amb un advocat, ISP professional; quan interpreta per a altres 

representants del servei públic, un ISP no professional (usualment, un altre intern).  
2. Format de la situació comunicativa 
Es produeix una comunicació interpersonal triàdica i dialògica, interpretada en la modalitat de 
consecutiva dialògica, i amb una marcada dimensió interpersonal. El factor de la seguretat, que 
caracteritza el context penitenciari, té un impacte sobre el canal i sobre la disposició física dels 
participants. Normalment la comunicació es produeix en uns cubicles, a una banda dels quals hi 
ha l'intern, i a l'altra l'advocat i l'ISP, i els participants es comuniquen per mitjà d'un sistema 
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telefònic o a través d'un vidre; quan l'entrevista es produeix cara a cara, cal mantenir una 
distància. 
3. Configuració contextual de la situació comunicativa 
La situació comunicativa es produeix en el context penitenciari, que pot resultar obstaculitzador 
per a la tasca interpretativa, especialment pels condicionants que imposen les mesures de 
seguretat i els factors de l'espai, que sovint està en condicions poc apropiades per a la ISP, i el 
temps, que pot ser limitat.  
4. Tipus de text i estratègies de creació del text 
Es tracta d'un tipus de text asimètric: semiespontani, planificat i especialitzat per part del 
professional, però espontani, no planificat i no especialitzat per part de l'usuari. Tot i ser aquesta 
la norma, el tipus de text del professional canvia al llarg de l'entrevista; en aquest context és 
usual que una part de l'entrevista siga de consens (Zimányi, 2009: 257) i consistisca en què el 
professional plantege preguntes i es preocupe pel benestar de l'intern, i aquest facilite informació 
personal sobre com es troba, la seua situació familiar o si necessita alguna cosa. En una altra part 
de l'entrevista, més de conflicte (Zimányi, 2009: 257), l'advocat demana informació a l'intern 
sobre el cas; en aquestes situacions, se sol produir un joc dialèctic, en el qual l'advocat intenta 
extreure informació rellevant per al cas, i l'intern tendeix a no facilitar-la d'una manera directa, i 
ambdós utilitzen l'ISP en aquesta estratègia de creació textual.  
5. Objectius de la situació comunicativa 
En línia amb el punt anterior, hi ha un conflicte d'objectius entre els interlocutors: l'usuari busca 
sortir del CP al més aviat, i el representant del servei públic (normalment, l'advocat) busca 
informació per poder articular la defensa. 
6. Relacions entre els participants (poder y cultura)  

6.1. Estatus i relacions de poder: Es produeix una asimetria de poder entre els interlocutors 
primaris, tot i que el fet que una part de l'entrevista amb l'advocat tinga un component 
d'interacció de tipus personal provoca que en moments hi haja una certa simetria. En 
els casos en què l'ISP interpreta per al personal de seguretat, la interacció entre els 
participants primaris està basada en el poder. En tots els casos, se sol associar l'ISP amb 
el representant del servei públic, i se'l percep com una figura de poder. 

6.2. Disparitat cultural: Adquireix un cert protagonisme la diferència cultural entre els 
participants primaris, especialment pel que fa al bagatge cultural, l'experiència vital i 
l'estatus relatiu i personal. Aquesta diferència de nivells socioculturals pot dificultar la 
comunicació. L'ús de la llengua per part dels participants primaris, especialment les 
expressions argòtiques o la manca de claredat per part dels interns, també constitueix 
un element que els diferencia. 

7. Paper dels participants en la situació comunicativa 
7.1. Interlocutors primaris: Alternen les funcions d'emissor/receptor, i com s'ha apuntat 

anteriorment, adopten estratègies sociocomunicatives congruents amb els seus 
objectius, en alguns casos optant per la cerca de la comunicació i en d'altres, dificultant 
o trastocant el procés comunicatiu per obtenir o no aportar informació.  

7.2. Intèrpret: El seu paper es veu sotmès a la pressió de gestionar les estratègies 
sociocomunicatives dels interlocutors primaris en aquelles parts de l'entrevista menys 
col·laboratives. Els participants primaris intenten que l'ISP desenvolupe tasques que no 
li són pròpies, com verificar una informació o donar consell; hi ha situacions 
relacionades amb l'abús de poder que poden generar un conflicte de rols per a l'ISP. 
Una de les funcions de l'ISP consisteix, doncs, a resistir aquestes pressions d'una manera 
adequada. 

Després d'aquesta síntesi, als apartats que segueixen es detallen les característiques del context 

penitenciari de la ISP d'acord amb la mostra recollida. 
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7.3.2.1. Diferències i semblances amb altres contextos 

Un element que pot resultar pertinent per definir aquest context de treball pot ser la 

identificació de semblances i diferències amb altres contextos. 

Pel que fa als trets diferenciadors de la ISP penitenciària respecte de la ISP policial, segons els 

informants l'accés a les comissaries resulta més senzill i els procediments de seguretat són més 

flexibles. Pel que fa a l'ambient que es respira, a les comissaries, tot i haver-hi més estrés en 

l'intercanvi comunicatiu, també hi ha menys tensió fora de l'entrevista interpretada, atès que la 

no reclusió de l'usuari té un efecte sobre l'ambient i sobre el desenvolupament de l'entrevista. 

Així mateix, les instal·lacions al CP són pitjors.  

En comparació amb la ISP judicial, molts dels informants manifesten que el context penitenciari 

és menys formal, i alguns consideren que com més informal és el context, menys estressant 

resulta la tasca interpretativa. Un altre element a considerar és el grau de protocol·lització de 

l'entrevista, major als jutjats i menor als CP. El fet que l'entrevista s'enregistre ―als jutjats― o 

no ―als CP― també afecta el grau de tensió amb què treballa l'ISP. Una altra diferència rau en 

les mesures de seguretat, més estrictes en la presó. D'altra banda, també s'assenyala una 

semblança entre la PSI en presons i en tribunals, atès el fet que en ambdós contextos és usual 

que hi haja una cert grau de confrontació entre els participants primaris.  

Fora de l'àmbit jurídic, quant al context de salut mental, s'apunta la semblança que la seguretat 

és un element de primera importància (Zimányi, 2009b: 223), tot i que sembla que en salut 

mental els riscs estan associats a la seguretat psicològica de l'ISP (Zimányi, 2009b: 248), encara 

que també es parla de la seguretat física de tots els participants (Zimányi, 2009b: 223). D'altra 

banda, el fet que s'espere que l'ISP informe de tot comportament inadequat per part de l'usuari, 

és també un element comú a aquests dos contextos de treball. 

7.3.2.2. Àmbit, context, situació 

Segons la mostra estudiada, el context penitenciari de la ISP pertany principalment a l'àmbit 

jurídic. Malgrat que hi ha un clar predomini de l'àmbit jurídic, les presons no són un context 

purament jurídic i, com en qualsevol altre context d'interpretació, es pot produir un solapament 

o superposició d'àmbits, d'acord amb el que he proposat al Capítol 4, sobre el context 

penitenciari. 

El tipus d'entrevista més recurrent és la que té lloc entre un advocat i un intern i els temes més 

usuals de què es parla, a banda de la part de tertúlia que inclou, són els següents: els detalls 
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d'una vista, d'un judici o d'una sentència, com ara els càrrecs que s'hi imputen, els acords o 

pactes a què s'arriba, la fiança, el dia i hora de compareixença en un tribunal, i també allò relatiu 

a les investigacions. 

Tot i que l'únic tipus d'entrevistes en què afirmen tenir experiència directa els ISP que han 

respost el qüestionari és el jurídic, alguns informants manifesten saber que es produeixen 

interpretacions professionals de tipus mèdic dintre dels CP, així com d'altres tipus. 

A continuació presente els tipus d'entrevistes que atenyen un grau de freqüència elevat en la 

mostra; cal subratllar que no he constatat que hi haja ISP professional en tots aquests serveis, 

sinó que més aviat he recollit el tipus d'entrevistes que poden estar subjectes a ISP. Les he 

classificades per serveis, i hi hem inclòs els participants primaris per a qui es fa la interpretació i 

els temes més comuns que es toquen: 

1. serveis sanitaris: entrevistes entre el personal sanitari i l'intern sobre qüestions 

relacionades amb salut mental, autolesions, consum de drogues i maternitat; 

avaluacions psicològiques; 

2. serveis d'administració de justícia: entrevistes entre l'intern i altres professionals, com 

poden ser els responsables de la llibertat condicional, en el cas de les audiències o vistes 

de llibertat condicional (parole hearings) o en la comunicació de la concessió de la 

llibertat condicional (parole releases); entre interns i advocats, en el cas de declaracions 

extrajudicials (depositions), de les investigacions o de les sessions d'oferta de proves 

(proffer sessions); entre interns i advocats de menors, en els casos en què l'intern és 

menor d'edat; 

3. serveis administratius: entrevistes entre un funcionari (de l'àrea d'immigració o asil) i un 

intern sobre qüestions relacionades amb l'asil, el refugi i la immigració; 

4. serveis purament penitenciaris: entrevistes entre funcionaris de presons i un intern 

durant els tràmits i les entrevistes d'ingrés i de tractament, durant els escorcolls, durant 

situacions quotidianes de la presó, durant els trasllats a cel·les de detenció o als 

calabossos dels jutjats, o durant les reunions de la junta de tractament i petites vistes en 

la presó per qüestions disciplinàries; 

5. serveis socials: entrevistes entre el treballador social sobre el progrés dels tractaments, 

les dificultats que pot trobar l'intern i el seu entorn social, les queixes i les sol·licituds. 

S'observa, doncs, un ventall ampli de contextos on es recorre a ISP, d'acord amb el que he 

apuntat al Capítol 4, tot i que resulta sorprenent que no s'haja esmentat la ISP en contextos 
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educatius o formatius; malgrat que alguns interns manifesten haver interpretat en algun cas 

aïllat en sessions formatives, cap dels ISP ho ha fet ni en té coneixement, així com tampoc han 

participat mai en reunions dels serveis socials. Els ISP professionals també manifesten no haver 

treballat mai en contextos sanitaris, encara que sí que tenen constància de l'existència de serveis 

d'ISP als serveis sanitaris dels CP. 

Així doncs, segons la informació de què dispose, les entrevistes que corresponen als serveis 

sanitaris, serveis socials i als serveis de formació dels CP mai són interpretades 

professionalment, mentre que sí que hi ha interpretació professional en la majoria de les 

entrevistes de tipus jurídic (serveis d'administració de justícia, serveis administratius i serveis 

purament penitenciaris). Convé tenir present, en aquest context, que el gros de la mostra d'ISP 

professionals prové dels EUA i del Regne Unit, on hi ha una separació clara entre la ISP jurídica i 

la sanitària (als EUA es consideren professions separades i al Regne Unit cal seguir una formació i 

uns exàmens de certificació diferents), de manera que és possible que hi haja més ISP sanitària 

als CP del que apunta la informació de què dispose. El mateix ocorre amb respecte dels altres 

serveis. D'altra banda, es pot hipotetitzar també que la manca d'ISP sanitària, educativa o de 

serveis socials als CP pot emanar d'una noció legalista: l'administració de justícia ha de garantir 

un judici just, i això inclou l'aportació d'ISP en els casos necessari, però no hi ha disposicions que 

garantisquen la comunicació en contextos educatius, sanitaris i de serveis socials.  

Així mateix, la varietat de contextos i d'ambients de treball que es produeixen en el camp de la 

ISP penitenciària apunta a la necessitat de replantejar la classificació per àmbits i subàmbits de 

la ISP (Zimányi, 2009: 257), per tal de prendre en consideració elements, com els que es tracten 

en els dos apartats següents (7.3.2.3 i 7.3.2.4), que no depenen directament de l'àmbit o context 

però que tenen un efecte notable sobre la naturalesa de la ISP.  

Centrant-nos ara en la situació comunicativa interpretada, hi ha un grau notable de coincidència 

en l'afirmació que les entrevistes no són essencialment diferents del que ocorre en altres àmbits, 

i que segueixen una estructura simple de pregunta i resposta. La diferència que poden presentar 

aquestes reunions, i ens centrem en les de tipus jurídic per ser les ressenyades a la mostra, és el 

grau elevat d'informalitat i la discussió de temes personals.  

7.3.2.3. Factor distintiu 

Així doncs, la ISP penitenciària ve definida per un factor distintiu: la rigidesa dels procediments 

de seguretat. 
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El grau de seguretat d'una presó o d'un mòdul té conseqüències sobre altres elements; com més 

elevat és el grau de seguretat, menys privacitat i mobilitat hi ha, i més dificultat en l'accés a la 

informació. Es pot establir, doncs, una relació de proporcionalitat inversa entre la categoria 

«seguretat», d'una banda, i les categories «espai» i «temps», de l'altra; com major és el grau de 

seguretat, més constrenyiments de temps i espai trobem. 

Aquest element distintiu, la seguretat, coincideix amb la ISP en contextos de salut mental, 

d'acord amb Zimányi (2009: 255-256). Malgrat això, cal fer-hi una distinció, perquè segons 

aquesta autora la seguretat en aquest subàmbit es refereix a la seguretat psicològica 

(especialment el trauma secundari o indirecte) dels ISP, i no a la seguretat pública i la seguretat 

física, que és l'element condicionat de major importància en la ISP penitenciària, d'acord amb la 

mostra estudiada. 

Així mateix, els espais solen ser reduïts i amb una sola eixida i la presència del personal de 

seguretat és contínua (amb la manca d'intimitat que això suposa); d'altra banda, 

l'enregistrament de les entrevistes normalment no està autoritzat, la qual cosa, a més d'un grau 

elevat d'informalitat en les interaccions, fa que l'intercanvi siga més relaxat que en altres 

contextos de l'àmbit jurídic. 

7.3.2.4. Factors condicionants 

Com s'ha posat de manifest al Capítol 6, hi ha molts factors que condicionen la ISP i la 

comunicació intercultural. D'acord amb la proposta de Hale (2011: 351), es poden agrupar en 

quatre elements: les diferències interlingüístiques i interculturals, la competència de l'ISP, el 

discurs i conducta dels interlocutors principals i les condicions de treball (vegeu Hale, 2007b, 

2008; Cambridge, 1999; Morris 1999b); Pöchhacker (2004: 152-153) també assenyala cultura 

discursiva i d’interacció, cultura socioprofessional o cultura institucional. En les línies que 

segueixen es tracten aquells factors condicionants que resulten més rellevants en la ISP 

penitenciària d'acord amb la mostra estudiada. 

7.3.2.4.1. Seguretat 

Pel que fa a la seguretat, cada establiment penitenciari té un seguit de normes específiques que 

han de seguir tots els interns, funcionaris i altres visitants (com les famílies, els advocats o els 

ISP). 

Aquestes són algunes de les normes que tots els visitants han de seguir: 
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1. portar un document d'identitat per a entrar a la presó; 
2. no portar res més que un bloc de notes i un bolígraf transparent (la resta de coses, es 

deixa en un armari); 
3. no portar telèfon mòbil ni cap objecte metàl·lic.  

Alguns informants també van aportar suggeriments referents a la seguretat:  

1. mirar l'intern en tot moment; 
2. intentar asseure's en forma de triangle; 
3. tenir en compte la distància física respecte dels participants primaris; 
4. no restar mai sol amb l'intern; 
5. vestir d'una manera professional, sense joies o mocadors; 
6. demanar a l'advocat que s’entreviste amb l'ISP fora de la presó. 

Així mateix, resulta sorprenent que, donats els procediments de seguretat tan estrictes, alguns 

informants han manifestat que la corrupció als CP no és inusual, i aquestes situacions poden 

resultar especialment complicades de gestionar per als ISP. A més, s'ha esmentat també que les 

normes de seguretat poden ser modificades amb una certa freqüència, i això pot anar en 

detriment de la tasca del ISP. 

7.3.2.4.2. Espai i temps 

Les visites als CP tenen assignades un espai i un temps. Aquesta qüestió és una de les més 

recurrents en la mostra, típicament esmentada en termes negatius. 

Pel que fa al temps que es permet a cada entrevista, normalment és més prompte reduït; el 

temps de visites pot variar, ser modificat o cancel·lat sense avís previ. 

Quant a l'espai, trobem comentaris diversos sobre la quantitat i qualitat. En general, cal 

subratllar que els CP són espais sense confort i les instal·lacions resulten sovint inadequades per 

al desenvolupament de tasques d'ISP. El nombre de sales de què es disposa pot resultar 

insuficient per a totes les entrevistes, i això pot fer necessari l'espera fins que hi haja una sala 

lliure. Les sales de visita als CP solen ser petites i no sempre estan en bon estat, per la brutícia, la 

mala olor i una il·luminació insuficient; a més, sovint l'acústica és molt dolenta, perquè cal parlar 

a través de reixes o vidres. 

Es pot observar, doncs, que el factor «espai» pot condicionar en gran mesura la tasca del ISP, 

perquè el lloc on es produeix la interacció té implicacions sobre l'ambient que es respira i la 

comoditat amb què es treballa. Les característiques de l'espai també poden afectar el temps, els 

respecte als principis ètics i la seguretat. 
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Així mateix, les limitacions d'espai poden comportar un augment en la durada de l'encàrrec (i, 

per tant, el cost) o una reducció del temps per a l'entrevista. També poden implicar la vulneració 

de principis com el dret a la confidencialitat de l'intercanvi interpretat, i poden dificultar el 

respecte a les normes de seguretat, com la distància amb els interns, quan l'espai és reduït. El fet 

que no es puga escoltar i veure bé també posa en perill una comunicació efectiva i una 

interpretació precisa i acurada.  

7.3.2.4.3. Entorn de treball 

Els informants han descrit els CP com un entorn que impressiona, que resulta tens, i on pot 

resultar desagradable treballar. També són recurrents les referències a la seguretat amb 

ambivalència, com un element que entorpeix la tasca i que alhora la facilita. 

Pel que fa a l'entorn de treball, tot i que les respostes són relativament disperses, sembla que es 

posa predominantment l'accent sobre l'impacte negatiu que l'entorn físic té sobre l'ISP; tenen 

certa prominència les referències al soroll i a la mala acústica, l'olor i la ventilació, la il·luminació 

insuficient, la manca d'espai, la seguretat i la manca d'intimitat. 

Com que la seguretat als CP és prioritària, d'acord amb algunes de les manifestacions 

registrades, sovint els interns no gaudeixen de gaire privacitat o intimitat. Això no obstant, 

sembla que hi ha certes divergències respecte del grau de privacitat que hi ha en una presó; pel 

que apunten uns, els interns no tenen intimitat als lavabos ni en les entrevistes, per la presència 

del personal de seguretat, mentre que d'altres fan notar que als CP hi ha bastant privacitat. 

7.3.2.5. Procés de treball 

Les descripcions del procediment de comanda de l'encàrrec i els processos previs a la 

interpretació mostren un grau alt de coincidència en tota la mostra. 

Normalment els serveis els encomana un organisme públic del sistema judicial (en el cas dels 

EUA), o qualsevol altre servei públic per mitjà d'un registre nacional (el NRPSI, en el cas del 

Regne Unit), del servei de presons (en el cas d'Argentina). Els passos que se solen seguir, en el 

cas de les ISP de tipus jurídic, que són les més comunes, són els següents:  

1. Un advocat necessita un intèrpret 
2. El ISP rep un avís directament o a través d'una organització 
3. El ISP acudeix al centre de visites de la presó, on es troba amb l'advocat 
4. (No hi ha cap reunió prèvia) 
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5. El ISP i l'advocat signen el registre (amb una carta d'invitació o permís de visita) i 
mostren una identificació 

6. Els objectes personals es deixen en un armari 
7. El ISP i l'advocat van a l'entrada principal 
8. El ISP i l'advocat fan cua (amb les famílies o altres advocats) 
9. El ISP i l'advocat passen pels controls de seguretat (que varien, segons el nivell de 

seguretat del centre) i creuen les portes de seguretat dobles 
10. El ISP i l'advocat accedeixen a l'àrea de visites, on normalment hi ha uns compartiments 

en els quals té lloc l'entrevista (això varia també segons el nivell de seguretat) 

7.3.2.6. Dificultats per a la comunicació triàdica 

Pel que fa a les dificultats comunicatives, en els paràgrafs que segueixen tractaré els elements 

verbals, de transferència, contextuals, paraverbals i no verbals que poden dificultar la tasca de 

l'ISP al CP. 

Quant als elements verbals, és comú que els interns no s'expressen amb claredat o que empren 

expressions (argòtiques o d'ús local) que l'ISP desconeix, com proposa també Edwards (1995: 

100-102). En el cas de la llengua de signes, que l'intern haja de parlar amb manilles pot dificultar-

ne l'expressió i la comprensió per part de l'ISP. 

Pel que fa a qüestions de transferència, la interpretació en aquest context no és gaire diferent 

de la que ocorre en altres contextos. Pel que fa a la modalitat, com que es tracta d'entrevistes 

relativament informals entre dos participants primaris, les intervencions no solen ser llargues i la 

interpretació pot resultar més còmoda que en altres contextos (com el policial o el judicial). Així 

mateix, pel que sembla, hi ha una relació inversament proporcional entre el nombre de 

participants primaris en una entrevista i el poder que reté l'ISP sobre el procés comunicatiu; en 

aquest sentit, les relacions de poder que s'estableixen també condicionen la capacitat de l'ISP 

per gestionar l'intercanvi. Les dificultats típiques que sorgeixen, no gaire diferents dels altres 

contextos, són les interrupcions, els falsos inicis o el fet que els participants primaris no es parlen 

directament. 

És clar que molts dels factors condicionants poden resultar negatius per a la comunicació 

triàdica, però n'hi ha que resulten positius, com ara la norma de seguretat que requereix als 

visitants de no asseure's darrere de l'intern, i que pot facilitar l'adopció d'una configuració 

espacial de l'intercanvi en forma de triangle. 

En referència als elements paraverbals, és probablement el que més problemàtic pot resultar 

per al desenvolupament de la interpretació, perquè sovint no s'escolta bé, atès que l'acústica sol 
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ser deficient i hi ha molt de soroll de fons i, a més, la comunicació se sol produir a través d'un 

mitjà (un vidre o un sistema telefònic) que pot dificultar-la. 

En relació amb els elements no verbals que poden obstaculitzar la interpretació, els informants 

manifesten que els interns solen tenir un nivell educatiu baix, i això pot fer que la comunicació 

no siga del tot fluida, i que la manca de privacitat pot afectar al contingut de l'entrevista i a 

l'espontaneïtat de les converses. D'altra banda, també hi ha factors que poden facilitar el 

desenvolupament de la comunicació, com per exemple, el fet que l'intern es trobe en un espai 

que coneix o el fet que la interacció no quede enregistrada. 

7.3.3. LA DIMENSIÓ PROFESSIONAL DE LA ISP 
PENITENCIÀRIA 

En aquest apartat formule una descripció de la professió de la ISP penitenciària, tant des de la 

valoració subjectiva dels informants, com de la informació objectiva respecte de la situació del 

camp professional a l'Estat espanyol i a altres països 

7.3.3.1. Opinió general dels ISP sobre el context 
penitenciari 

A partir de la mostra recollida entre els ISP sembla que predomina una visió negativa d'aquest 

context de treball. En general, es tracta d'un context de treball que no resulta agradable, perquè 

sovint és pobre i sense conforts, amb problemes d'espai i amb una acústica i una higiene 

deficients, i on els procediments de seguretat són múltiples i d'estricte compliment, cosa que 

pot resultar molesta alhora que tranquil·litzadora. Pel que fa a la interpretació de l'entrevista, no 

s'observen dificultats ressenyables. 

La visió que tenen els ISP del context penitenciari és, malgrat això, complexa i diversa. En la taula 

següent queden recollides algunes de les observacions fetes pels informants, organitzades en 

tres grups, de més negatives a més positives: 
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NEGATIVA NEUTRA POSITIVA 
- «Prisons are vile places, where you 
feel shaken« 
- «In a prison you feel anxiety, 
unpleasant tenseness and 
antagonism» 
- «It is an unpleasant environment» 
- «There is no privacy and no comfort» 
- «It is daunting and impressive» 
- «It is unnecessarily uncomfortable, 
depending on the prison» 

- «It is emotionally intense» 
- «It is a closed environment» 
- «Security is very tight» 
- «There are no special 
difficulties» 

- «It is a fine environment» 
- «It is a safe place» 
- «Staff are friendly» 
- «It is pleasant» 
- «It is an easy and 
comfortable environment» 

Taula 45. Opinions dels ISP sobre el context penitenciari. 

Així doncs, per a alguns informants es pot dir que l'entorn de treball resulta agradable, segur, 

fàcil, còmode, sense complicacions i amb personal atent; o, amb una visió menys positiva, 

d'altres consideren que l'entorn per a interpretar és correcte però que l'ambient de treball no és 

agradable, tot i que això sembla que depèn del nivell de seguretat de la presó i també de les 

valoracions de cada persona; finalment, amb una perspectiva més aviat negativa, es pot 

descriure com un entorn de treball que resulta difícil, tens i desagradable, que intimida per la 

quantitat de mesures de seguretat, i un entorn físic que dificulta la tasca professional. 

S'observa una certa contradicció entre les propostes dels enquestats; alguns proposen que es 

tracta d'un entorn claustrofòbic i d'altres apunten que resulta agradable. Potser aquesta 

dispersió respon a la varietat de centres on es desenvolupa la tasca professional, atès que són 

nombrosos els enquestats que han assenyalat el tipus de centre com un factor que condiciona la 

seua experiència; en paraules d'un dels informants, «Some [prisons] are decent, some are 

awful».  

7.3.3.2. Situació actual de la professió al món 

La situació de la professió actualment als països de què tenim informació presenta algunes 

semblances; la similitud principal rau en el fet que no hi ha ISP que treballen de manera 

permanent als CP i que no hi ha diversitat d'àmbits de treball, sinó que es tracta d'un context 

que pertany essencialment a l'àmbit jurídic. Així mateix, els informants manifesten que l'espai 

físic no és idoni per a la ISP, perquè sovint l'acústica és dolenta, les relacions interpersonals no 

són bones i els ISP es mostren sensibles a la tensió que es respira als CP. 

La professió presenta també divergències segons el territori. Al Regne Unit, la situació típica que 

es troba és que, quan es tracta d'una institució pública (com un jutjat o un CP) que requereix 

serveis d'ISP, busquen un intèrpret a través del registre NRPSI, indicant-hi el codi postal i 

l'especialitat del DPSI (dret, sanitat o govern local). Els ISP per a la policia o per a tribunals han 
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d'estar acreditats i formar part del NRPSI, mentre que quan la interpretació té lloc en una presó 

no és necessari que hi estiguen registrats. Quan qui requereix els serveis és un particular (un 

advocat, un representant o familiar de l'intern), poden contactar amb una agència 

d'interpretació i recórrer a ISP no acreditats. El fet d'estar o no acreditats sembla que afecta la 

qualitat dels serveis prestats. 

Segons comenten alguns informants, la privatització d’aquest servei i la ingerència de les 

agències sembla haver influït negativament en la qualitat dels serveis d’ISP, perquè la tendència 

és que es reduïsquen les tarifes. De fet, en el moment en què es van realitzar les entrevistes, 

molts ISP britànics participaven en un boicot contra aquestes agències. 

Pel que fa als EUA, les penitenciaries no contracten els serveis d'ISP directament, però sí que 

poden comptar amb els serveis d'ISP certificats que pertanyen als tribunals de districte o a la 

fiscalia. Tal i com fan saber alguns informants, és comú que els districtes tinguen un cap 

d'intèrprets encarregat de supervisar un equip d'ISP. 

Tot i que un terç dels informants consideren que la qualitat de la ISP en presons és mitjana, 

d'altres expressen una certa preocupació en aquest respecte; una mica menys d'un terç dels 

informants manifesta no saber valorar la qualitat dels serveis. La dispersió en les respostes pot 

suggerir que el grau de coneixement o de consciència sobre el que ocorre en l'àmbit general és 

baix; també es pot deduir que la qualitat varia molt segons el centre on es produïsca la 

interpretació. Això ens pot portar a concloure que la manca de visibilitat d'aquest context de la 

ISP provoca que molts professionals no tinguen una visió clara de què ocorre i quina és la 

qualitat d’aquest servei. Aquest aspecte posa de manifest la manca d'estructures 

socioprofessionals de formació, acreditació i control de la pràctica professional amb què compta 

aquesta vessant de la ISP, perquè l'existència d'aquests elements comportaria que els membres 

del col·lectiu tindrien una visió més clara i congruent de la situació del camp. 

En relació amb la ISP en presons a l'Argentina, tot i que no dispose d'una mostra suficient, 

sembla que el sistema d'intèrprets públics també dóna servei als CP, i per tant sí que hi ha 

mecanismes articulats per a facilitar la comunicació entre persones que parlen llengües 

diferents. 

Un element relativament nou però que sembla estar transformant el panorama de la 

interpretació és l'ús creixent de la tecnologia. En el cas de la ISP penitenciària, això és més 

evident encara. Els tribunals estatals de Los Angeles utilitzen un sistema per satèl·lit per a 

celebrar les entrevistes amb els interns, i al Regne Unit s'ha aplicat una tecnologia de 
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comunicació per vídeo, anomenada video-link, per a processar les sol·licituds de fiança (Fowler, 

2010). 

7.3.3.3. Situació actual de la professió a l'Estat espanyol 

Aquest apartat pretén oferir una aproximació a la situació de la ISP a l'Estat espanyol a partir de 

la informació recollida al CP Castelló I. Em centre en els següents elements: la qualitat de la 

comunicació i dels serveis d'ISP actuals, la necessitat d'ISP professional, el potencial de la ISP per 

a la millora de la qualitat de vida al CP i el paper de la ISP professional com a solució. 

7.3.3.3.1. Qualitat de la comunicació al CP Castelló I 

A l'hora de valorar la qualitat de la comunicació interlingüística, s'identifica una clara divergència 

en la percepció de les necessitats comunicatives, com veiem a la taula següent: 

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE LA COMUNICACIÓ 
Interns 8 de 9 afirmen que entenen una mica 

Treballadors 
7 de 10 afirmen que els treballadors ho entenen quasi tot o una mica 
7 de 10 afirmen que els interns ho entenen quasi tot 

Gestors 
3 de 6 afirmen que els interns gaudeixen d'una comunicació satisfactòria, 
mentre que els altres 3 de 6 consideren que és deficient 

Taula 46. Valoració de la comunicació al CP Castelló I 

Els interns manifesten que entenen una mica del que es diu, mentre que els treballadors creuen 

que els interns ho entenen quasi tot, i els gestors pensen que els interns gaudeixen d'un nivell 

satisfactori de qualitat en la comunicació. Així doncs, segons més de la meitat de les persones 

encarregades d'administrar el CP i de proveir els serveis corresponents, els interns gaudeixen 

d'una comunicació que presenta una qualitat satisfactòria. Es podria atribuir aquesta variació al 

fet que sovint hi ha graus diversos de sensibilitat pel que fa a les necessitats de comunicació i a 

les dificultats que suposa la comunicació intercultural. 

En canvi, segons la meua pròpia observació i la informació al meu abast, la qualitat de la 

comunicació interlingüística és clarament deficient. Sembla evident que molts interns no 

coneixen bé com funciona el CP ni entenen les normes que el regeixen, atès el fet que, d'una 

banda, alguns poden tenir un nivell socioeducatiu baix o fins i tot ser analfabets, i, de l'altra, 

estan en un país que no és el propi, amb el desconeixement que això pot ocasionar quant a 

pràctiques culturals i comunicatives. Donada la gran varietat de llengües i cultures al CP estudiat, 

i atès que cap ISP entra a la presó d'una manera regular ―fets que semblen comuns al sistema 

penitenciari espanyol, amb un 35,72% de població reclusa d'origen estranger a data de 18 d'abril 
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del 2011, segons la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries―, es pot afirmar que el 

sistema penitenciari no mostra una suficient sensibilitat i permeabilitat a les necessitats 

comunicatives del col·lectiu d'interns i treballadors dels CP. Les respostes dels grups 

d'informants dels treballadors i gestors n'és un exemple il·lustratiu. 

7.3.3.3.2. Qualitat dels serveis d'ISP al CP Castelló I 

En relació amb la qualitat dels serveis ad hoc d'ISP que es proveeixen actualment al CP Castelló I, 

s'observa també un cert dissens entre els diversos informants, com es pot veure a la taula 

següent: 

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS D'ISP ACTUALS 
Interns 8 de 9 en fan una valoració negativa o molt negativa 
Treballadors 7 de 10 els valoren com suficients 
Gestors 3 de 4 en fan una valoració negativa 

Taula 47. Valoració de la qualitat del serveis d'ISP actuals al CP Castelló I 

Els interns i els gestors fan una valoració negativa o molt negativa de la qualitat de la ISP actual 

al CP estudiat, però els treballadors consideren que la qualitat és suficient. 

Un altre element que em serveix per descriure la realitat de la ISP penitenciària consisteix en 

identificar en quin grau quin resulta adequat per als diversos col·lectius enquestats el recurs a 

interns per a desenvolupar tasques d'ISP. A la taula següent presente un resum de les seves 

valoracions: 

GRAU D'ADEQUACIÓ DEL RECURS A INTERNS COM A ISP 
Interns 8 de 9 consideren que resulta adequat o indiferent 
Treballadors 6 de 10 consideren que resulta adequat o indiferent 
Gestors 4 de 6 consideren que resulta inadequat 

Taula 48. Grau d'adequació del recurs a interns com a ISP 

Tant els treballadors com els interns consideren que els serveis d'ISP que s'ofereixen actualment 

a les presons espanyoles (és a dir, interns que fan d'intèrprets per a altres interns) són 

satisfactoris; consideren que els interns mostren tenir bona voluntat, però com apunten els ISP, 

això és insuficient per a una bona comunicació, i de fet la seua tasca pot constituir un obstacle 

comunicatiu. En aquest sentit, els gestors són els qui més consciència han demostrat tenir 

respecte de les necessitats comunicatives i la naturalesa de la ISP, perquè fan una valoració molt 

negativa de la situació i de la solució ad hoc adoptada. 

D'altra banda, els ISP professionals consideren que la pràctica de recórrer a interns com a 

intèrprets ad hoc resulta absolutament inapropiada pels motius que s'esgrimeixen a continuació. 
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Des del punt de vista de l'ètica professional, els interns no són fiables, perquè no tenen cap 

document deontològic que els guie i els comprometa amb la qualitat; a més, és poc probable 

que mantinguen la confidencialitat i la intimitat, que siguen precisos i acurats i respecten els 

límits del rol professional, essencialment perquè no poden ser imparcials, donat l'interés creat 

que tenen al voltant del resultat de les entrevistes, ja que viuen amb els seus «clients». El fet 

que l'intern i l'ISP-intern visquen al mateix entorn i mantinguen una relació personal influeix 

sobre la tasca; això és semblant al que ocorre amb comunitats lingüístiques petites. Com veiem, 

doncs, formar part del mateix grup pot condicionar les decisions de l'ISP. Aquesta situació es 

idèntica al que ocorre en altres professions (com els professionals de la medicina o de la 

justícia). Vist des d'un altre prisma, els drets del interns es veuen vulnerats quan es fa ús d'ISP no 

professionals, perquè això no els permet comunicar-se d'una manera precisa i efectiva. 

Des de la perspectiva socioprofessional, és evident que és una pràctica problemàtica perquè 

interpretar no és una tasca que hagen de desenvolupar els interns, principalment perquè no 

tenen la competència necessària per a desenvolupar una funció que pot tenir conseqüències 

serioses, tant per a l'intern-usuari (el fet que reben una interpretació de mala qualitat pot 

comportar també una qualitat baixa de la seua defensa) com per a l'intern-intèrpret (perquè se'l 

pot culpar d'un resultat no desitjat i en pot rebre les represàlies). Com que la ISP és un servei 

professional, ha de ser remunerat, i això no ocorre quan la persona que fa d'ISP és un intern. Així 

mateix, com que no són professionals, no estan subjectes a les sancions que es podrien derivar 

de la seua mala praxi. 

Des del prisma de la comunicació, els intèrprets ad hoc sovint tenen idees equivocades sobre en 

què consisteix la ISP i els coneixements que tenen de les llengües i cultures en joc no són 

necessàriament profunds i, per això, poden entorpir la comunicació més que no facilitar-la. 

7.3.3.3.3. La ISP professional com a solució 

A partir de la mostra estudiada al CP de Castelló I, s'observa que la percepció general de la 

necessitat de comptar amb ISP i dels efectes que la seua presència podria tenir és que, 

d'entrada, no es tracta d'una qüestió urgent o preocupant. S'observa un desinterès general 

respecte de la ISP. Tot i així, sembla que els gestors sí que en són més conscients i també alguns 

treballadors i interns manifesten dubtes quan són interns els qui interpreten, pels conflictes 

d'interessos o els dubtes sobre la capacitat per transmetre la informació correctament. De 

manera que, quan s'aprofundeix, sí que sembla que els informants pateixen els efectes negatius 
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d'aquesta pràctica i experimenten el problema, tot i que es pot dir que no són del tot conscients 

ni coneixen l'existència dels ISP, que pot oferir serveis professionals i de qualitat. 

A la taula següent presente la valoració que fan els diversos informants del CP Castelló I del 

paper que pot jugar la ISP en la millora de les condicions de vida al CP: 

VALORACIÓ DEL POTENCIAL DE LA ISP PER A MILLORAR LA VIDA AL CP 
Interns 9 de 9 afirmen que la ISP milloraria la vida a la presó o que és possible 

Treballadors 

pel que fa al grau d'enteniment, 7 de 10 afirmen que sí o que és possible 
pel que fa a la millora de la convivència, 5 de 10 afirmen que no i els altres 5 
afirmen que sí o que és possible 
pel que fa a la millora de les possibilitats de reinserció, 6 de 10 afirmen que és 
possible i 4 de 10 afirmen que no 

Gestors 

pel que fa al grau d'enteniment, 6 de 6 afirmen que sí, un poc o molt, o que és 
possible 
pel que fa a la millora de la convivència, 4 de 6 afirmen que sí, un poc o molt 
pel que fa a la millora de les possibilitats de reinserció, 4 de 6 afirmen que sí, 
un poc o molt 

Taula 49. Valoració del potencial de la ISP per millorar la vida al CP 

Com es desprèn de les dades disponibles, els interns i els gestors manifesten una certa confiança 

en la millora de la vida al CP que suposaria la introducció de serveis d'ISP. La majoria dels gestors 

considera que la ISP contribuiria a millorar la comunicació, la convivència i les possibilitats de 

reinserció dels interns. 

En canvi, els treballadors del CP enquestats no sembla que dipositen massa esperances en el 

canvi que podria suposar la incorporació d'ISP als CP. En síntesi, creuen que és possible que els 

ISP millorarien la comunicació entre funcionaris i interns; hi ha divisió d'opinions sobre el fet de 

si els ISP contribuirien a millorar la vida al CP i no creuen majoritàriament que augmentarien les 

possibilitats de reinserció. 

La visió dels treballadors resulta sorprenent, perquè no sembla ser congruent amb altres 

respostes (per exemple, a l'hora de valorar la qualitat de la comunicació entre al·lòfons, el 50% 

dels informants considera que és deficient). Una possible explicació que se'n pot fer, rau en el 

fet que possiblement aquests treballadors no són conscients del paper clau que juga la 

comunicació i la ISP en un entorn multicultural i plurilingüe. També es podria concloure que la 

ISP resulta innòcua per a la comunicació, la convivència i la reinserció, tot i que és un 

plantejament que desafia el sentit comú, les aportacions dels investigadors i l'experiència 

d'altres països, on la ISP, tant en el context penitenciari com en altres esferes de la vida social, 

sorgeix per facilitar el respecte a la diversitat i a la igualtat d'oportunitats i, per això, ha suposat 

una millora en la convivència. 
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Per a millorar la situació, es produeix un cert grau de coincidència en les propostes fetes, com es 

pot veure en la taula següent: 

PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA SITUACIÓ 
Interns cursos de llengua, formació en ISP, funcionaris amb llengües 
Treballadors ISP professionals, no cal aportar solucions, classes de castellà 
Gestors ISP professionals, funcionaris amb llengües 

Taula 50. Propostes per a la millora de la situació 

Així doncs, proposen que la millora de la situació pot venir de les classes de llengua i del recurs a 

funcionaris amb llengües i a ISP professionals. 

En aquest sentit, una clara majoria dels informants manifesta que la implantació de serveis 

professionals d'ISP als CP resultaria positiu, com es pot comprovar en la taula següent: 

VALORACIÓ DE L'EVENTUAL IMPLANTACIÓ DE SERVEIS D'ISP 
Interns 9 de 9 consideren que està bé o molt bé 

Treballadors 
6 de 10 consideren que seria positiu, mentre que 4 de 10 manifesten que seria 
indiferent 

Gestors 6 de 6 consideren que seria positiu o molt positiu 
Taula 51. Valoració de l'eventual implantació de serveis d'ISP 

7.3.3.3.4. Diagnosi general 

Així doncs, les aportacions dels informants ens permeten concloure que la ISP professional no ha 

estat introduïda al sistema penitenciari espanyol, encara que en la mostra es considera 

necessària d'una manera consistent; segons el grup de gestors interrogats que han respost a la 

pregunta, la implantació de la ISP professional al sistema penitenciari és mínima o nul·la, malgrat 

considerar-se un servei necessari. 

Quan no es pot produir la comunicació i resulta indispensable, es recorre a altres interns. En la 

majoria de casos en què es necessita un ISP (per a qüestions rutinàries, per a l'atenció sanitària, 

les sessions de formació o les juntes de tractament), són altres interns els qui desenvolupen 

aquesta funció amb totes les complicacions que això pot comportar, sobretot si tenim en 

compte qüestions de poder, de professionalitat, de conflictes d'interessos, d’imparcialitat i de 

precisió. Els criteris de qualitat, per tant, són absolutament inexistents. 

Per tant, la ISP en les presons espanyoles tendeix a ser ad hoc, seguint la classificació feta per 

Ozolins (2000). En altres casos, normalment quan s'ha comès un delicte dintre del CP, els interns 

són traslladats al jutjat, on se celebra una entrevista amb l'assistència d'un intèrpret contractat 
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pel jutjat (que sol preferir intèrprets certificats, quan n'hi ha disponibles). En altres situacions, el 

bufet d'advocats estableix contacte amb un ISP professional, normalment, no certificat. 

S'observa un desconeixement general de la pràctica de la ISP per part dels diversos grups que 

conformen la mostra, cosa que pot ser conseqüència d'una experiència més bé escassa per part 

dels informants en l'ús de serveis d'ISP. Això posa de manifest que la ISP professional rarament 

té lloc en la presó estudiada, i aquesta situació sembla que és extensible a tot l'Estat.  

Aquest desconeixement va lligat amb una manca de consciència del problema que suscita el 

contacte intercultural i la comunicació. Aquest fet contrasta amb altres àmbits de la ISP a l'Estat 

espanyol, com el sanitari, on, tot i no tenir una implantació extensiva de serveis d'ISP, sí que hi 

ha una consciència clara del problema. La no percepció del problema, o fins i tot la negació, com 

hem vist per exemple en la valoració positiva de la qualitat de la comunicació, genera una 

actitud passiva davant la necessitat del canvi, que pot estar també fonamentada en un 

enfocament assimilacionista de la immigració, que es manifesta, per exemple, en la consideració 

de les classes de llengua com la solució a les dificultats de comunicació.  

7.3.3.4. Comparació de la situació actual de la professió 

Si s'estableix una comparació entre les respostes dels enquestats al CP de Castelló I i els ISP 

(procedents dels EUA, del Regne Unit i de l'Argentina), s'observa clarament que la situació a 

l'Estat espanyol pel que fa a la ISP penitenciària està molt endarrerida respecte d'aquests països, 

perquè en el nostre context la ISP no té cap presència ni cap canal que permeta l'entrada d'ISP al 

CP a petició del propi centre.  

Pel que sembla, als EUA els CP no contracten ISP, però sí que poden comptar amb els serveis 

d'ISP de jutjats certificats; a més, sembla que compten amb un ISP que coordina la resta d'ISP del 

districte. Al Regne Unit hi ha un registre que les institucions públiques poden consultar per 

cercar professionals de la ISP amb formació acreditada i situats a una certa distància. 

L'Estat espanyol està, doncs, clarament endarrerit en la provisió d'ISP als CP respecte d'aquests 

dos països, perquè no hi ha una forma establerta que permeta requerir els serveis d’un ISP 

professional quan sorgeix alguna dificultat comunicativa per motiu de la llengua. 

Com a conseqüència d'aquest fet, o potser n'és la causa, la ISP és actualment quasi totalment 

invisible al CP de Castelló I, i sembla que aquesta situació és comuna a tots els CP espanyols, atès 

el fet que les institucions penitenciàries són de competència estatal, i no autonòmica, excepte 

en el cas de Catalunya (vegeu 4.4.8).  
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Així mateix, segons les dades recollides, sembla que, tant als EUA com al Regne Unit, predomina 

el perfil jurídic dels ISP i que la vigència del vessant mèdic o educatiu és més aviat baixa. Tot 

sovint els ISP acudeixen al CP requerits per la defensa per tal de possibilitar la comunicació entre 

advocats i acusats, és a dir que són proveïts a instància de la part i pagats privadament; es 

desprèn de la informació que he recollit que els serveis d'ISP als CP no se subministren com un 

servei públic necessari per garantir la igualtat ―això implicaria la provisió del servei en totes les 

entrevistes que es produïsquen al CP entre el personal i l'intern, si no comparteixen una llengua, 

i no només les de tipus jurídic―, sinó que la institució només proveeix aquests serveis qua n la 

normativa així ho recull (en casos en què es revisa el tractament, s'interroga l'acusat al CP des 

del jutjat per via telemàtica, per motius de seguretat…). 

7.3.4. LA DIMENSIÓ ÈTICA DE LA ISP PENITENCIÀRIA 

I com afecten tots aquests paràmetres al rol de l'intèrpret? En quins sentits es modula d'una 

manera diferent l'ètica professional de la ISP quan es produeix en un context penitenciari? 

L'ètica és contextual, com hem vist al Capítol 3, de manera que l'ètica professional de la ISP als 

CP serà en certa mesura diferent a l'ètica de la ISP que es produeix en altres àmbits i contextos 

de treball.  

He incidit repetidament que la seguretat és l'aspecte més rellevant a tenir en compte per part 

dels ISP penitenciaris, i això té un impacte sobre la pràctica professional a diversos nivells, amb 

implicacions sobre l'articulació del component ètic de la interpretació. En els següents 

subapartats tractem alguns dels elements de més rellevància. 

7.3.4.1. Rol professional 

El rol de l'ISP ha d'acomodar-se a les característiques de l'àmbit, el context de treball, l'entrevista 

concreta i els participants primaris; considerar els paràmetres que defineixen l'entrevista on es 

desenvolupa la interpretació contribuirà a l'adopció d'un rol professional adequat. Per tant, les 

accions i les estratègies que porte a terme l'ISP han de tenir en compte els protocols de 

seguretat com a primera prioritat. 

Així mateix, el tipus de relació que s'estableix entre els participants primaris té un efecte clar 

sobre el rol de l'ISP, com assenyala també Zimányi (2009: 257); aquesta autora estableix una 

diferenciació entre situacions d'interpretació de consens (consensual) o de conflicte (conflictual). 

En el cas de la relació entre els interns i el personal de seguretat, està basada en el poder i el 

control, i això pot crear incomoditat a l'ISP. Pel que fa a la relació entre els advocats i els interns, 
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sovint resulta tensa i antagonista (o conflictiva, per emprar la terminologia encunyada per 

Zimányi, 2009). Així mateix, és possible que la voluntat de comunicar-se no siga compartida pels 

dos participants primaris i també que els objectius que es persegueixen siguen diferents o fins i 

tot oposats; com assenyala Abril Martí (2006: 55): 

Como señalan Gentile et al. (1996: 20), en la ISP puede ocurrir que el intercambio comunicativo no 
se produzca a petición de ambas partes, sino que se trate de un encuentro impuesto para alguno 
de los interlocutores, por ejemplo, la entrevista entre un detenido extranjero y la policía del país. 
[…] En definitiva, los objetivos perseguidos por los participantes en la interacción y los 
consiguientes mecanismos comunicativos empleados para conseguirlos pueden ser contrarios. 

A tall d'aquestes consideracions, és comú que a ulls de l'ISP els participants primaris estiguen 

jugant i s'amaguen darrere de l'ISP; els advocats no ensenyen les seues cartes per tal d'obtenir 

informació dels interns, i els interns no volen contestar algunes preguntes directes. L'ISP es veu 

enmig d'aquest joc dialèctic i és possible que haja d'acarar dilemes a l'hora de transmetre 

aquestes mitges preguntes i respostes d'una manera apropiada, com ara en plantejar-se la 

conveniència d'interpretar literalment o no algunes expressions i metàfores. 

D'altra banda, tot i que no queda recollit en les respostes dels informants del present estudi, és 

possible que la interacció que es produeix entre els interns i els treballadors socials o els metges 

resulte més aviat cooperativa o de consens, en línia amb el que comenta Zimányi (2009: 249): 

(…) interpreting in legal settings is often considered more conflictual, and the primary participants 
of the interpreter-mediated encounter do not necessarily share the same goal with regard to the 
encounter. Medical interpreting, on the other hand, is regarded more consensual where both the 
primary participants and the interpreter are working together to achieve a favourable outcome for 
the service user. 

Tot i que aquesta autora en realitat qüestiona aquest criteri de classificació, perquè segons els 

resultats del seu estudi la ISP en salut mental no es produeix en interaccions on predomina 

necessàriament el consens, la seua proposta resulta adequada als meus objectius perquè apunta 

a la naturalesa canviant del vincle que es crea entre els participants, amb independència de 

l'àmbit contextual general en què s'insereix la situació comunicativa, i també assenyala el fet 

que els contextos dintre de cada àmbit poden ser molt diversos i incloure situacions on els 

intercanvis no són, per definició, ni de conflicte ni de consens. Seguint aquesta línia argumental, 

cal tenir en compte cada situació particular per dil·lucidar quina mena d'interacció es pot 

produir.  

A més de la relació entre els participants primaris, la forma com aquests perceben el rol de l'ISP i 

com s'hi relacionen, té un impacte sobre les estratègies que l'ISP ha de posar en marxa; si un 

intern demana consell o intenta establir una relació d'amistat amb l'ISP, aquest ha d'actuar 

d'una forma determinada per reestablir i redefinir el seu rol professional. Veiem, doncs, com en 
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certa mesura el rol professional és una noció associada amb la manera com els altres 

participants estableixen relacions i expectatives respecte de l'ISP. 

Donada la naturalesa interficial de la interpretació, els professionals sovint es veuen en una 

posició incòmoda i estressant, de vegades pels potencials xocs culturals que es poden produir 

(com pot passar més usualment en l'àmbit mèdic) o per l'ambient de confrontació en què es 

desenvolupa la tasca (com és típica en la ISP de tribunals). Pel que sembla, segons les visions 

exposades majoritàriament pels informants, la ISP penitenciària i el rol en aquest context 

s'apropa més a la ISP en jutjats. 

El rol de la ISP penitenciària es pot veure tensionat per diverses fonts: 

- Hauries de…! - Pressió exògena: els participants primaris demanen o esperen que l'ISP 
faça tasques que no li corresponen. És usual que l'intern li demane informació, consell, 
ajuda o opinió; també és comú que l'advocat demane a que l'ISP que no interprete un 
fragment o que confirme la nacionalitat d'un intern basant-se en el dialecte o l'accent.  

- Hauria de…? - Pressió endògena: l'ISP té dubtes sobre el seu rol quan detecta que 
l'intern no prové del país d'on afirma ser i dubta del camí a seguir, per exemple en casos 
en què els interns no semblen provenir del país del qual declaren ser nacionals, quan hi 
ha situacions emocionalment tenses i l'ISP es veu convidat a confortar l'intern, o quan 
l'intern s'adreça a l'ISP en termes ofensius.  

Per tal d'oposar resistència a les expectatives equivocades dels participants primaris pel que fa al 

rol de l'ISP, hi ha una proposta que resumeix les línies d'acció proposades: l'ISP ha d'empènyer 

des de la seua banda («push from his/her corner»), que es tradueix en l'aplicació d'estratègies 

com la clarificació del rol i de les obligacions. Com he assenyalat anteriorment, portar una còpia 

del codi deontològic pot resultar útil a l'hora de resistir aquestes pressions. 

Per tant, les relacions interprofessionals poden ser una font exògena de pressió que es 

transforma en dilemes ètics endògens. La percepció del rol de l'ISP que tenen els altres 

professionals i els mateixos ISP poden estar en conflicte, atès el fet que les missions de diversos 

col·lectius professionals poden divergir o oposar-se. 

Com vinc argumentant, en algunes circumstàncies, l'entrevista interpretada triàdica pot 

esdevenir un sistema de forces, amb vectors que generen desequilibri (com ara un entorn 

desagradable, condicions inadequades, pressió) o equilibri (codis deontològics, ethos 

professional, estructures professionals). En el procés de definir els límits d'intervenció i de fer-los 

explícits als altres poden emergir els dilemes; la formació, la resistència a aquesta tensió (per 

mitjà, per exemple, de la clarificació dels límits) i la lluita per trobar l'equilibri en l'exercici 

professional és el que ajuda a establir un rol professional sòlid. 



 

406 

Una de les ISP professionals entrevistades aporta un exemple ben interessant del dissens que es 

pot produir entre ISP i altres treballadors, a l'hora de considerar l'adequació del fet que siguen 

els ISP o no els qui conforten els interns en situacions emocionalment intenses, la teoria aporta 

referents que poden resultar útils. Els diversos grups de professionals que ofereixen un servei 

(per exemple, un funcionari de presons, en conjunció amb un ISP que li facilita la comunicació 

amb l'intern) poden tenir visions diverses sobre quin és el deure d'un altre professional, en 

aquest cas un ISP. Per a la resolució d'aquesta confrontació de visions es poden adoptar dos 

estratègies diferents (Flyvbjerg, 1998): d'una banda es pot entendre que la solució ve donada 

per la resolució d'un conflicte (seguint l'ètica situacional de Foucault) en el qual el poder o el pes 

que detenten les forces en contraposició tindrà un paper principal en la decisió final adoptada, i 

de l'altra es pot argumentar que la solució arribarà en atènyer un consens (seguint la proposta 

de l'ètica discursiva d'Habermas) després d'un procés de comunicació respectuós i en igualtat de 

condicions d'ambdues parts.  

Davant de la situació plantejada, el marc teòric que millor pot ajudar a plantejar una solució a la 

dificultat que sorgeix, segons Flyvbjerg (1998) és el presentat per Foucault, centrat en la 

identificació de les relacions de poder que s'estableixen entre les parts en conflicte, per ser 

«more compatible with the pluralization of interests» (1998: 229), perquè «suppressing conflict 

is suppressing freedom, because the privilege to engage in conflict is part of freedom» 

(Flyvbjerg, 1998).  

En aquest cas, els dos grups professionals són els ISP i els funcionaris de presons. Com que els 

ISP no treballen contínuament al CP i, de fet, són considerats «visitants», d'acord amb el que 

traspua de la mostra, és difícil que puguen acumular gaire poder, mentre que als funcionaris de 

presons, en treballar permanentment al CP i formar part de l'administració penitenciària, a més 

del fet de conéixer l'espai i les persones, els resulta més fàcil d'acumular més poder. Així doncs, 

segons el meu parer, els funcionaris de CP estan en una situació de major poder respecte dels 

ISP, i per tant, a l'hora d'optar per una solució, la seua proposta tindrà més possibilitats de 

triomfar. 

En el cas esmentat, no s'ha arribat a una decisió final de consens, sinó que s'ha acordat que és 

una qüestió de gran complexitat fins el moment irresolta. Cal recordar que el marc en què es va 

produir aquest debat era ben especial: un centre de formació prepara un curs per a ISP, centrat 

en el context penitenciari, amb l'ajuda de funcionaris de presons. En aquest context, on les dues 

visions serveixen per conformar una perspectiva de conjunt de cara a l'alumnat, es pot observar 

una cert equilibri de forces entre les dues «versions» confrontades. En aquesta situació, sembla 
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que la visió de l'ètica discursiva proposada per Habermas (citat en Flyvbjerg, 1998), centrada en 

l'arribada a decisions de consens, ofereix una lectura ajustada de la realitat. 

En la pràctica professional, però, resulta complicat que es produisquen circumstàncies 

idèntiques i per això la proposta de Foucault sembla més significativa. Es pot hipotetitzar que 

segons el tipus d'organització dels serveis d'ISP i la forma com quede incorporada la dimensió 

intercultural als CP, i d'acord amb el poder que un grup d'agents tinga sobre un context 

determinat, s'optarà per una solució o una altra. En el cas que els serveis d'ISP es proveisquen 

des de l'exterior del CP, com sembla que succeeix als EUA i al Regne Unit, o a l'Estat espanyol en 

l'Administració de justícia, és probable que l'opció que s'acabe imposant siga la proposada per 

les institucions penitenciàries, que possiblment tendirà a esperar de l'ISP un rol professional més 

ampli del que el propi col·lectiu professional considere adequat. Això no obstant, si el sistema 

penitenciari adopta les mesures necessàries per a oferir serveis en atenció a la diversitat cultural 

dels interns, com per exemple la provisió d'ISP des de l'interior del CP i es mostra permeable a 

les propostes dels ISP i al coneixement de la naturalesa de la seua tasca, és possible que el 

plantejament dels ISP d'adoptar un rol adequat, més reduït que les expectatives de 

l'administració penitenciària, acabe sent el que s'impose. 

Com veiem, doncs, el rol del ISP penitenciari, com ocorre segurament en tots els contextos, ha 

de ser construït, (re)negociat i afirmat contínuament. 

7.3.4.2. Principis ètics 

Pel que sembla, el component ètic de la ISP penitenciària no és essencialment diferent de la 

resta de contextos de treball. Això no obstant, la prioritat que necessàriament reté la seguretat 

als CP afecta altres elements de la praxi professional, com ara l'articulació d'alguns principis 

ètics, d'acord amb el que proposava al Capítol 3.  

En els paràgrafs que segueixen, examine cinc principis ètics, segons les dificultats que s'acaren i 

les solucions que hi plantegen els informants. 

- Precisió: En un CP, tot està sota vigilància (com ocorre, també, en les institucions de 
salut mental), perquè la seguretat no és l'únic element important, sinó que també es té 
en compte el comportament dels interns, perquè això pot afectar al seu tractament i 
també a la seua classificació i al mòdul en què estan ubicats. Per tant, l'ISP ha d'anar 
amb atenció de no diluir res del que es diga. Per tal de reproduir acuradament un 
missatge, resulta necessari poder escoltar el que es diu, i això no sempre resulta fàcil en 
un CP.  
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- Completesa: És comú que l'advocat no deixe que l'intern acabe de parlar, i en aquests 
intercanvis ràpids, pot ser que l'ISP no puga transmetre el missatge complet. Amb la 
finalitat d'evitar aquestes deficiències, l'ISP ha d'insistir en la seua responsabilitat de 
reproduir els missatges completament. 

- Privacitat: La manca de privacitat als CP és relativament comuna i això, com hem vist 
anteriorment, pot afectar la interpretació. 

- Imparcialitat: La visió que es té de la imparcialitat i els dilemes que pot ocasionar no és 
gaire diferent del que ocorre en altres àmbits. Els interns perceben que els ISP estan de 
part de l'advocat i pot ser que s'hi adrecen en un to agressiu. A més, els funcionaris de 
presons pot ser que esperen que l'ISP conforte els interns o converse amb ells. També es 
dóna el cas que l'advocat demana a l'ISP que explique breument la història del país del 
intern, o que confirme si certa informació és acurada. L'ISP pot acarar aquestes 
situacions tot aclarint que desenvolupar aqueixes tasques no forma part del seu rol i que 
està obligat a respectar el principi d'imparcialitat; es recomana traslladar aquesta 
informació al client amb tacte, per preservar la relació professional. Pel que fa a les 
relacions interpersonals, molts informants senyalen que és freqüent que resulte difícil 
desvincular-se de la necessitat de l'intern de comunicar-se amb una persona que parla la 
seua llengua i també és complex impedir o evitar que inicie converses amb l'ISP sobre la 
seua vida personal. Els interns intenten establir-hi un diàleg i una relació d'amistat; l'ISP 
pot sentir empatia envers l'intern i això pot temptar l'ISP d'adoptar un rol més ampli del 
recomanat. Això també pot portar a un dilema, perquè es produeix un conflicte entre els 
valors personals i els professionals, especialment quan la cultura que comparteixen 
l'intern i l'ISP és més aviat col·lectivista (Rudvin, 2007), o entre valors professionals 
individuals i col·lectius que poden semblar contradictoris, ja que hi ha professionals que 
poden considerar que establir aquest tipus de contacte amb l'intern forma part dels seus 
deures, tot i que les organitzacions professionals recomanen limitar el contacte amb els 
clients a allò estrictament necessari. Algunes de les recomanacions recollides, apunten la 
conveniència que l'ISP tinga present que el seu deure principal és transmetre missatges i 
no parlar amb veu pròpia. 

- Confidencialitat: Pel que fa a la confidencialitat, no sempre està clar on és la frontera 
entre respectar el deure de mantenir la confidencialitat de la informació i ajudar a 
preservar la salut d'un intern (en casos d'intents de suïcidi, per exemple) o la seguretat 
de les instal·lacions. Una altra de les preocupacions és que els advocats poden no estar 
disposats a revelar detalls importants relacionats amb el cas, disminuint així la capacitat 
de l'ISP per oferir un servei de qualitat. Els ISP també han d'intentar protegir-se i mostrar 
cautela a l'hora de facilitar informació personal pròpia. 

7.3.4.3. Dilemes 

La majoria dels informants han declarat que no han hagut d'acarar cap dilema ressenyable. 

Malgrat això, d'altres han esmentat els següents tipus de dilemes: 

- possible injustícia: què hauria de fer un ISP quan un intern es queixa de maltractes? En 
casos d'un tracte clarament injust, l'ISP hauria d'informar-ne la persona adequada. Això 
no obstant, també cal tenir en compte que alguns interns són propensos a utilitzar 
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qualsevol recurs al seu abast per ser vistos com a víctimes. Al seu torn, s'ha esmentat un 
cas en què un intern per a qui l'ISP havia treballat feia mala cara i després es va suïcidar; 
això va provocar la pregunta de «què haguera pogut fer l'ISP per evitar-ho?» 

- dificultats de comunicació: les diferències dialectals poden plantejar molts reptes als 
intèrprets, així com les competències d'alfabetització dels interns; aquesta situació pot 
fer que la presa de decisions siga dificultosa per a l'ISP, perquè haurà de triar entre 
avergonyir l'intern o permetre que l'entrevista es produïsca d'una manera més lenta i 
menys eficient. 

- seguretat: El fet de deixar l'ISP sol amb l'intern (especialment amb aquells acusats de 
delictes seriosos o amb malalties mentals greus) i no informar amb temps de les 
erupcions de malalties infeccioses, genera molta inquietud entre els informants. 

- qüestions socioprofessionals: Els dilemes socioprofessionals giren entorn a la mala praxi 
per part d'altres professionals, ja siguen treballadors del CP, advocats o altres ISP. Encara 
no està clar què és el que hauria de fer l'ISP quan s'ha produït un malentès seriós per 
causa d'interpretacions poc acurades, quan no s'ha permès la comprensió d'un procès 
per part de l'acusat, o quan ni tan sols ha escoltat la interpretació, o quan l'advocat no 
recorre a ISP acreditats o no registra la informació de les entrevistes.  

- relacions interpersonals: L'ISP ha d'estar especialment atent al sentiments d'empatia que 
poden sorgir i marcar distància amb els intents per part dels interns d'establir relacions 
d'amistat.  

- qüestions de rol: Els dilemes relatius al rol, tant per la pressió exògena com endògena 
poden afectar sobretot la imparcialitat i intervenció del professional. La pressió exògena 
sembla que influeix sobre la imparcialitat, en el sentit que cada participant primari 
intenta que la funció de l'ISP l'afavorisca, mentre que l'endògena aparentment 
concerneix aspectes d'intervenció, perquè l'ISP es pregunta internament si cal intervenir 
per a donar resposta a una determinada qüestió. 

7.3.4.4. Codis deontològics 

Una de les preguntes fetes als informants, era quina opinió tenien dels documents deontològics 

com a eines que poden ajudar a superar les dificultats que van sorgint. 

El codi deontològic, a més de tenir prou visibilitat entre els informants, pot resultar útil, no 

només en teoria, sinó també en la pràctica, per resoldre algunes dificultats dels professionals.  

Els documents NAJIT i NRPSI s'usen d'una manera extensiva, es consideren importants, útils (des 

del punt de vista pedagògic i de la pràctica professional) i fàcils d'aplicar, encara que també 

s'observa un ampli consens en la mostra que no sembla que tinguen un efecte directe sobre la 

pràctica. També es fa notar repetidament que els documents deontològics poden resultar 

problemàtics si se segueixen cegament o s'apliquen al peu de la lletra. Els documents 

deontològics s’han d'entendre com entitats fluides, donada la naturalesa canviant de les 



 

410 

situacions en què treballa un ISP, que impliquen la fluctuació i el reestabliment constant dels 

límits de la intervenció. 

Per a millorar els codis esmentats (NAJIT i NRPSI), resultarien de més ajuda si s'hi inclogueren 

observacions específiques de cada context i també s'hi adjuntara un apèndix amb exemples reals 

que il·lustraren com es relacionen els principis ètics amb situacions concretes; així se'n milloraria 

la comprensió i la capacitat d'aplicació. El fet que els codis esmentats pels informants no 

continguen cap referència al context penitenciari pot dificultar la presa de decisions i 

l'argumentació de les opcions adoptades. També resultaria desitjable afegir-hi un ítem on es 

parlara de la conveniència de compartir la informació amb els ISP per part dels altres 

professionals. En el cas del document NRPSI, alguns informants han suggerit que la redacció del 

text es podria millorar perquè fóra més entenedora. 

En general, segons afirmen els gestors del CP i els ISP enquestats i entrevistats, els documents 

deontològics es consideren quelcom desitjable; podrien resultar més rellevants si foren 

vinculants, si contingueren alguna referència a la necessitat del component pràctic de tota 

formació en ISP i també si es difongueren entre altres col·lectius professionals. 

7.3.4.5. Problemes i solucions 

Com vèiem al Capítol 3, una de les finalitats de l'ètica professional consisteix en identificar les 

dificultats que acaren els professionals i plantejar-hi solucions. Així doncs, en aquest apartat em 

centre en identificar els problemes que plantegen els diversos grups d'informants i les solucions 

que consideren podrien ajudar a resoldre aquests problemes. En primer lloc, presente la visió 

dels informants espanyols, i després aporte les propostes dels informants estrangers. 

Pel que fa als interns enquestats, afirmen que entenen poc el que diuen els treballadors i que la 

ISP actualment és de mala qualitat. Així mateix, manifesten que la presència d'ISP professionals 

contribuiria a millorar la presó (tant pel que fa a la comunicació, com a la convivència, com a les 

possibilitats de reinserció). Per donar solució a aquestes dificultats, proposen que es contracten 

ISP qualificats que oferisquen serveis de qualitat i que es facilite formació, tant als interns (en 

llengua espanyola i en interpretació) com als treballadors (en les llengües més comunes). 

INTERNS 
Problemes Entenen poc el que se'ls diu. La ISP és de baixa qualitat. 

Solucions 
Comptar amb ISP qualificats contribuiria a millorar la comunicació i la 
convivència a la presó, així com les possibilitats de reinserció. També seria 
positiu facilitar formació a interns i treballadors. 

Taula 52. Identificació de problemes i solucions per part dels interns 
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Quant als gestors, en primer lloc, consideren inadequat que la tasca d'ISP la porten a terme 

altres interns, perquè no són fiables, ja que hi ha interessos creats, no es respecta la 

confidencialitat, no són imparcials i potser no transmeten fidelment els missatges. Això no 

obstant, en general afirmen que se'n refien, excepte si el resultat de l'entrevista pot comportar 

conseqüències negatives a la persona entrevistada (i això pot generar represàlies a l'intern-ISP). 

A més, són sabedors que els serveis oferts al CP no arriben amb la mateixa intensitat si hi ha 

barreres comunicatives, i afirmen que la manca de comunicació pot afectar la integració al CP, el 

benestar i possiblement també la reinserció. 

Per donar resposta a les dificultats que sorgeixen, els gestors comenten que caldrà superar la 

manca de voluntat política i invertir més recursos per facilitar la comunicació intercultural, per 

exemple amb la implantació d'un servei professional d'ISP o amb la convocatòria de places per a 

ISP als CP, ja que això podria revertir positivament sobre la comprensió entre treballadors i 

interns, sobre la convivència al centre i sobre les possibilitats de reinserció dels interns 

estrangers. En aquest sentit, els gestors, tot i donar respostes variades, es mostren més 

entusiastes que els treballadors pel que fa al possible increment de les possibilitats de reinserció 

dels col·lectius que no parlen la llengua majoritària, com a conseqüència de la implantació de 

serveis d'ISP. Així mateix, la proposta d'un codi deontològic per a ISP en presons es valora com 

una iniciativa positiva. 

GESTORS 
Problemes És inadequat que siguen interns els qui fan d'ISP, perquè no són fiables. 

Solucions 
Serveis professionals d'ISP (com als jutjats), un codi d'ètica, formació lingüística 
als funcionaris, formació en castellà als interns. Les solucions no s'aporten per 
manca de voluntat política.  

Taula 53. Identificació de problemes i solucions per part dels gestors 

En referència als treballadors, a l'hora de determinar les dificultats principals que se susciten, el 

factor principal que esmenten és que no es poden exigir responsabilitats als interns, i que la 

confidencialitat es veu minvada, a més del fet que l'intern no és imparcial i sorgeix el dubte de si 

transmet els missatges amb fidelitat i precisió. També es considera la bona voluntat com un dels 

factors correctors de la manca de professionalitat, però és evident que la provisió de serveis 

professionals, del tipus que siga, depèn de la formació, de l'experiència, de mecanismes de 

control de la pràctica professionals, entre d'altres factors, i no de la bona voluntat. Un dels 

informants també comenta que es tracta d'un problema que no revesteix la complexitat 

necessària com per dedicar-hi recursos.  
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Per a donar resposta a les dificultats assenyalades, els treballadors enquestats comenten que 

comptar amb ISP qualificats pot resultar positiu, a més d'incidir en la formació, tant dels interns 

(classes de llengua espanyola, formació en ISP) com dels treballadors (classes d'altres llengües). 

Així mateix, consideren que comptar amb un codi deontològic pot resultar útil, així com 

fomentar els valors de la fidelitat, la confidencialitat i la imparcialitat.  

TREBALLADORS 
Problemes La situació actual, quant a comunicació i ISP, no està malament. Tant els 

treballadors com els interns entenen quasi tot el que els diu l'altre col·lectiu. 
Diagnosi: Precontemplació del problema. La bona voluntat soluciona les 
dificultats. 

Solucions Implantar un servei professional d'ISP. Un codi d'ètica resultaria positiu (com a 
punt de referència i per a la professionalització), a més de formació lingüística en 
castellà per a tots, i en ISP per a un grup d'interns. 

Taula 54. Identificació de problemes i solucions per part dels treballadors 

En referència amb els ISP, s'apunten una sèrie de problemes de tipus diferents. En primer lloc, 

s'esmenten sovint les qüestions relacionades amb el temps, com ara els canvis en els horaris o la 

durada del procés d'entrada i sortida al CP, i amb l'espai, com l'escassesa de sales, les males 

condicions dels espais i la mida reduïda dels espais, que poden dificultar el manteniment de la 

confidencialitat. Així mateix, en relació amb això, hi ha els elements de seguretat, que poden 

obstaculitzar la ISP quan es cancel·len les visites, l'intern ha estat traslladat o no hi ha privacitat 

durant l'entrevista. També hi ha aspectes comunicatius que poden resultar problemàtics; la 

qüestió més citada ha estat les dificultats per escoltar i ser escoltat. Pel que fa al rol professional, 

ressalten els esments a les expectatives i pressions dels participants primaris perquè l'ISP adopte 

un rol més ampli que el que es considera adequat des del punt de vista del ISP. A més a més, les 

qüestions interpersonals poden provocar complicacions quan els interns es mostren hostils a 

l'ISP o quan els advocats insisteixen en utilitzar la tercera persona o demanen que s'utilitze el 

mode simultani. 

Les solucions que apunten els informants són també variades, però en síntesi el que es proposa 

és conèixer i adaptar-se a l'entorn de treball (especialment, les normes i els processos més 

usuals), alhora que es preserven els principis de la professió (concretament, precisió en la 

transmissió dels missatges, mode adequat) i els drets del propi ISP (no aportant detalls personals 

durant l'intercanvi). Quan resulte complicat entendre o fer-se entendre, es recomana que l'ISP 

emprenga accions per a assegurar-se que es pot produir l'intercanvi comunicatiu ―com ara 

demanar aclariment o exposar la situació problemàtica a la persona corresponent― i que la ISP 
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es produeix de la manera adequada ―insistint en l'ús de la primera i segona persona i  emprant 

el mode consecutiu. 

ISP 
Problemes Aspectes temporals: processos llargs d'entrada i sortida, manca de temps, canvis 

en els horaris de visita 

Aspectes espacials: manca de sales, sales petites, mala olor, dificultats per a 
mantenir distància amb participants primaris i mantenir la confidencialitat 

Aspectes de seguretat: no es pot visitar l'intern per motius de seguretat perquè 
ha estat traslladat, es cancel·len; manca de privacitat 

Aspectes comunicatius: (verbal) gran varietat de dialectes socials i regionals i 
dificultats de l'intern per expressar-se (manilles); (paraverbals) soroll i mala 
acústica; (no verbal) baix nivell educatiu dels interns, l'intern no coneix les 
rutines diàries i els serveis del CP i manca de privacitat; (transferència) els 
participants primaris no es parlen directament o el tipus i contingut de la 
interacció pot ser complex (advocats, psiquiatres);  
Aspectes de rol: els altres participants demanen un rol més ampli; l'ISP té dubtes 
o conflictes entre valors personals i professionals (per exemple, perquè sent 
empatia 
Aspectes interpersonals: els interns que es mostren hostils, els advocats utilitzen 
3a persona i volen que es faça interpretació simultània; els guardes no ofereixen 
un tracte adequat 

Solucions Aspectes comunicatius: (verbal) demanar aclariment, demanar permís al jutge 
per llevar manilles 
Aspectes de seguretat: conèixer i respectar les normes i procediments 

Aspectes de rol: informar de la tasca i assegurar-se que s'interpreta tot 

Aspectes interpersonals: (amb interns) mostrar-se comprensiu i professional; no 
facilitar informació personal; (amb advocats) insistir en 1a persona i fer sempre 
consecutiva 

Taula 55. Identificació de problemes i solucions per part dels ISP 

En els paràgrafs que segueixen he intentat fer una síntesi de les solucions i propostes de millora 

que han plantejat els diversos grups d'informants per tal de donar resposta a les dificultats que 

poden sorgir en aquest context. 

Les solucions aportades pels tres grups d'informants són prou convergents: dedicar més recursos 

per a la implantació d'un servei d'ISP, amb professionals qualificats, que compten amb els 

referents d'un codi deontològic per a la promoció de l'ètica professional, així com organitzar 

iniciatives formatives per a interns, treballadors i ISP. S'apunta també, no obstant, que sovint 

l'ISP pot fer ben poc per a materialitzar aquestes millores.  
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En referència a les qüestions de seguretat, hi ha un clar consens entre la mostra que aquesta és 

una característica particular d'aquest context de treball i, per tant, han d'aprendre a treballar 

amb aquest condicionant. 

Quant als elements comunicatius i d'interpretació, es recomana que l'ISP s'assegure que pot 

escoltar i ser escoltat correctament per tal de possibilitar la comprensió dels missatges. En el 

transcurs d'una sessió d'interpretació es considera adequat introduir-hi informació de tipus 

cultural, si es considera necessari; en les entrevistes a les comissaries o als jutjats sovint no es 

permet a l'ISP d'afegir aquesta mena d'informació, però aquest no és el cas de les reunions als 

CP, les quals no queden enregistrades ni s'utilitzen normalment com a prova en els judicis. En 

aquells casos en què l'ISP no entenga bé els missatges, ha de demanar aclariment o repetició i, 

en els casos en què la forma d'expressar-se de l'intern o de l'advocat dificulte la comprensió per 

part de l'ISP caldrà informar-ne l'advocat i acordar una solució.  

També s'aporten algunes recomanacions relatives a elements propis del context però externs al 

procés de transferència. En les situacions en què l'establiment penitenciari no estiga al corrent 

dels obstacles que dificulten significativament el procés d'interpretació (com ara si un intern no 

pot parlar, si els canals de comunicació estan en males condicions, si es produeixen retards, 

cancel·lacions, casos de corrupció, si no es permet la confidencialitat de l'intercanvi, si alguna 

qüestió de seguretat impedeix fer la feina adequadament, si sorgeixen dilemes ètics de difícil 

solució…), és aconsellable que l'ISP busque suport i notifique aquests problemes a la persona 

corresponent, ja siguen altres intèrprets, la persona responsable dels intèrprets o l'advocat, per 

tal que se'n puga informar a l'autoritat competent.  

Un altre grup de propostes se centra en qüestions d'organització socioprofessional. D'una 

banda, hi ha ISP que no segueixen els codis deontològics en vigor ni s'impliquen d'una manera 

suficient en la seua tasca; això es deu probablement a una formació específica insuficient o 

inexistent i s'hauria d'avaluar i corregir (per exemple, amb l'establiment de mecanismes de 

selecció, d'acreditació i d'inspecció i control de qualitat; amb l'estipulació clara de les 

jurisdiccions de cada professional). D'altra banda, els ISP rarament compten de bestreta amb la 

informació suficient sobre el cas per al bon desenvolupament de la interpretació, i en certa 

mesura suposa una dificultat fàcil de superar, per mitjà d'una petita reunió prèvia i/o posterior 

amb l'advocat, o amb la transmissió d'informació per qualsevol mitjà de comunicació (telèfon o 

correu electrònic). També resultaria beneficiós per a tots els participants i el CP que s'utilitzara el 

mateix ISP per a totes les interpretacions del mateix cas. 
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Així mateix, podria resultar beneficiós que s'oferira formació específica als ISP, d'una banda, 

sobre el context penitenciari, i amb iniciatives formatives i fullets informatius per als altres 

participants (tant per a advocats i funcionaris de presons, com per a interns), de l'altra, sobre 

què és la ISP i el rol de l'ISP, i sobre com treballar amb ISP, de manera que es poguera motivar la 

col·laboració dels participants primaris en el desenvolupament de la interpretació. Com sembla 

que ocorre a Argentina i als EUA, es podria recórrer als ISP judicials adscrits als jutjats de la zona 

on es trobe situat el CP; d'aquesta manera es podria aprofitar l'estructura socioprofessional 

existent, per oferir serveis d'ISP a tots els CP que els necessiten.  

Pel que han esmentat els informants, una bona solució per a alguns dels problemes actuals més 

importants consistiria en regular millor l'ús de les agències d'interpretació i incrementar la 

col·laboració entre el col·lectiu d'ISP i l'administració. En els casos en què no es produïsca 

aquesta col·laboració, es proposa que els ISP estudien estratègies de pressió, com la interposició 

d'una demanda col·lectiva (law action suit). 

Així mateix, s'han esmentat recomanacions sobre aspectes d'ètica professional. Quan es 

produïsquen problemes per causa del rol, cal informar que la tasca de l'ISP es limita a interpretar 

i a assegurar que tothom diu el que vol dir i rep tots els missatges que es diuen; en aquests casos 

podria resultar útil esmentar el codi deontològic i portar-ne una còpia. També se subratlla la 

conveniència de mantenir una conducta professional, intervenint només per aclarir diferències 

culturals (informació bàsica sobre Dret o sobre pràctiques i creences) i sent transparent 

(exposant la situació problemàtica, donat el cas, a ambdues parts) i demanant autorització per a 

desenvolupar tasques que se n'isquen dels límits del rol. Pel que fa a la confidencialitat, l'ISP 

hauria de treballar per facilitar la privacitat entre l'advocat i l'intern; quant a la imparcialitat, 

seria convenient que l'ISP es retirara en cas de conèixer personalment l'intern i que resistira la 

pressió dels participants primaris per desenvolupar tasques que no li corresponguen. En aquest 

sentit, i en la línia del que s'ha comentat en els paràgrafs anteriors, seria productiu revisar el codi 

perquè s'especifique més clarament qui s'encarrega de què (per exemple, qui és el responsable 

de garantir els drets fonamentals de l'intern). 
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ISP PROBLEMES SOLUCIONS 

1. Context 

pocs recursos 
dedicar més recursos 
mesures de pressió 

Obstacles per a la ISP informar-ne 
seguretat aprendre a treballar-hi 

intimitat i confidencialitat informar-ne i demanar guiatge 

2. Socioprofessió 

poca professionalitat 
regular l'ús de les agències 
aplicar el codi deontològic 

poca formació específica 
aportar formació a ISP sobre els CP 
aportar formació a altres treballadors sobre 
ISP 

poca informació 
mantenir una reunió prèvia sobre el cas 
fer ús del mateix ISP durant tot el cas 

3. Comunicació i ISP 
mala acústica 

assegurar-se que se sent bé i, si cal, demanar 
assistència 

diversitat cultural aportar la informació cultural necessària 

4. Ètica 

pressió sobre el rol 
al principi informar sobre el rol 
portar una còpia del codi deontològic 

intervenció 

intervenir només quan siga necessari 
(informació cultural i informació bàsica sobre 
Dret) 
ser transparent 

Taula 56. Identificació de problemes i solucions per a la ISP penitenciària 

7.4. CONCLUSIONS 

En aquest apartat final aporte un seguit de reflexions a mode de conclusió d'aquest capítol. En 

primer lloc, presente una valoració de la tasca investigadora que he portat a terme, posant de 

manifest les dificultats que han sorgit en el procés d'elaboració del treball, i avaluant críticament 

la feina realitzada. En segon lloc, s'ofereixen unes reflexions finals en què reprenc les dades 

aportades al llarg del capítol i s'observen d'una manera més general, tot valorant els resultats 

obtinguts i subratllant els aspectes més significatius.  

7.4.1. VALORACIÓ DE LA TASCA INVESTIGADORA 

En aquest apartat aporte una valoració crítica de la tasca investigadora desenvolupada i dels 

resultats obtinguts. La presentació de l'avaluació de la recerca està plantejada atenent a les 

fonts d'informació utilitzades i als grups d'informants. 

Pel que fa als qüestionaris, cal posar de relleu que la mostra recollida al CP de Castelló I (gestors, 

treballadors i interns) és d'un valor relatiu quant a la seua representativitat, tot i que des d'un 

punt de vista qualitatiu sí que permet fer una aproximació a la realitat i una diagnosi de la 

situació. Fa la sensació que les preguntes plantejades no eren rellevants per als informants i que 

les respostes aportades no ofereixen una informació que emane de la reflexió i de l'interés sobre 

el tema, sinó que sembla més prompte que varen emplenar el qüestionari perquè ho havien de 
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fer. Aquesta impressió és coincident amb la diagnosi general de la ISP penitenciària a l'Estat 

espanyol que he presentat anteriorment. 

En relació amb la mostra recollida a través dels qüestionaris emplenats per ISP en actiu, la 

intenció original era aconseguir un grup de més de 100 ISP i que fóra variat, amb experiències en 

àmbits diferents, que pogueren oferir una visió ampla del context de treball estudiat des de 

prismes diversos. En canvi, la mostra obtinguda no supera els 50 informants i aquests són 

majoritàriament de l'àmbit jurídic. Així doncs, haguera sigut desitjable obtenir més respostes, 

especialment des d'organitzacions de l'àmbit de la ISP mèdica. 

Així mateix, vull subratllar també que des de la perspectiva de la reflexió posterior, en l'anàlisi de 

les dades, existeixen aspectes millorables en el disseny dels qüestionaris. En algunes preguntes 

(per exemple, preguntes 1.1 i 1.2 dels qüestionaris enviats als ISP) he aportat exemples per 

il·lustrar la resposta, però no ha estat una bona idea perquè és possible que això haja esbiaixat 

els resultats. En altres casos, no vaig tenir en compte si els informants tindrien el coneixement i 

la informació per oferir una resposta significativa; un exemple n'és la pregunta 2.1 del 

qüestionari per a gestors («¿Qué dificultades crees que son las más relevantes en cuanto a la 

comunicación e interpretación de lenguas?»), que havia estat plantejada amb la finalitat de 

veure quins elements dificulten la comunicació (com ara la manca de disposició per part de la 

institució, el desconeixement dels treballadors, les dificultats derivades dels tabús i de maneres 

diferents de relacionar-se, entre d'altres), però no ha oferit els resultats esperats, bé per la 

forma com l'he redactada o pel fet d'adreçar-la a un públic que potser no coneix els obstacles 

potencials a la comunicació intercultural. També en relació amb la redacció d'algunes preguntes, 

la pregunta 1.4 del qüestionari per a ISP, centrada en els dilemes, va obtenir un nombre elevat 

de respostes en què els ISP afirmaven no haver-ne acarat cap, i això resulta sorprenent, perquè 

la pràctica de tota professió és lògic que genere dubtes i dilemes, i possiblement la forma com 

està redactada la pregunta i el fet d'utilitzar el terme «dilemes ètics» no haja estat una opció 

encertada. Així mateix, a la pregunta 2.5 del qüestionari per a ISP, amb la qual intentava obtenir 

una jerarquització dels valors o principis ètics de la professió, sembla que el tipus o el format de 

la pregunta no han permès obtenir la informació esperada. 

Això no obstant, considere que el fet de preguntar als diversos grups d'informants del CP sobre 

la comunicació intercultural, la ISP i plantejar-los com d'adequades resulten segons quines 

pràctiques, genera dubtes als informants i els obliga a qüestionar-se alguns aspectes i això pot 

ser un pas inicial per a la motivació de canvis (Prochaska et al., 1992), almenys actitudinals.  
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Quant a les entrevistes realitzades al Regne Unit, la valoració que en faig és ben positiva perquè 

m'ha permès validar algunes de les nocions plantejades als qüestionaris emplenats i confirmar 

les impressions que vaig tenir al CP de Castelló I. Això no obstant, aquesta estratègia també pot 

haver afectat el desenvolupament de les entrevistes, ja que sóc conscient que el fet d'haver 

revisat la bibliografia i les respostes d'alguns informants, ha esbiaixat parcialment el contingut i 

la forma de les preguntes plantejades. 

Pel que fa al treball realitzat al CP de Castelló I, en els paràgrafs següents pararé atenció als 

elements: el tracte rebut per part de la institució, la mostra estudiada, el desenvolupament del 

curs i, finalment, la meua pròpia tasca.  

Pel que fa a la valoració que faig del tracte dispensat per la institució, només puc agrair l’atenció 

i assistència que he rebut. Sense la col·laboració de la Subdirectora de Tractament, la meua tasca 

no s’haguera pogut materialitzar. Tant pel que fa al tracte dispensat, com a les qüestions de 

logística i de permisos, he rebut tota l’ajuda que he necessitat. 

Com a nota negativa cal ressaltar que d’entre els participants que s’havien escollit per al curs, 

ben pocs havien interpretat ni una sola vegada i alguns no tenien la competència lingüística 

necessària per seguir el ritme de la classe. Segurament haguera resultat més productiu treballar 

amb aquells presos penats amb més competència lingüística, més experiència com a 

«intèrprets» i millor coneixement del funcionament del CP. En aquest sentit, no he comptat amb 

el tipus d’alumne que esperava per poder treballar amb més detall alguns temes de la ISP 

penitenciària, però el resultat ha superat les meues expectatives. 

Parant atenció a qüestions pedagògiques, vull incidir en l'interés que han mostrat tothora els 

participants, i per això la valoració que en faig és excel·lent. M’ha sobtat positivament la facilitat 

amb què han realitzat els exercicis de representar entrevistes amb treballadors del CP. Quant a 

aspectes motivacionals, presentaven una disposició molt bona de cara al treball i demostraven 

un grau alt d’interès a l’hora de fer tota mena d’activitats, de manera que no ha calgut fer 

esforços per implicar-los en les tasques proposades. 

Així mateix, l’acústica pèssima de l’aula on hem treballat, juntament amb les dificultats de 

comprensió, ha provocat que alguns estudiants no pogueren seguir el ritme de la classe. Tot i 

així, no he vist entorpit en cap moment el funcionament de les sessions. El meu grau de 

satisfacció amb el desenvolupament de les classes és elevat. 

Finalment, en referència a la valoració que faig de la meua pròpia tasca al CP, considere que he 

fet un bon treball, encara que l’èxit ha sigut menor del que esperava, perquè la meua capacitat 
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per a motivar un canvi és evidentment limitada i, tot i que l'objectiu de provocar canvis era 

possiblement excessivament ambiciós, podria haver acarat el repte d'una forma diferent. D’una 

banda, com ja he apuntat, la manca de competència lingüística d’alguns alumnes n’ha dificultat 

l’aprenentatge, i la inexperiència en interpretar provoca que no tinguen cap consciència de la 

dificultat de l’activitat; de l’altra, no tenia cap coneixement del lloc on anava a donar classe, atès 

que aquesta ha estat la meua primera experiència docent en aquest context i no coneixia els 

alumnes de bestreta. Per a millorar el resultat, considere que reduir més la part teòrica dels 

materials haguera oferit resultats òptims. Això no obstant, pel que fa a la interacció amb el CP i 

amb els alumnes, pense que he demostrat una bona capacitat d’adaptació a un context 

desconegut i complex. 

Així doncs, la valoració global que faig del treball realitzat és molt positiva. 

7.4.2. REFLEXIONS FINALS 

Convé subratllar, com a reflexió general sobre el grau de correspondència entre les categories 

d'anàlisi elaborades al capítol anterior per a l'estudi dels documents deontològics i les nocions 

que han emergit durant l'estudi del context penitenciari, exposat en aquest capítol, que és ben 

elevat. Aquest paral·lelisme es manifesta per exemple pel que fa a la inadequació de recórrer a 

ISP no professionals (donats els tipus de competències necessàries, com s'exposa a 7.2.1.1.2), o 

l'exigüitat de referències dels codis a qüestions com l'acreditació, o el fet que les directrius no 

siguen vinculants i, per tant, no es puguen adoptar mesures disciplinàries (7.2.1.1.3). Un altre 

punt de coincidència rellevant entre la informació recollida al capítol anterior i aquest al·ludeix a 

la jerarquització dels principis ètics: els més rellevants són confidencialitat, imparcialitat, precisió 

i professionalitat (7.2.1.1.3).  

Tot i que aquestes observacions palesen que, efectivament, l'ètica aplicada a la ISP penitenciària 

comparteix nocions amb l'ètica aplicada a la ISP general, com hem vist al llarg d'aquest capítol, el 

context penitenciari de la ISP es caracteritza per una sèrie d'elements que tenen un impacte 

sobre la pràctica de la ISP i sobre la dimensió ètica inherent a l'exercici d'aquesta professió. Així 

doncs, l'ètica general de la ISP, descrita al capítol anterior arran de l'estudi d'una mostra de 

documents deontològics, es completa en aquest capítol, a partir de les dades aportades pels 

informants, amb una descripció de la ISP als CP que explicita la manera com es modula l'ètica 

professional d'acord amb les característiques d'aquest context institucional.   
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El factor més prominent és la seguretat, el qual sovint comporta un seguit de condicionants, 

sobretot pel que fa a factors de temps i espai, els quals, al seu torn, tenen un impacte sobre 

l'ambient de treball, ja que generen una sensació d'intimidació i uns procediments massa llargs. 

També són nocions recurrents l'entorn físic i l'atmosfera emocional, com a factors que 

influencien els professionals. Els informants consideren que aquests aspectes de la ISP 

penitenciària afecten negativament la pràctica de la interpretació. 

Aquests resultats palesen la inadequació o la insuficiència d'una taxonomia de la ISP que només 

tinga en compte els àmbits i contextos de treball, d'acord amb el que planteja Alexieva (1997), 

Abril Martí (2006: 37), Zimányi (2009: 257) en referència a la ISP en salut mental, perquè aquesta 

classificació resulta general i poc dúctil, i no respon a la naturalesa diversa de les entrevistes que 

es poden produir dintre d'un mateix àmbit. El tipus de relació que s'estableix dintre d'una presó 

entre un advocat defensor i un intern sovint pot resultar antagonista, mentre que el vincle entre 

el jurista d'un CP i un intern pot ser de confiança o fins i tot d'afecte; les relacions entre els 

professionals i els interns també poden evolucionar en el temps. Tots aquests factors tenen un 

impacte clar sobre la interpretació i solen quedar exclosos de les consideracions taxonòmiques. 

Totes les institucions desenvolupen una funció concreta i aquesta funció impregna l'ambient que 

es viu als espais que ocupen aquestes institucions. En el cas dels CP, la prioritat és el control, la 

seguretat i la vigilància i, en l'ordenament jurídic espanyol, també la reinserció. Com hem vist al 

llarg d'aquest capítol, les presons tenen una sèrie de característiques que ho posen de manifest: 

l'espai, el temps, la manca de llibertat, la tensió, la manca d'intimitat, l'exercici continu de 

l'autoritat… Aquests trets tenen un efecte clar sobre la comunicació que es produeix i sobre les 

entrevistes interpretades. La presa en consideració d'aquests condicionants ajuda a entendre 

millor la naturalesa de les interpretacions que tenen lloc als CP, i les tensions a què es veu 

subjecte el rol de l'ISP, el qual, com a eix vertebrador de l'ètica del professional, té un efecte 

sobre les estratègies que es poden considerar més adequades per a un correcte 

desenvolupament de la tasca professional. 

He assenyalat que l'entorn té un efecte sobre les interaccions, i la naturalesa de la interacció 

entre interns i altres professionals (personal del CP o advocats) també té un efecte sobre les 

pràctiques discursives que es produeixen i, d'aquí, per extensió, sobre la tasca del ISP. El tipus 

d'entrevista més comú és la que té lloc entre els advocats i els interns, i solen tenir un 

component de relació personal i d'informalitat, a més d'un cert grau de confrontació. Quan la 

relació és tensa, com sembla que ho és entre interns i personal de seguretat, i antagonista, com 
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sembla que ocorre en alguns casos entre els interns i els seus advocats, la tasca de la ISP esdeve 

també emocionalment intensa. 

Tot i que sembla que predomina l'àmbit jurídic en la ISP penitenciària, el fet que els CP siguen 

«nuclis urbans autosuficients» ―d'acord amb la legislació espanyola i com sembla que és el cas 

arreu, com apuntava al Capítol 4― dóna a entendre que les necessitats d'ISP professional als CP 

es produeix en àmbits diversos. Això no obstant, aquesta necessitat no sembla veure's reflectida 

en la realitat professional, segons la mostra estudiada, que assenyala el predomini de l'àmbit 

jurídic en aquest context de treball. 

Pel que fa a l'ètica professional, els ISP han de prendre en consideració els factors contextuals 

que hem esmentat quan interpreten en un establiment penitenciari. La pràctica professional es 

considera vàlida quan té en compte i s'adapta als requeriments de l'entorn en què aquesta té 

lloc. Aquesta adaptació hauria d'incloure una dosi de reflexió ètica, valorant els principis interns 

de la professió, i també els constrenyiments legals a què estan subjectes tots els ciutadans, i 

valorant la forma com es poden modular aquests principis segons els factors contextuals. 

El rol professional, que afecta la resta de principis ètics, no és per tant una noció estàtica, sinó 

que s'ajusta al context d'acord amb els matisos de cada interacció. S'ha d'anar construint 

contínuament d'acord amb aqueixos factors, a més de conjugar els trets identitaris que s'ha 

forjat la professió, de vegades resistint i de vegades cedint a la pressió que exerceixen els 

participants primaris i el mateix context. 

Pel que fa a la situació a l'Estat espanyol, ha quedat palès, doncs, que les persones que no 

dominen el castellà no poden gaudir en igualtat de condicions del serveis que se’ls ofereixen al 

CP. I això posa de manifest que cal dedicar més atencions al dret constitucional a la igualtat 

d’accés als serveis públics de tots els ciutadans. L'absència d'una comunicació interlingüística 

adequada al si dels CP és un dels problemes principals que es troben els interns estrangers (van 

Kooten, 2008), i pot provocar situacions de vulnerabilitat, vulneració de drets i l'increment de les 

possibilitats de reincidir. 

A més, com he assenyalat al Capítol 4, és evident que el tractament penitenciari només pot 

aspirar a la reinserció si es produeix una comunicació efectiva amb l’intern, i això no pot ocórrer 

sense serveis d’ISP. No cal incidir, per evident, en la total inadequació d’aquesta pràctica, però 

sembla que el sistema penitenciari espanyol i la legislació que el fonamenta no preveu 

mecanismes per a la provisió de serveis d'ISP professionals als CP. Tot i que els gestors del CP 

semblen conscients de la nul·la qualitat de la ISP i de les necessitats comunicatives, no compten 



 

422 

amb la infraestructura per evitar que es produïsquen dinàmiques d’aquest tipus. La legislació 

espanyola aplicable no condemna, sinó que recomana aquesta pràctica, de manera que pel que 

sembla l'Administració penitenciària no vulnera la legislació espanyola, com he apuntat al 

Capítol 4. Això no obstant, sí que es vulnera la Recomanació europea sobre les Normes 

penitenciàries europees, com he assenyalat a aquest mateix capítol. 

D'acord amb la informació recollida sobre la ISP a l'estranger, sembla que és relativament comú 

que es produïsquen els intercanvis sense la intimitat i confidencialitat suficients, ja siga per les 

mesures de seguretat o la manca d'espais adequats, cosa que contravé el Principi 18 del Conjunt 

de principis per a la protecció de totes les persones sotmeses a qualsevol forma de detenció o 

presó de les Nacions Unides, com hem vist també al Capítol 4. 

D'altra banda, les necessitats de serveis professionals d’ISP amb uns criteris de qualitat clars i 

estandarditzats a l'Estat espanyol depassen el context penitenciari i les possibilitats de qualsevol 

institució. Aquestes necessitats afecten bona part dels serveis públics. En aquest sentit, resulta 

indispensable crear estructures professionals, amb mecanismes d’acreditació i control dels ISP, 

amb eines que fomenten la professionalització. 

Com a observació final convé subratllar que, tot i que molts dels trets distintius plantejats en 

aquest capítol sembla que emfatitzen la part negativa d'aquest context, això no vol dir que la ISP 

penitenciària siga especialment desagradable. Com un context força desconegut, la descripció 

que he fet de l'espai, l'ambient i les referències al suïcidi, pot resultar intimidant i de fet aquesta 

sembla ser la reacció més usual, almenys en el meu cas i en el de la majoria dels informants, 

quan es visita un CP. Malgrat això, aquesta intimidació sembla ser una conseqüència de la manca 

de familiaritat amb el tipus de situacions gravíssimes, sovint crítiques, que es produeixen en 

aquest context i resulta difícil afrontar-les per a aquells que hi tenen menys contacte.  

En aquest capítol he intentat esclarir què és la interpretació en presons, per mitjà d'una 

panoràmica de la tasca interpretativa i dels elements al seu voltant que la fonamenten. Aquesta 

visió general és un pas envers una comprensió més profunda d'aquest context, i per tant pretén 

generar més preguntes i obrir camins d'estudi. 
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CAPÍTOL 8. FINAL CONCLUSIONS 

The interest of an ethical theory of translation as we understand it lies 
in the integration of all translation practices. (Gouanvic, 2001: 204) 

This chapter aims at summarizing the findings of the study and highlighting its most significant 

results, validating the hypotheses and assessing the degree of attainment of the objectives set 

forth in the introduction, evaluating the limitations of the study and putting forward some 

future recommendations and setting out prospects of study. 

8.1. SUMMARY 

This doctoral thesis examines the public service interpreting (PSI) profession from an ethical 

perspective. Thus it deals with the deontological framework that governs practice and with its 

application to a delimited area of specialization, namely penitentiary interpreting. In order to 

analyze the general framework, seven deontological documents (codes of ethics, codes of 

conduct and standards of practice) in force in the field have been studied. The defining factors of 

the specific interpreting setting have been drawn through observation of the context, interviews 

and questionnaires to various agents involved.  

In order to visibilize the complex network of relations that helps explain the nature of the 

realities under analysis and certain occurrences, the theoretical framework has been elaborated 

as the needs emerged during the empirical study. The relevant disciplines that were chosen to 

facilitate the category creation stage were: PSI as a profession and as a discipline, professional 

ethics and deontology, and the sociology of professions and professionalization processes; a 

fourth element alludes to the penitentiary context, the ways it is defined, its history, its 

regulatory provisions and its demography. 

The next paragraphs are intended to condense the main results of the study by linking them to 

the hypotheses and goals mentioned in Introducció (sections D and E). 

The first main result of the study is the visibilization of the intricate web of relations interwoven 

in deontological documents, and the semantic structure that emerges of it. According to the 

professional normative framework depicted in the documents, this system has different inter-

related dimensions or levels of action: 
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- practical individual action: technical strategies regarding cross-language interpreting 

that individual practitioners put in place in order to fulfil their goal in a satisfactory and 

coherent way.  

- practical collective action: socioprofessional strategies that the community of 

practitioners carries out with the aim of ensuring acceptable levels of quality, and hence 

gaining legitimacy and control over different areas affecting their professional praxis. 

- conceptual individual and collective action: ethical strategies that individual practitioners 

or the whole collective put in place to organize of values and professional principles, 

thus enabling a conscious sense of professional identity rooted in shared values, making 

it possible to reasonably explain what elements or strategies take priority over others 

(i.e. a justification of decisions), or to solve dilemmas.  

The thread that binds together these levels of professional action is the notion of 'socialization'. 

In one sense, the professional values and ethical principles that PSIs adopt as their own often 

remain implicit; deontological documents try to make these visible in order to facilitate the 

assumption of shared values on the part of new members. It is arguable that legislation fulfils a 

similar function. As a consequence, it may be stated that the normative framework is a 

reflection of what a community considers to be appropriate or inappropriate behaviours. 

Therefore, studying prescriptive norms (or 'absolute rules', in the terminology by Toury, 1995) is 

useful to understand these values and explain the way they are articulated. 

The lack or scarcity of socialization in new or emerging fields of practice, such as prison 

interpreting, entails a low degree of transmission of agreed strategies among members of the 

group to overcome difficulties. Therefore, individual professionals in certain specializations are 

not aware of what strategies the PSI's own professional collective expects them to undertake. 

The fact that there are no guidelines specific to the prison interpreting context is a sign of this 

lack of socialization processes. 

The second main result lies in the description of the prison interpreting setting by applying the 

semantic structure of deontological documents onto this setting. This process has shown that 

there is a great deal of shared territory between the general deontological framework of the 

profession and its 'uncharted' areas of practice. Overall, the framework provided by codes of 

ethics and standards of practice is relevant to describe specific contexts not included in the 

texts. However, these documents fail to provide for or explicitly deal with some features of the 

studied PSI prison context. For instance, the category "space" is only marginally referred to, 
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despite being revealed as an essential defining category of the context, because it impacts on 

the emotional atmosphere, the kind of relation between participants, the role of interpreters 

and some of the main difficulties faced by PSIs. 

This leads to a description of the context that takes into account the general professional 

normative framework, but also acknowledges the fact that the overall system is not detailed 

enough to be able to encompass all contexts and situations, and the need to include various 

regulatory levels (international, national, institutional, setting-specific), which partly shape a 

specific institutional situation and all social practices (professional or not) taking place in it. This 

definition also tries to outline the constraining factors imposed by the context, most of which 

may be linked to the nature of the institution, and are most often to do with security 

procedures. In this case, the nature of prisons, theoretically designed to re-educate and 

reintegrate into society, but practically structured around security mechanisms, give rise to 

feelings of overwhelming tension and uncomfortable power relations, or generate difficulties 

derived from an unwillingness to collaborate. Furthermore, other factors like the space where 

the interpreted encounters take place or the time when they happen do not seem to contribute 

to the interpreting task. The fact that prisons are buildings planned to ensure security and not to 

enhance communication leads to situations where space is scarce, acoustics is inadequate, or 

the communication systems and channels do not work appropriately. As regards the category 

'time', security elements also hinder the interpretation, as the entrance procedure usually 

entails a long waiting time and there may be some difficulties regarding meeting times. 

8.2. VALIDATION OF HYPOTHESES AND OBJECTIVES 

In this section I intend to reintroduce the hypotheses and objectives that were presented in 

Introducció in order to validate and assess whether the ideas with which this dissertation began 

are confirmed, invalidated or have been refined when contrasted with reality. 

Concerning the hypotheses, the main proposition that this study defends, as pointed out in 

Introducció (section D), states that looking into professional ethics through the prism of 

deontological documents may give an insight into underlying semantic normative structures. 

Such structures are useful to characterize the PSI profession, in general, and also specific 

contexts of practice not necessarily included in the documents under scrutiny, like the 

penitentiary one.  
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The occurrences in the sample of documents have been mapped according to the theoretical 

coordinates of the areas which seemed relevant to the data at hand, as it has been explained 

previously, and they provided a good explanatory tool to deepen the understanding of the texts 

and the professional activity, offering a new interdisciplinary perspective of PSI.  

Therefore, the first hypothesis about the existence of a web of relations within deontological 

documents, which accounts for the nature of the profession and may function as a basic 

structure for all the contexts where this praxis is carried out, is found to be true. However, it can 

be further refined by stating that, although deontological documents, whether general or 

specific, contain a core professional normative framework, they can never include all possibilities 

of action or all contexts of work. As a result, the picture of what duties, rights, principles, goals 

and strategies are expected to be fulfilled, as depicted in these texts, needs to be expanded or 

retouched according to the norms (binding or not) of the specific setting, its main characteristics 

or the kind of relationship among primary participants, among other factors. 

The secondary hypotheses deriving from this main assumption and set forth at the beginning of 

this dissertation are evaluated in the following paragraphs. The first of them refers to the 

possibility that the moral system of the profession crystallizes in its deontological documents. It 

has been shown that there is an overarching normative framework, where the ethical content is 

organized in a three-step hierarchical structure of values (or goods), principles and strategies. 

The central value of PSI is 'enabling communication when primary interlocutors do not have a 

common language', and other more peripheral, setting-specific, values have to do with 

'preserving the well-being of the patient', in healthcare settings, or 'facilitating the equal access 

to justice', in legal settings. The main principles in all domains are impartiality, accuracy and 

professionalism. 

Despite this convergence in the ontologically higher, more abstract, ethical notions, the lower 

ones (strategies) tend to diverge. Given the fact that PSI is intrinsically an institution-based 

professional activity, taking place in a broad variety of settings, no general ethical structure can 

consider the constraints imposed on practice by all contexts. As a result, this structure 

necessarily leaves out essential contextual factors that may have a great impact on the 

interpreters' ethics. Thus, in short, the description of the elements that surround praxis in 

specific fields contributes to enlarging the scope of the moral system. 

To lay emphasis on this last point, in the specialization of penitentiary interpreting it has been 

proven that the characteristic features of communication are partially predefined by the very 
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nature of the institution where it happens. In this sense, it is also confirmed by practising 

interpreters that security is the main defining trait of this setting, which has a bearing on some 

categories that appear to be of paramount importance to characterize an interpreting setting. 

The space and time configuration, as well as the fact that authority and power are always 

present, impact on the emotional atmosphere of the encounter, often very tense, and the kind 

of interpersonal relationships established between primary participants, which at the same time, 

places tensions on the role of the interpreter and conditions the strategies to be undertaken, in 

order to resist such pressures and create favourable working conditions for the PSI. Again, it 

seems that understanding unexplored contexts sheds light on new articulations of the moral 

structure. 

Another subhypothesis that was put forward alludes to the notion that the penitentiary setting 

belongs to the legal domain, but that it can be considered an all-in-one setting, as it includes 

sub-settings or communicative encounters typically belonging to all the other domains (medical, 

social, educative). This statement has been found to be only partially true. Prison interpreting 

does seem to be a part of the legal domain, given its institutional nature, and penal institutions 

do provide all kinds of services within their walls. But in accordance with the information 

provided by the respondents, PSI is not consistently carried out in all encounters where it is 

needed; rather, it is only done in legal-type meetings. 

As regards the proposition that deontological documents may be understood as a genre with 

certain features relatively homogenous, it has been found that overall, the communicative 

situation, the formal (macro- and micro-textual) components and the contents tend to be 

roughly coincidental. The authors are mostly professional organizations who published the text 

in order to provide guidelines that might help foster professionalization and quality. The 

documents usually have three main sections: an introduction, an ethical body, and other 

elements. The ethical body, containing the rules, is drafted in an instructive manner. In relation 

to the semantic analysis of the texts, it was confirmed that ethical notions are elusive, given 

their high degree of abstraction, and therefore are difficult to describe. As it was highlighted, 

linear definitions are unfit for these conceptual realities and it is proposed, as an improvement 

to that hypothesis, that they need to be defined following a never-ending spiral process, in the 

sense that the more one looks into them, the more refined their conceptualization is.  

As far as the goals of the study specified in Introducció (section E) are concerned, there are 

primary and secondary objectives, which include general and specific ones. 
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The first primary general goal refers to describing and analyzing the PSI deontology through the 

study of relevant documents; this main aim is broken into the following several specific goals. 

Firstly, the texts were dissected using textual analysis tools, which led to a characterization of 

the genre (or rather, system of genres) 'deontological documents', by looking into the main 

traits of the textual communicative encounter and its purpose, and linking these to the 

macrostructural and microstructural elements that had been identified. It was observed that the 

text function (i.e., mainly conative but also referential) of this instructive type of texts, their 

illocutionary force (i.e., giving information and guidelines) and the intended perlocutionary act 

(i.e., modifying the behaviour of professionals and improving quality) were all coherent among 

themselves and with the texts content. This formal approach was a useful introductory step in 

the conceptual analysis of the texts, for which professional ethics gave a thorough but 

responsive grounding. Three levels of ethical information were identified: values, principles (and 

objectives) and strategies. In order to analyze the strategies, which were the most specific type 

of guidelines, the theoretical framework was complemented with two more angles, a 

sociological and an interpretative one. All in all, the sample was consecutively analyzed from 

these three perspectives, related to the three levels of action presented above. The fact that 

there were three levels of ethical information and three levels of action pointed to the existence 

of an underlying hierarchical relationship among notions. It was attempted to describe this web 

of connections, which turned out to be a very intricate and complex process. As a result of all 

this, the first main objective of the study seems to have been fully attained. 

The second main goal focuses on describing PSI in penal institutions by means of direct and 

indirect observation, and in contrast with the general portrayal of the profession, in order to 

characterize this context by identifying differentiating features concerning the professional role, 

typical difficulties and possible solutions. After carrying the study as planned, it was found that 

the task of prison interpreters is characterised by a number of elements. Primarily, the need to 

comply with very strict security procedures determines the interpreting setting at different 

levels: scarcity of space and time, lengthy procedures, sense of intimidation and tension, 

difficulty in accessing information, and lack of privacy. Secondly, that the surroundings are not 

conducive to enabling effective communication, because acoustics and communication 

equipment tend to be of poor quality and rooms may not be in good condition. Thirdly, the 

relationship between primary participants may, on the one hand, be antagonistic and the 

dialectical games they engage in make the interpreting process complicated; on the other hand, 

the interpreting task may be relatively relaxed, as the meeting is never recorded, it usually 

involves some social chatting and tends to be of an informal nature. The role of the PSI in this 
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context, as is probably the case in all contexts, develops and evolves, being constantly 

constructed, (re)negotiated and asserted, in accordance with the changing nature of its 

surroundings. Under some circumstances, the triadic interpreting encounter in a prison may 

become a system of forces, in which unbalancing (unpleasant environment, pressure) and 

balancing vectors (training, code of ethics, professional ethos) can diffuse or exacerbate an 

already tense situation. Dilemmas arise in the process of adopting an impartial role, defining the 

limits of intervention in a given situation and making these explicit to others. Strategies aimed at 

resisting these tensions (e.g. role clarification) while searching for balance (e.g. only necessary 

interventions) help establish an appropriate professional role in order to fulfil the goal of 

enabling effective communication. All primary specific objectives have been fulfilled except the 

direct observation on the field, as it has been impossible due to security restrictions. 

As regards the secondary goals, the first of them is related to contributing to the progress of the 

discipline, defined through actions like providing the prison setting with content, thus visibilizing 

it among the academic community, and enriching the discussion about professional ethics and 

deontology of PSI. Although these elements will be dealt with in greater detail in 8.3.1, they 

seem to be accomplished objectives. The second goal refers to elaborating tools or engaging in 

activities that may help to improve the quality of PSI service provision, such as raising awareness 

about the need to count on professional services, elaborating and disseminating informative 

materials in order to clarify concepts and obtain the necessary collaboration from primary 

participants, and to produce proposals for improvement that may be useful to motivate 

changes. In this group of goals, the last one about recommending ways to improve has been 

clearly achieved, and the rest have only partly been reached, as they have been indirectly or 

tangentially tackled. These issues will be further assessed in 8.4. 

In a nutshell, the majority of the objectives and hypotheses that were set out in sections E and D 

of the Introducció, on which this study is based, are fulfilled and validated. 

8.3. ASSESSMENT OF STUDY 

In order to proceed with the overall assessment of this study, this section offers a summary of 

the main contributions of the research and a critical evaluation of the limitations it has and of 

the research task itself. 
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8.3.1. CONTRIBUTIONS 

This section attempts to summarize the contributions of this study. Firstly a short introduction of 

three types of contributions will be presented. Then, these will be related to the specific 

contributions offered in this thesis. According to Gile (2001) the contributions that research can 

offer may adopt three forms: 

- conceptual contributions ('theoretical'): They consist in presenting new theories, 

questions, hypotheses and analyses of known facts or findings. They usually generate 

empirical research, which leads to empirical findings, and they have a markedly 

interdisciplinary component, mostly focusing on linguistics and cognitive sciences. This 

kind of contributions tend to entail a considerable amount of reading of theory from the 

related disciplines. Pöchhacker (2001: 200) draws a distinction between two theoretical 

process when he points out that 'analyzing' is about exploring and evaluating the 

theoretical elaboration in relation with interpreting, and that 'modeling' deals with 

explaining concepts in detail in order to build an analytical framework. This framework 

can be presented as a model, as understood by Pöchhacker (2001: 211-214), i.e. a 

theoretical construct that is used as a hypotesis (2001: 212), whose validity needs to be 

validated in practice, which constitutes the essenctial principle of the empirical study. 

However, if the researcher offers innovative ideas and provides new information about 

descriptive or explanatory concepts or relations in a convincing manner, it may not be 

necessary to apply empirical research methods (2001: 214). This author also 

differentiates between the contribution of a general theory (affecting the whole of the 

object of study; i.e., interpreting) and several partial theories (restricted to specific 

aspects or problemas), as originally expressed by Holmes (1988). 

- empirical contributions: They consist in discovering physical, social and behavioural 

entities and/or revealing facts that describe nature and behaviour. Even if priority is 

given to new empirical findings, corrections and confirmations of previous findings are 

also considered important. 

- methodological contributions: They consist in developing new exploratory tools. These 

contributions may materialize in the form of experimental designs or new statistical 

procedures, in the development of new measuring tools, of analytical procedures, of 

classification or categorization processes.  
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8.3.1.1. Theoretical 

The main theoretical contribution of this study consists in offering an analytical framework of PSI 

derived from the close examination and interpretation of deontological documents. This reading 

of the texts sample, as previously mentioned, is carried out from three complementary 

approaches: professional ethics, the sociology of professions and PSI. In this respect, the study 

sets forth partial theories about how the various types of professional norms can be structured 

into a conceptual system.  

These three dimensions (or levels of action, as put before) provide a comprehensive depiction of 

interpreting, not as (cognitive) process or a (text) product, but as a professional activity in 

continuous interaction with other actors, and reflects upon its technical and ethical duties and 

difficulties. It is therefore an attempt to propose a general theory that may account for the 

complex nature of such a profession as PSI. This tripartite ethical-sociological-technical 

hermeneutical model emerges from the observation of documents concerning PSI but may also 

be applicable to other professional fields. A parallel can be drawn between this proposal and 

Pöchhacker's (2001) synthesis of the works by Stenzl (1983) and Salevsky (1983), where he 

points out that both authors "aimed at drawing up a comprehensive/integrative model of 

interpreting as an activity in the context of communicative interaction. (…) both posited socio-

cultural, situational and textual dimensions as shaping the process and product of interpreting" 

(Pöchhacker, 2001: 206).  

In order to validate this framework of analysis by contrasting it with reality, it was then applied 

to a relatively unexplored context of practice, which is discussed in section 8.3.1.2, about the 

empirical contribution of the study, and it was found that overall, this framework seems relevant 

to characterize a specific field, as has been argued in the previous section, 8.2. 

8.3.1.2. Empirical 

The main empirical contribution of this study consists in mapping the PSI profession through a 

sample of deontological documents and in making use of the analytical framework that emerged 

in order to characterize the PSI penitentiary context. Many of the most significant results have 

already been discussed, so they will only be briefly mentioned in this section.  

The analysis of the PSI deontology has produced significant results. Firstly, from the point of 

view of textual analysis, a description of the text genre has been offered. Then, the sample has 

been semantically studied from three theoretical perspectives, as stated above. As regards 
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professional ethics, the norms contained in the documents have been articulated into a moral 

system with values, principles and strategies; it has also been found that the professional role of 

PSI, especially in the medical field, seems to have evolved towards a more refined, perhaps 

restrictive, understanding of it. Apart from this, it has been demonstrated that there is an 

intense intertextual dynamics among the documents. From a sociological perspective, the data 

have been organized around the notion of control. As far as the interpreting strategies are 

concerned, these have been structured according to different (verbal, paraverbal and non-

verbal) aspects of language, the set-up of the interpreting encounters and potential obstacles. 

All things considered, during the analytic process it has emerged that there is a relatively well-

knit web of semantic relations between notions and perspectives, grounded in the documents, 

which depict the PSI profession as a complex activity, thus requiring professional structures 

sound training and professional judgement.  

The study of the PSI prison setting and contrasting it with this framework has also been fruitful. 

It has been found that the foreign prison population is growing rapidly in European countries 

and that, in parallel with this phenomenon, the need for interpretation services in penal 

institutions is also increasing. In order to characterize this interpreting setting, the study has 

looked into contextual elements that condition PSI practice and the professional role, such as 

physical surrounding, emotional atmosphere, organization issues and security procedures, 

socioprofessional factors and ethical concerns. As regards this last point, it has been structured 

around problems and solutions mentioned by informants, and the general ethical principles of 

the profession have been modulated according to this input. It has been proven that the 

coordinates elaborated during the deontological analysis are useful, but insufficient, to describe 

the setting. It has also been found that a setting of professional practice is an irreducible social 

construct made of a complex web of relations that can be observed from endless viewpoints. 

Although this contribution cannot be a comprehensive depiction of the prison interpreting 

reality, it has tried to acknowledge this complexity by gathering various "versions" of the prison 

interpreting reality, in order to provide a description of it. 

8.3.1.3. Methodological 

The main methodological component of this research lies in the resorting to 'grounded theory' 

as an analytical procedure, and the software Atlas ti as support equipment. In spite of the fact 

that it is not an innovation as such, due to the fact that it is a method and a software well-known 

in social sciences, they lack visibility in Translation Studies. Nevertheless, this is a useful and 

flexible tool that allows a justification of results as directly emerging from the sample and also a 
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categorization of qualitative data, which are often relatively complex to be consistently classified 

in a justifiable way. The usage of this methodology has made it possible to "break up" the 

deontological documents and identify the underlying semantic structure. It has also been used 

to segment the extracted information from the informants' observations and to create relevant 

categories that facilitate its comprehension. 

Leaving aside these issues, and entering the domain of epistemology, this study incorporates 

prominent notions in the human and social sciences, such as intersubjectivity and 

interdisciplinarity. As far as intersubjectivity is concerned, the versions offered by different kinds 

of agents in the prison interpreting sector have been collected, and several deontological 

documents from several domains and with varied approaches, with the ultimate goal of 

providing an integrative and multidimensional depiction of the multifaceted reality that has 

been studied. 

Likewise, the analysis of results demonstrates the adequacy of conceptualizing the PSI 

professional practice from the three academic fields that have been mentioned above. This 

diversity of sources contributes to provide an interpretation of reality that is witness to the 

heterogeneity and multiplicity of prisms with which one can study social experiences or 

behaviours and the world. Besides this interdisciplinary approach, I have tried to adopt a 

transdisciplinary viewpoint as concerns methodology, using resources used in Translation 

Studies, like text analysis, and also borrowing techniques which originated in other fields, like 

'grounded theory' (from sociology) or applying moral reasoning (from philosophy). 

In this sense, therefore, and stemming from the initial goal of avoiding reducing reality to finite 

variables in order to suggest theories or explanations that are partly reductionist, the goal of 

portraying the immense and irreducible complexity of ethical propositions and professional 

practice may be considered to have been attained. 

8.3.2. LIMITATIONS 

The most outstanding limitation of this study lies in its lack of recordings of real interpretations 

in penal institutions, which would have allowed the analytic framework that emerged during the 

deontological documents scrutiny to be tested in real life. Basing the description, not only on 

indirect, but on direct observation, would have given more substance to the characterization of 

the setting. However, this difficulty in the sample collection process appears to be quite 

common in PSI studies, as many interactions happen in institutional settings and are often 
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deemed confidential. Therefore it is mostly not allowed to have them registered by an outside 

researcher; the prison interpreting setting seems to be especially not prone to permit this. As 

regards the sample, it must also be emphasized that most replies to the questionnaires sent to 

PSIs came from informants belonging to the National Association of Judiciary Interpreters and 

Translators, a US professional association of court interpreters and translators; in this respect, 

the data obtained may be partially biased. However, this lack of response from organizations 

dealing with other PSI domains is also significant of the fact that, of all the organizations 

identified, the only one interested in the study was a professional association of legal 

interpreters.  

Another possible limitation of the study lies in the heterogenous classification of the information 

collected. Some proposed categories in a same ontological level, such us professional role or 

professionalism, are broader in scope than others, like for instance accuracy or culture. The 

same happens with obstacles to communication as a separate notion, as it includes verbal, 

paraverbal and non-verbal elements. It may also be posited that role and professionalism contain 

almost all guidelines, and therefore it is arguable that the categorization is confusing. However, 

this overlap of notions is a reflection of the complex and dynamic nature of the data at hand. 

Furthermore, the classification criteria give priority to relevance in the sample, and not so much 

infallibility of the category creation process. In this sense, although it must be acknowledged 

that the classification may be further refined, the depart from a nitid categorization of elements 

may be explained in terms of the degree of significance (i.e., number of occurrences) that was 

given to some notions in the sample and their explanatory power.  

8.4. FUTURE RECOMMENDATIONS 

As it was stated in Introducció, the main goal of this study is not only to look at the object of 

study, but also to act on it. This approach emanates from an understanding of the researchers' 

function that is rooted in commitment and involvement, as advocated by Pym (2001) or Baker 

(Chesterman, 2008). In this sense, trying to exert a certain degree of influence on the topic dealt 

with is understood as a pivotal element of this research contribution, which is coherent with the 

socio-critical paradigm, as it is made explicit in Introducció. 

In section 5.5 it is mentioned that, as a later stage of the research process, following description 

and analysis, two documents have been elaborated in order to synthesize and disseminate what 

has been learnt and to find ways to transfer the results of the research into real professional 

practice. 
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One of them is a proposal of good practices for PSI (Annex IV. Proposta de bones pràctiques per 

a la ISP). Its purpose is to contribute to the professionalization of PSI by offering ethical 

benchmarks in order to ultimately help to improve the living conditions and the exercice of 

rights of all citizens. This was sent to the Comunica network, which functions as an observatory 

of PSI in Spain and draws together researchers and trainers in this field. This proposal is in a 

sense ethically inappropriate, because, as it was argued by Cortina-Orts (2003) and Habermas 

(1982) (see 3.4), ethical norms in order to be suitable have to follow a public process of 

republican deliberation (i.e., a bottom-up approach to it), as in reality "El respaldo del colectivo 

profesional es más importante que el texto" (Hortal Alonso, 2007: 213). Taking the legitimacy of 

all value systems as a starting point, this process leades to an elaboration of a document that 

collects the rules and aspirations as formulated by all the community, in this case a professional 

community. Nevertheless, the recommendation put forward here has followed a rather 

"monarchical" or "aristocratical" course (Cortina-Orts, 2003: 36) (i.e., top-bottom approach), in 

the sense that there has been no explicit, open and formal discussion on the topic. It is just a 

voluntary and individual proposal, which, despite not been ethically orthodox, is enunciated in 

order to motivate such debate and to provide some knowledge that, it may be posited, needs to 

be used in the social, and not only conceptual, sphere of life. 

When an occupation finds itself in the process of consolidation and takes on the task of drafting 

a code of ethics, it is often the case that it is inspired by the documents of the same profession, 

or sometimes others, in other "morally close" territories (Hortal, 2002: 196; Cortina-Orts, 2003: 

36). Thus, this proposal has been prepared considering the analyzed set of documents and 

including the most relevant and recurrent notions therein. Therefore, the final text hopes to 

serve as a basis for the elaboration of subsequent documents, created by all the relevant agents, 

where the proposals made are revised according to the circumstances, the topical issues or the 

ambitions and interests of the group. As Hortal Alonso (2007: 212) states: 

Cuando existe un código redactado puede tomarse como punto de partida […]; pero ningún código 
debería ser punto de llegada que no permite seguir planteando temas nuevos y revisando los 
planteamientos que se venían haciendo hasta el momento presente. Tanto o más importante que 
el texto redactado es el proceso […] y en qué medida lo escrito refleja las convicciones y 
compromisos con los que se identifica el colectivo profesional en su conjunto. 

The second recommendation is a report of a workshop on PSI and interculturalism held in the 

prison of Castellón I in 2009 (see Annex V. Memòria del Taller de formación en interpretación e 

interculturalidad). The workshop was designed to elicit information from the field, given the 

obstacles). The workshop was designed to elicit information from the field, given the obstacles 

to record interviews or to work as a voluntary interpreter, and to raise awareness about the 
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importance of this task. The report was sent to the institution administering penitentiaries in 

Spain, so that there would be a record of the activity and this body was thus aware of the 

communicative difficulties in such an culturally diverse environment. 

Outside the scope of this study, but directly related to the two recommendations shown above, 

it is suggested that steps be taken to draft and publish a code of ethics or standards of practice 

for PSI in Spain; in order to be complete, this document should try to include as many contexts 

of practice as possible, including prison interpreting. It is also advised that Spanish penal 

institutions take measures to articulate a system of PSI service provision. 

8.5. PROSPECTS OF STUDY 

In relation with the future prospects of study, firstly, the natural evolution of this research lies in 

the analysis of a set of interpreted interviews in order to describe and contrast the 

consequences of adopting specific strategies when a difficulty arises, as mentioned in 3.4.3. For 

example, as far as bridging cultural gaps is concerned, it might be interesting to determine what 

happens when the PSI explains cultural elements, or when s/he encourages the parties to 

explain them themselves, or when s/he does nothing. This kind of research approach is 

applicable to the general ethical framework, as well as the penitentiary or any other context. 

Looking into the effects of certain strategies in practice may be helpful to ground and justify the 

existence or absence of certain ethical guidelines. 

In this connection, registering interpreted encounters in penal institutions may produce fruitful 

results, as the raw data extracted can be analyzed from many different theoretical perspectives, 

such as discourse analysis, intercultural studies, ethical decision-making processes, the sociology 

of professions, among others. Gaining an insight into the workings of non-legal prison 

interpreting contexts would also might prove itself to be a ground-breaking initiative that would 

visibilize some subareas of practice that it has not been possible to analyze. 

Another possibility refers to the analysis of the impact that PSI has on the behaviour and well-

being of inmates, on life in prison, on the chances of reoffending, on the quality of defense in 

trial or on the final sentences when a certified vs. non-certified PSI has been used. 

As regards deontology, the study of 'neighbouring' professions' normative framework is also a 

task that could be undertaken in order to look for points of converge and divergence between 

professions interacting in a certain context, like the penitentiary. 
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It must be finally highlighted that this contribution is only a step towards a deeper 

understanding of PSI professional ethics and the specific context of prisons. There are many 

issues that remain unsolved, but it is the hope of this proposal to have provided a new outlook 

on the PSI profession and to be a source of motivation for researchers and practitioners. 
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ANNEX I. DOCUMENTS DEONTOLÒGICS (CD ADJUNT) 

En aquest annex es presenten els set documents deontològics que conformen la mostra de 

l'estudi analitzada al Capítol 6: 

− Standard Guide for Language Interpretation Services 

− California Standards for Healthcare Interpreters: Ethical Principles, Protocols and 

Guidance on Roles & Intervention 

− Medical Interpreting Standards of Practice 

− NAJIT Code of Ethics and Professional Responsibilities 

− National Standards of Practice for Interpreters in Healthcare 

− Code of Conduct 

− National Standard Guide for Community Interpreting Services 

Aquests documents no s'aporten a la versió impresa del treball per motius d'espai, però es 

poden trobar en format electrònic al CD adjunt que hi ha al final d'aquesta tesi.  

 

 





467 

ANNEX II. ENTREVISTES A ISP 

En aquest annex es presenten les transcripcions de les tres entrevistes celebrades en la zona de 

Manchester, Regne Unit, durant l'estada de recerca que vaig fer a la University of Manchester 

entre setembre i octubre del 2009. Per qüestions de confidencialitat, les respostes i comentaris 

de les persones entrevistades s'han identificat amb la nomenclatura E1, E2 i E3. 

ENTREVISTA 1 

Aquesta primera entrevista amb un ISP amb experiència professional al context penitenciari es 

va celebrar el dia 5 d'octubre de 2009 a la University of Central Lancashire. A continuació se'n 

presenta la transcripció: 

(Introduction) 

LLUÍS: First of all, I’d like to know what your experience has been. Have you worked a lot in 

prisons? 

E1: Yes, when I started my career, I worked an awful lot in prisons when I came to the UK. 

So, for example, one of the first cases I did was a 7-months trial, a case that lasted 7 months and 

then we went to trial. And the 7 months were spent going and coming to the prison with a 

solicitor to prepare the case for her client. From there on I did shorter interval prison visits. And 

then obviously the prison interpreting course which involved a lot of prison visits as well. 

L: OK. And... Just one sec. Have you done mostly legal? I mean, within the prison the 

interpreting assignments are mostly legal or there are other sorts of meetings? 

E1: Well, depends. There are two types of visit that we generally do: One type is the visit 

with the solicitor or the barrister in the prison. Then, of course, it’s 99% legal; a few 

organizational things like ‘how can I get some more money to spend in prison’, because 

obviously it’s coming from Germany in my case. Or ‘where can I get some German reading 

material?’ But sometimes it’s more organizational. 

L: It’s more like a personal requirement thing or... 

E1: Or a little bit of… you know, if there is any trouble in the prison, there is always a little 

bit of social chatting as well with the solicitors to try to make feel at ease, like 'How is it going?', 

‘Is everything alright?’ One of my clients would always tell us which new job he had in the 

prison, because he always got himself the best job. Things like that. So it’s a bit of social chatting. 
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And there it tends to be a lot of legal. Now, this is not relevant to me but many of my clients 

got in to prison with asylum issues. They basically go in with the Home Office and then they 

discuss asylum issues. So, because mine are German nationals, they don't do that, obviously, 

with the Germans. 

L: So, there's mostly two kinds: with solicitors and regarding asylum. 

E1: Yes, it’s either with solicitors or barristers, or when you are doing something for the 

prison officers themselves. So, when you are interpreting and you are not on a briefing or, 

another legal aspect, when they've done something in the prison and they usually go in... 

(Short interruption.) 

E1: Basically, they basically have like a mini-trial in prison if they’ve done something, say for 

example if they’ve beaten up another inmate. Then they have the interpreter present at the 

trial, the hearing.  

L: What do you call it, ‘hearing’? 

E1: ‘Hearing’, yes. And basically they end up then getting: not being allowed to go home 

sooner, or they get some rights taken away, for example, visiting rights, or they might even be 

fined something. So you need to interpret that as well. These are the two main settings. 

L: My point is, what I saw in the prison is that there's people living there all day long and for 

months and years, and there's different sorts of public services being provided in the prison. Then 

I thought maybe that this environment had many different settings like medical, social, legal... 

E1: Yes, so it is. It does. The trouble with my language option is that most speak relatively 

good English. Because no matter how little schooling they had, you always had to do a bit of 

English. So they only bring the interpreter in when it is legal, when they are worried. So, when 

they are preparing their case they're worried or when there is a hearing they're worried. But 

basically when the doctor comes to see them or when they have extra lessons (because they 

obviously get teaching in the prison, of course), then they don’t have an interpreter. So, Jerôme 

would do more of that work for example, because with French, it's not necessarily given that 

they speak much English. And some of my colleagues who do languages like Portuguese or 

Angolan speakers and so on, they would also have more resistance to those things as well. 

L: So, you do know that there's more than just legal within the prison? 
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E1: Oh, absolutely. For example, a lot of medical for suicide attempts or anything like that, 

self-harm…. They have a lot of aspects like that in prisons. And I know that many interpreters 

have to do that kind of assignments. The Germans tend to, and maybe it's a little bit of a 

generalisation, but from what my colleagues and I do, they are into things like drugs, assault… 

Things like that. But there doesn't seem to be an awful lot of them that I've interpreted for that 

has tried to commit suicide or self-harm. They just go, 'Ok, I've done it. I'll spend my time'. Well, 

that’s my personal experience, obviously.  

L: And what’s the process like? I mean, who calls you? Do you get there driving on your own 

or somebody drives you...? 

E1: No, well, the process is that we get a phone call. Now, the phone call can come from 

different places, depending on what we're doing. So, a lot of the time it’s agencies now. So, an 

agency will phone us and will say that there's a solicitor that needs, because the solicitor has 

phoned the agency first, and then we get the job through the agency, who will then give us the 

details. We always make our own way for the venue, which can sometimes be quite difficult. 

There’s a prison in Manchester called Strangeways or HMP Manchester. And that’s in a not very 

nice area. So, when you get off the tram, and have to walk there, and say, you are dressed quite 

professionally. And the only people that are walking there is people visiting people in prison. So, 

it does make you feel a bit uncomfortable. So, when I teach now, I say to students 'If you go in to 

somewhere like that, make sure you dress down because in prison, especially with prisoners, 

you know, things like jewellery, they shouldn't wear that, because they have to leave it in the 

locker, anyway. So, I always tell them to dress down, just nice enough to see that you are a 

professional, but don't wear scarves or things like that, because everything has to be left in the 

locker. Because it's all... a thing they can commit suicide with if they want to. They can hang 

themselves on the scarf and so on. So, the environment is not very nice sometimes. In 

Strangeways prison, I went one day to interpret and came back out and one of the solicitors' car 

windows had been smashed in the parking outside the prison. So what we often do then is now, 

and this is a new thing that we started, we ask the solicitors to meet us at the train station. But 

it's not always easy, you know they can't always, because they're obviously very busy and have 

to be somewhere else before, but if we get to know them, they'll say 'Can we meet at the 

station?', because it's very near. But of course, you can only do that when you know where you 

are going, but sometimes it's not ideal. I went to a prison in Liverpool, exactly, I was waiting for 

the bus, and one prison officer gave me a lift and said ‘Don’t be waiting for the bus here, as a 
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woman on your own in the evening’. This was after the visit. They do look out for you, but 

there's only so much they can do. 

L: And then, within the building? 

E1: Inside the building, you're never alone. You mustn't be alone. That's what we teach our 

students always. Don't ever be alone with an inmate, or with your client, it doesn't matter if it's 

an inmate or not. The situation can be sometimes a situation where you have lots of prisoners 

around you, and you don't know what they've done, etc. But for the solicitor visiting, they have 

special visiting areas. So, the solicitor and the interpreter will have to go through several security 

checks. Again, depending on which level of prison it is. Strangeways is a high security prison. So, 

you basically end up going to a visiting centre, which is sort of literally two minutes down the 

road from the place, where you book in and register. So, if you... basically the solicitor has to get 

a visiting permit for you. You have a locker and you leave everything in there apart from your 

interpreting pad. You’re not even allowed pens. And scarves and anything like that has to be left, 

the coat. Then you go up to the prison. Then you go through like a metal detector-type security 

thing. Then you are checked. You have to take your shoes off and then they check in your mouth 

and everywhere for drugs, because there's a lot of visitors smuggling drugs. 

Then you go through a double security door. So, basically you go into an area, the door 

behind you closes, and only when that is closed does the front one open. Then you go to be 

searched by drugs dogs. So you have to stand in a row and the drugs dogs go up and down. And 

then you go through about another four locked doors where they only unlock the door when the 

other one is locked again. 

And then you get to the visiting area, which is basically, lots of individual cubicles, interview 

rooms. So it’s not the visiting area where they would see their family, it’s where they would see 

their solicitor. 

L: Like booths. 

E1: Yes, like booths. And the prisoners in Strangeways have to wear a red, like a bib almost, 

and have to seat facing outwards, so that everyone can see the prisoners at all times, when the 

guards walk up and down. And we seat elsewhere, opposite them normally. So, that’s 

Strangeways, but I also had to interpret once, when the solicitor went in the visiting. Of course, 

there's more families and so on, because there wasn't any room in the interviewing booths. So, 

that’s a bit how to get in there. You get there on your own basically, you even leave sometimes 

without the solicitor. You just go through the process with the prison guards. 
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L: I forgot a question before. How do they pick up the right interpreter? 

E1: The National Register. They have to use interpreters from the NRPSI. And... 

L: Yes, but there may be different interpreters that live in different areas. 

E1: Yes, there's basically a book. And you put the postcode in, you can also do that on the 

computer as well, not only in book format. They put the postcode in. So we are registered 

according to our postcode. And then they get a list of interpreters who are relevant to the 

region. If that doesn’t work because they are not available or there are none, then they go to the 

next step, and do a wider area search. So I get a job sometimes in the Liverpool area. 

L: And is there any criteria for professionalism or experience or security clearance...? 

E1: There is. We, all have to have security clearance. 

L: All of you or just those working in legal? 

E1: All of us. Because even if you are working with a child in a hospital, you need security 

clearance. So, as a matter of course, I think it’s every two years we need to have it renewed. The 

reason I don't know exactly when it has to be renewed is because police interpreters in the 

Greater Manchester area, which is where I am registered, it’s automatically renewed, because 

the Greater Manchester police do it every year. So we do not have to renew it for the National 

Register. That’s why I do not know exactly if it’s every 2 or 3 years. Then you... to do this, you 

need to have done a course, or an exam, not a course, either the DPSI or the MET test (the 

Manchester Police Test), or a University degree that covers all that is assessed in the DPSI, which 

very few universities cover everything, but there is a few. Bath, for example. And, then, there is 

basically a box where you determine what your experience areas are but also which DPSI are you 

took. Because there ‘s 3 DPSI exams. So, obviously they would prefer someone with law, if 

they're doing legal prison work. Or they might need someone with medical, if medical prison 

work, say a doctor’s visit or something. And then there’s local government, as well. 

L: So they try to combine those criteria to choose the get interpreter. 

E1: Yes. So, if there is 3, they will always pick the one with the law option first. And use 

them. 

L: Are you happy with the process? Do you think... 
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E1: That’s a difficult question. I have to say that, coming from Germany, and I teach the 

DPSI as well, I have to add that as well. Yes, I teach in my husband’s company, I have been for 10 

years. I still think that they are not really ready, even when they do pass the exam. I trained as a 

legal interpreter. I did a BA in Legal interpreting, I trained for 4 years in total. There we studied 

the German legal system, the English legal system, the American legal system. Then we 

combined it all and did it bilingually and even now I don’t know everything. And now, if they do 

the course, they have 9 months training, but they can do the exam without the course. And I 

don't really think they are ready. If they are really good they may be, but they need a lot of 

experience. 

L: So you think that a bit more experience would make it better? 

E1: Definitely. 

L: So, profession-wise, are you happy with it? I mean, wages, the way it’s organised... 

E1: No, since agencies started, not anymore. It’s basically... See, the Prison Add-on, for 

example, was an attempt at making the profession more professional, because we saw there 

was far too little prison covered in the syllabus. But it’s not taken up. We ran the first course, 

and then the second one never came together. My husband stopped working on it. 

L: The pilot? 

E1: The pilot, round one. But you see, it’s because so badly paid. The interpreters say 

‘Listen, I’m sometimes getting paid 12 pounds an hour. Why would I do a course that costs 

several hundred and then the exam, that costs me 500?’ It’d be like telling people in Spain, as 

you were describing, you know, they’re doing it casual, and then they have to pay 1000 pounds 

to do a course. They’d say ‘Are you mad?’, you know, quite rightly. 

L: So, you think the problem is that it’s been privatised in a way? 

E1: Yeah, yeah. It’s really not a good idea. You know, you can see why they’re doing it, 

because it saves costs. They have to ring the agency, not train interpreters.  

L: I’ve also been told that actually they pay more to the agencies. 

E1: Yes. Exactly. That’s the problem, because they’re supposed to train us, but all they do is 

keep it. Very frustrating but... 
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L: Also, I wanted to delve a bit more into the Add-on thing. I read the whole thing three or 

four times, because it’s actually the only thing I found in the field. I found it really interesting. So 

there’s some issues I’d like to draw on with, in order to clarify some points for my PhD 

dissertation. You talked about ethics, I think not explicitly, but you talked about for instance that 

the interpreter should actually report whether he’s been abused verbally or something. Also, the 

security procedures. Do you think there's something else that is specific to prison interpreting? 

E1: Yes, there is something quite specific, because on the course, we taught the course 

together with the trainers of prison officers. So, part of it was taught by us (my husband’s 

company is a training company that trains interpreters using interpreter trainers, so they are 

practising interpreters that also train) and then it was run also by the prison officers. So it was 

sort of split into different chunks. Because they obviously had much more prison information. 

That was a really good idea, because you’ve got all the prison’s side of things professionally and 

the interpreting side. But what became very clear is what the prison officers were saying was 

sometimes in contradiction to what we were saying about ethics. For example, things like if 

something is said confidentially, say, between a prisoner and a drug’s worker who we’re 

interpreting for, the prison officers were of the opinion that we have to report that to them if it 

meant a possible breach of security, a possible issue for them to deal with. Issues like self-harm 

or suicide. But our code of conduct says that it has to be treated confidentially, what is talked 

about between a drug’s worker and me, sorry, and the client, needs to stay confidential, 

because these are my two clients, it’s nothing to do with the prison officer. So, that’s where we 

were saying ‘Well, hang on a minute, how does that work?’ And they always have their interest 

first. What we could see from a safety viewpoint, because they were saying, ‘Well ,if you know 

he is going to kill himself, then we can do something about it’. But our code of conduct says you 

mustn’t. So it was very very difficult. We basically didn’t find a solution. We didn’t. No. So it was 

quite a relevant point. 

L: OK. So, actually, there is a contradiction sometimes between what professional practice, 

on one side, of the interpreter's maybe…  

E1: And also, another aspect was when they said things like, well, we are not supposed to 

have any personal contact with the inmate. Now, if the prisoner just tried to self harm or commit 

or suicide. One of the prison officers said ‘Well, you should comfort them then, you should calm 

them down, because you can do, you speak the language’. And trying to get across then that 

‘No, no, you have to calm them down and we will interpret their words’. Well, they thought that 

was insane, because they thought, ‘Well, what’s the point?’ You know, and also that of course 
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they have to do it. The onus is on them. And they said ‘Yes, but culturally it might be difficult’. 

So, every excuse under the sun, really. But actually it was quite relevant that we didn’t. Because 

then there’s this bond built between me and my client, which shouldn’t. So, these are two 

examples. 

L: That’s very good. What I’m planning to do in my study is just to analyze some codes of 

ethics. And then, because we do not have a code of ethics, so I’m trying to suggest... to bring to 

this network of researchers a recommendation of a code of ethics, so that it can be spread out 

around Spain. What I would like to do is to include a little small thing on interpreting in prisons, 

within the legal setting. So I think I might include some of this [the DPSI Prison Service Add-on]. 

And also I saw that you developed a syllabus, that’s about the course you did. Is there any chance 

at all I could see it or that I could attend any lectures? 

E1: The trouble is that it is not running at the moment. What I can do for you is I can get 

hold of the course folder. I would need it back before you leave. But you could have a look at the 

course folder. Of course, you would have to treat it as confidential, because there’s a lot of 

prison-type information. But I could get my husband to get you some information. 

L: That’d be amazing, really. Because this information is great but... 

E1: You only get the bones of it, really. 

L: Yeah, that’s why. And the thing is I’d like you... I’m trying to change a bit the thing, 

research wise. I am doing it from a socio-critical perspective, ie. looking at reality and finding 

gaps, and trying to fill them. Just like you did, I suppose. So what I do is trying to recommend a 

code of ethics and then tell the HMPS equivalent in Spain to tell them how to deal with 

interpreters, as well as you suggested. And then also to write a guide to help make prison officers 

workers of cultural differences. 

E1: Now, we did something about that. You reminded me. I worked as a freelancer for the 

Regional Languages Network. And we developed what was called ‘cards’, basically. They were 

information cards. It was an A4 page, really, but it folded like a triangle. They were table cards. 

They would stand on the table. And they were hints and tips for the different professions on 

how to work with interpreters. '10 top tips' they were called, there were only ten. And we did it 

for the prison service. And actually they use the cards. They have them on the table. We’ve seen 

them, where we went for the course for example. We did it for the emergency services, for all 

the various services. I’ve got copies of them. If you would like a copy? 
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L: I’d love one. 

E1: No problem. I’ll get you those as well. 

L: I really don’t know how to acknowledge your... If at some point I can invite you to some 

event or something, I will. 

E1: Definitely. 

L: You are the only person I could actually contact. I could contact interpreters, that’s what I 

did with Marc Starr. I’ve been trying to find more interpreters, but there was nobody that had 

this sort of... a bit more of a perspective, and not just the practitioner’s point of view. And, yeah, 

this interview is like very important for me. 

E1: Good. 

L: So... Now I would like to ask about your opinions. Do you think... Which code of ethics do 

you know more about? 

E1: The NRPSI one, probably. 

L: Do you find it is useful, when practising? 

E1: Yes, it’s very useful. Not just when they practice, but when I’m teaching also, because it 

does outline everything. The only criticism might be the way some things are worded. It's a little 

bit too complicated sometimes. The point they are trying to make isn't always clear. So what I do 

when I’m teaching is, we take the code of ethics and we go through it. And I ask what does that 

really mean? And I give them an example of a real life experience. So in a code of ethics I think it 

is very necessary to give examples. Not necessarily in the code of ethics, but to have an appendix 

almost, of ‘What does that really mean?’, so to speak. I think that’s essential.  

L: So, that’s what I was gonna ask you as well, possible improvements. So you would word it 

a bit clearer sometimes and also have an appendix for examples, like, a bit down-to-earth. 

E1: Exactly. Because some of them are not getting the course. So they don't get an 

explanation. And sometimes I think, if you don’t have the background knowledge of the 

experience you might wonder ‘And what does that really mean’ or ‘What does confidentiality 

mean’. So, it’s that kind of thing. It's that’s the thing. Because sadly in the public service 

environment a lot of interpreters are very low-level qualified. Because they can already start 

work working without the DPSI in certain environments, and the prison is one of them. 
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L: In Spain it is even worse. A lot of interpreters working in courts not being able to read or 

write. 

E1: Exactly, that’s the thing. 

L: We’ve recently had in a police station an interpreter who had a criminal record. 

E1: Oh, God. That’s the thing. That’s where you’re really dealing with people who... 

L: The thing is we haven’t had enough of this sort of bloody incidents, whereby sometimes 

government is aware or raises awareness about stuff. And I think we need some of these 

experiences to grow a bit. So, the prison context does belong legally to the legal environment, or 

to the Criminal Justice System. 

E1: Yes, to the largest extent. Because we also say that legal interpreters will always have to 

do a bit of medical. If someone batters over the head, he’s going to have an injury. So you 

cannot do just the legal bit of interpreting, i.e. 'He's battered over the head'. You need to also 

say 'And his wound was like this', or whatever. Or deal with the medics at the situation or 

whatever. So there’s always an overlap, but largely belongs in legal. 

L: And, interpreters, are usually called via an agency, they don't work for the specific prison? 

E1: Sometimes they get calls from the prisons as well, but a lot of the time prisons do use 

agencies. In this area there’s a big one that is used.  

L: Which one is it?  

E1: What are they called? Mmm, let me think. I can find out for you. It starts with an A. I’m 

not a 100% sure.  

L: Is it Interpright? 

E1: No, that’s a training company. It is my husband’s company. They just train. 

L: Oh, really? So it’s just training they do? 

E1: Because of the conflict between interpreters and interpreting agencies, when my 

husband started the company, we were both trainers, we both wanted to train interpreters. 

When an agency trains interpreters, there is always a vested interest. They're training them for 

their own use. And that’s not healthy. They come to us for training and then they can go to work 

somewhere else. So Interpright is a training agency. But I’m just desperately trying to remember, 
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but I can’t. It’s not Alpha… but something like that, but I can’t think. Because I’ve worked for 

them, that’s the thing, because they paid too badly. 

L: […] So, we’ve already covered this, which specific aspects are relevant to prisons. You said 

security... 

E1: Definitely, security is the big one. 

L: That’s very specific to the prison setting. Because in court, security is not as important, is 

it? 

E1: No, because if it’s only in very dangerous one, there’s always people around, and they 

won’t get out, basically. 

L: So, you’re saying that security can be a special feature of... 

E1: Yes, of the prisons and mental health institutions, those two have a very similar. But 

there's again an overlap`, because there is often mentally upset or ill people actually in the 

prison. They can go hand in hand. 

L: […] Just to finish. I am trying to do some focus groups interviews. I contacted Marc and 

asked if he knew more interpreters. So I would also like to ask you if you know of any interpreters 

I could contact. So what I would do is I bring out some issues and see where the discussion leads 

us to. That is supposed to be methodologically appropriate, with 4 or 5 people at a time, and of 

course I would try to do as efficiently as possible. 

E1: Have you asked Marc, he’s in the National Register action group. They have like a web 

dialogue basically between them. He might host it on there and see if you can get any 

volunteers. Because that gets in touch with lots of interpreters. One of my students, a Polish 

one, she’s contacted all these people. And Jérôme obviously, the one I’ve given you the contact 

details of, he’s another good one to ask. He is one of our trainers as well in Interpright, like me. 

Like me he’s got the trainer-worker ability, he does the interpreting as well as the training.  

L: So you train here [University of Central Lancashire] and in the agency... Interpright. 

E1: There’s two different things, you see. Interpright is public service interpreting, this is 

conference interpreting. 

L: You teach conference interpreting? 

E1: Yes, MA in Conference Interpreting. 
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L: […] Also, do you know of any mailing lists, do you know if the National Register has got a 

mailing list...? 

E1: They do write to us. But I they probably wouldn’t do anything to help you, because 

they’re sort of a register. […] That’s why I told you about the NRPSI action group, because I’m 

sure Marc’s in it. Ah, I just received a letter from the Association of Police and Court 

Interpreters, they’re in London, but they do send us information sometimes. It’s called APCI. And 

they would probably be able to help you with that. 

L: That’s it, really.  

E1: All we need is to arrange to meet for you to see the prison folder, and you can have the 

top ten tips cards. I'll give you one of each type. We did different things, we did top ten tips for 

emergency services working with interpreters, all the public services really, and prison officers is 

one. 

[…] 

E1: I’d like to be kept in the loop about what you do because it’s good for us to know what 

is happening on in other countries. 

L: The thing is there is not much going on back home, because we don't have as many 

immigrants as here. There is the need, but there’s not so many people actually fighting for it. 

E1: There is not as much understanding of the need, probably, because that’s what’s 

happened. It’s only developed gradually with the Immigration act and things like that, because 

that’s what it is. If you don’t get an interpreter and you cannot communicate. So, there’s only 

been a lot of development recently. When I first came to this country 12 years ago, it was not 

like that. A lot has happened recently. 

(Conclusion) 

ENTREVISTA 2 

Aquesta segona entrevista amb un ISP amb experiència professional al context penitenciari es va 

celebrar el dia 5 de novembre de 2009 a la University of Salford. A continuació se'n presenta la 

transcripció: 

(Introduction) 

LLUÍS: Have you worked in the prison setting? 
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E2: Yes. 

L: How many times, more or less? 

E2: It’s like… a couple of hours (inaudible) or something like that. 

L: And how would you describe the prison setting as an interpreter? 

E2: As an interpreter I think it’s very daunting at first, when you go to prison… Having said 

that, I work a lot at the police station as well and in court. So I think (inaudible) to go to prison. 

But it’s quite daunting, the whole atmosphere, is very different from other kind of places you 

can work in. But overall I had a very good experience. (Laughs) 

L: A very good experience after all? 

E2: Yes, in prisons, yes. Better in prisons sometimes than in police stations.  

L: Better in prisons than in police stations? 

E2: I think so. It’s just, although the setting is daunting, it’s also… you feel quite safe in a 

way. There are people around you, and you are with the solicitor as well you're going with the 

solicitor. So there’s no way. 

L: So you usually go with the solicitor? 

E2: Yes. 

L: You get called by the solicitor or by an agency or…? 

E2: It’s the solicitor usually. I don’t do… I don’t really work with agencies anymore. I work 

with a direct client, not an agency (inaudible). People I have interpreted for maybe at court, they 

want to keep me after, or some people call me afterwards (inaudible) to go to the prison. 

L: So, the kind of interview that you interpret is with a solicitor and with an inmate. 

E2: Yes. 

L: That’s the most common type of interpreting in the prison? 

E2: Yes, definitely. It can be one or two solicitors, because sometimes you also have the 

barrister, you know in preparation for the case. But usually it’s a solicitor and an inmate. 
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L: And do you know if there is healthcare interpreting within the prison? Have you ever done 

that?  

E2: I’ve not done it personally. I don’t really know how it works, healthcare, in prison. From 

what I’ve heard, that’s possible. I know some colleagues have worked, but personally I don’t 

have that experience. 

L: So your experience has been mostly legal, within… 

E2: Within… yes. 

L: And how does the assignment happen? You said the solicitor may ring you… And then you 

meet in the prison or you meet…? 

E2: We meet in the… they always have a visitors’ centre, so we meet in the visitors’ centre. 

And then, we go together into the prison. So I would never be on my own with the inmate. It's 

something I'm thinking of all the time, so…  

L: And how about getting in the building? I mean, you go to the visitors’ centre, you meet 

with the solicitor and then…? 

E2: Usually the structure here, they used to have the visitors’ centres included within the 

prison premises. Now most of the centres here, Manchester HMP or Forestbank, the visitors’ 

centre is outside the prison itself. So we meet at the visitors’ centres and then we go together to 

the gate, right at gate. We have like booking letters, and you have to show ID and you have your 

fingerprints taken and the first time they also take a picture. So the level of security is quite high, 

and you have to go through all these checks. We are searched. There are things we can’t take 

with us. As an interpreter I always need a notepad and a pen. However I’m allowed to one pen 

and it has to be that kind of see-through pen where you can see the ink inside. I can’t have a 

mobile phone with me, I can’t have… 

L: Dictionary? 

E2: Dictionary… I could. 

L: Do you get any briefing or debriefing, I imagine maybe with the solicitor before the 

meeting?  

E2: Yes, when I work directly with the client it’s much easier than if you work with an 

agency. Because agencies most of the time tell you where, when and who… that’s all. You don’t 
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get a proper briefing. However, with the solicitors, you can get in direct contact with them. I 

always ask them information about the case. Or sometimes with people I’ve interpreted for in 

police stations, I know the case quite well. (Inaudible.) The last one I’ve been working on, I’ve 

interpreted at the police station in January, and we just finished the case, well, the case was 

heard last month, in October, so between January and October we’ve been meeting regularly 

with the inmate regarding the case.  

L: So, what do you think is special about interpreting in prisons? What makes it different? 

Because there’s not much bibliography about it, there’s not much written, so what I‘m trying to 

do is bringing what’s different about it… 

E2: I think the… from the context point of view, the theory it’s always different, it’s like 

interpreting in court, as well. So you don’t necessarily have the same feeling. When you are in 

prison, you just feel like (inaudible) in a place, you go through all the security elements, so it can 

be quite impressive at first. So that is a very different aspect to the job. Then, once you are in 

the room as well (inaudible), be it in the detention room at the police station or a room they 

have in court, it’s similar to the police station or a room you could find in court, where there’s a 

conference between the barrister and the defendant. So there’s not so much about it. In terms 

maybe of emotions as well. There are a lot of emotions. People are talking to you, not just about 

the case, but about how they feel as well. You hear a lot of people talking about what they’ve 

done during the week, which you don’t necessarily get at the police station. You wouldn’t get 

that in court, simply because we wouldn’t have time for that in court. But at the prison service, 

you get the solicitor… they are there to prepare the case but also to comfort the person. And 

most of the time we also have… there’s a big gap between the last meeting where the case was 

prepared and the time the case is heard in court; the solicitor would always pay one or two PR 

visits, just to see how the prisoner is doing. It gets a more personal dimension. 

L: So, relating to that as well, is there any ethical issue that is specific to it, or that is more 

relevant, in the prison setting? 

E2: I just abide by the CIoL-NRPSI rules. But although there’s a more personal dimension, in 

the sense that it gets emotional with the client, I have to interpret everything, remain neutral 

and… It’s true it can sometimes be quite daunting, if you come from the personal… from my 

personal point of view as well. Because I don’t like to see them crying. But it’s something I have 

to cope with and I just make sure I don’t get involved with it. I just think, when people 

sometimes ask me 'How can you interpret when you know that person has raped someone?' 
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First of all, we don't know that yet. Also, they’re entitled to that. And it’s not my business, I’m 

just here to do the interpreting, that’s it. 

L: Because, what I would like to do is, I’m analyzing some codes of ethics and see, and trying 

to compare them, and I would like to put some information regarding the prison setting. And I 

thought that there might be some issue that is… most relevant in the prison setting, like security 

for instance, that may or may not be the same in healthcare or in court, like knowing the security 

procedures might be more relevant here than anywhere else.  

E2: Yes, security is definitely more tight than in any other types of setting I have worked in. I 

suppose it’s just, you know, for your security, for their security, for the security of the inmates as 

well. So that’s a big difference unless you can find (inaudible) on the job. It’s some kind of 

cushion.  

L: And do you remember any special ethical dilemma you had, like any doubts regarding for 

instance your role or… you mentioned something about emotional involvement. 

E2: Yes. So, I know about how to speak or keep out of any kind of emotions being involved. 

However in terms of ethics, sometimes the solicitor wants more a kind of mediator than an 

interpreter, in the sense that they expect you to know more about the country. In French there’s 

a lot of French native speakers, but most of them are not from France. They come from Western 

African countries. And some solicitors often ask about what happened in their country. 'Is that 

true or not?' I'd say 'I don't know. If you want to know about the history, because here there is a 

cultural difference and I’m trying to fill in the gap, but I am not here to tell you the whole history 

about what exactly happened in that country'. The solicitor sometimes just expects more than 

just interpreting… And it is quite difficult to know where to put the barrier. So, at the same time, 

you have to abide by the code of conduct, but they want you to be… so you have to open a bit 

your job as an interpreter. And it’s a private business as well, so you have to keep, you know, the 

bookings coming in; so sometimes the dimension requires…  

L: A bit of balancing… 

E2: Yes, sometimes balancing, you could say that in a sense. It’s a big problem I always have 

with the code of ethics, and we should do something about it. I would say what makes a big 

difference sometimes is that, not all interpreters do, so it’s… there’s different things that might 

come with the job and that can be a bit daunting at first. And when they come back to you and 

say 'So, such and such person did it.' 'Well, maybe he or she did. Again it’s not my business, I’m 
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not bothered.' But you have to say this politely, to make sure they’re not upset, and that the 

next booking they still call you.  

L: So you said, you abide by the code of ethics, which one you said? 

E2: The CIOL [Chartered Institute of Linguists], the NRPSI [National Register for Public 

Service Interpreters]. That I had to… say you should abide by when you get on the register, you 

have to sign it. You have to be… there are some duties to remain impartial, which is… Sometimes 

it can be quite difficult as well, because I remember a few cases where people that won’t be 

talking to anybody out in the prison, because they just can’t speak English. And they just want to 

be involved with you and ask you lots of questions. And it’s just, you know, «I’m only here to 

interpret. I am not to talk about my personal life». So that’s always the kind of bond they’re 

trying to find. So it’s always trying to put a barrier up. You know, not upsetting people, but 

making sure that you’re trying to establish your role. Because most of the time people don’t 

know what interpreters are. And things may well be difficult as well. In court or at the police 

station the situation is always a bit different, because they have to be NRPSI interpreters. But in 

prison, the agency doesn’t know, they don’t have to check the NRPSI register, so they find any 

interpreter.  

L: And do you think it’s useful for practice… for practitioners, the code of ethics? 

E2: Yes. I always read it. So I think we need one. And I think it should be more implemented. 

In the sense that it’s ok in some settings, and you can abide by it. But in other settings, you 

won’t. And I think the main problem with agencies… like in a hospital, for example, you can be 

involved with the people, and I know some interpreters in a hospital will end up feeding a baby, 

or the person in bed or… And all that kind of thing that you are not supposed to do and you 

shouldn’t do anyway. But sometimes, in the health sector, there is a lack of preparation there. 

Because agencies will send anybody who can… as long as they speak two languages, some 

agencies will get any interpreter. Some agencies will do a crash course in interpreting that lasts 3 

hours. I remember when I started, there was one agency. And also I had to prove that I had the 

DPSI, and I had to attend the crash course for interpreters. (Inaudible.) And in terms of ethics, it 

was a chaos and I don’t work with them anymore. Well, I work with some, but you have to keep 

your reputation, as an interpreter. I don’t work with agencies like that. You end up more like a 

wannabe interpreter than a professional one. 

L: I attended the meeting here in Manchester, the Office for Criminal Reform thing. 

E2: Yes, I wanted to go to that one, and I was working. 
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L: It was really interesting. Do you know Marc Starr? 

E2: Yes. 

L: He was there, and…  

E2: He’s really fighting for the NRPSI… 

L: He was pushing, pushing. And it was really interesting, I mean, as an outsider. As well, in 

Spain we don’t have much of a structure, so looking at the problems you have here is in a way 

foreseeing our future problems. And, I don’t know, I really liked it. I found it impressive that the 

interpreting community managed to get a government representative to actually talk to them 

and ask them what’s going on, what’s wrong, what’s right… 

E2: I think a lot has changed in the past 50 years, the situation with NRPSI, with the DPSI. 

And a lot of progress has been made. But it's not enough. And we are aware that there is a 

tendency of backtracking now. And a lot of what was allowed, what was given to us, they are 

trying to speculate there, in terms of payment. When you are NRPSI, it's like 30 pounds an hour 

for three hours. Some agencies will contact you for 10 pounds and you accept it or not, and if 

you don't accept it you don't get a job.  

L: So, if you don’t want to, you don’t have to answer this. But are you taking part in the 

boycott? 

E2: Yes. That’s why I don’t work with agencies anymore. I work with… 

L: Is it like a personal preference regarding the pay and stuff, or is it a political issue of 

boycotting? 

E2: I think it’s… I have to say, I’m in a situation where I’m quite lucky, because I am not 

financially depending on only that source of income. And I would understand people with three 

or four children and who don’t have another source of income, so they don’t have the choice, 

they have to accept that. However, for me, it's more an ethical problem, because the actual 

strength… you know they take away all the rights we got. (Inaudible.) You know, I remember a 

situation like that, some years ago. They get to cheat us, you know, with quality. That’s why we 

are doing that. If you pay peanuts and you get monkeys. That’s exactly why it happens in the 

health sector. (Inaudible.) And in prison (inaudible). There are interpreters who don't even know 

the basic, instead of saying «I», they say «he said», «she said»… very basic things. That's because 

they're not trained. And then they pay us 10 pounds an hour.  
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L: I don’t know if it’s some sort of relief, but in my area they pay 8 Euros an hour. I read in 

the newspaper that there was an interpreter in a police station and by chance they just checked 

his record, and he was being, what do you call that? He was being searched after, they were 

looking for him. And it was the interpreter, it was him arrested. This is how it is now. We don’t 

have any sort of security disclosure. We don’t have any sort of institution that actually provides 

any training; well, there is the odd university course that provides some training. But there’s not 

a structure, so we are struggling. 

E2: So would the… If somebody is arrested, do they have to pay for the interpreter? 

L: No, in police and court they are entitled to an interpreter.  

E2: So, human rights issues.  

L: Yes, and the European Union, I think. But nothing else. In a hospital, they don’t often have 

interpreters. 

E2: That’s more or less the case here as well for most people. Most of the time they do… 

you know, sometimes it’s a family member who speaks languages, or you have children 

interpreters, as well. But of course you can't rely (inaudible). 

L: And I forgot to ask you before. Did you ever get a call from the prison itself? 

E2: No, through a solicitor. I work for other reasons as well, I work sometimes in prisons, 

but I do more conference interpreting. (Inaudible.) If I work in prisons I do it directly. Usually if I 

interpret for an inmate I go via a solicitor or you can get it from probation officers (inaudible) or 

probation services working with (inaudible). 

L: So you’ve done with the solicitors, and then you’ve done conference, within the prison. 

(Short interruption.) And you know that other people do probation services? 

E2: We've got that line… where people can call and get an interpreter. […] For a medical 

emergency visit as well they will be able to call. (Inaudible.) They call Languageline and they can 

get an interpreter. I assume, I’m not sure about that. 

L: OK. And I forgot to ask as well, regarding the code of ethics, you said it’s useful, and also 

you mentioned that there may be some reference to specific settings could be useful, regarding 

the role in healthcare or… 
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E2: I think it would be very useful if all interpreters were abiding by it, it's far from being 

perfect. But we need some kind of structure. (Inaudible.) Setting the jurisdictions, like feeding 

the baby. I would make it more professional in that context, you will have people who have a 

DPSI, who have some kind of training. And we have to sign the code of ethics, which I think is the 

best way. Or the use of agencies, I think we have to regulate the use of agencies, for them to be 

able to regulate their interpreters. But how to lobby the agencies? Well, just boycotting can be a 

good way. 

L: Like more officially. 

E2: More like… We need more backup from the government. 

L: And do you think there could be any improvements made to the code of ethics? 

E2: Yes, things like information. When I did my Master’s, this was my topic for my 

dissertation at the end, looking at the amount of information in the brief, and how that can help 

you to interpret. I think that should be part of the brief… well, part of the code of conduct, that 

we get some basic information, not only where, and also the name of the contact and the place. 

We need some background information. Something easy, that I can easily do in the police 

station or the court, when they call, because they call me directly. So I always ask…, especially 

when they call me within the hour, 'What's the alleged offence?'. And I’ve got to find a glossary, 

something that I can print it quickly and take with me on the job and prepare, and maybe have a 

quick briefing with the solicitor, to try and get more information about the case statement. 

They’re always a bit reluctant to give you all the particulars, all the details, because it’s 

confidential, on the phone. You know about that when you get there. That helps an awful lot. 

I've done some interpreting in the past for the health system, and you never get any information 

before; they wouldn't even give me what I was going to the hospital for, and I think it's not fair. 

Because you can’t prepare well for the job. You get by, but… 

L: but it hinders quality… 

E2: Yes. That were part of the code of ethics, it would put more pressure. 

L: Do you think there’s anything else that would make the code better? More applicable? 

E2: I can’t think about anything like that. I’m sure that when you’re going to leave, I will say 

«I should’ve said that»… 
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L: That’s fine. It’s always like that. So, would you say that prison setting… I mean, belongs to 

the legal setting? Or it’s a mixture of different settings? How would you put it? If it was like: 

legal, healthcare, educational, would you put it only in legal, or between legal and healthcare… 

or all three? 

E2: I think it’s one of those settings where, because the inmates live in that place… I do 

mainly legal, so I’m not involved in others. But they must need an interpreter for the health part 

as well. And the probation is working very hard to rehabilitate. So, a lot is involved in education. 

However, it’s very hard for them to benefit from it. And most of the inmates I’ve interpreted for, 

they all go to some basic English lessons. But, because they can only do English lessons, and they 

can't attend other lessons because they don't understand. But they can't do maths, IT… So 

they're trying to improve their English skills. But by the time they come out they can speak 

English to a certain level, but in terms of education, well some English inmates might benefit 

more from that. 

L: So, do you think that not having interpreters for educational purposes within the prison 

makes it more difficult for them to rehabilitate inmates? 

E2: Yes, I would say so. Just by (inaudible) in the building, what they can do in prison, 

actually just the re-offending rates, by educating people, it’s very impressive. However, the lack 

of communication with non-English speaking inmates, that will impact an awful lot. (Inaudible.) 

(Laughs.) That's something to talk about. 

L: There’s nothing else I wanted to ask you. Well, do you know anybody else I could 

interview?  

(Conclusion) 

ENTREVISTA 3 

Aquesta tercera entrevista amb un ISP amb experiència al context penitenciari es va celebrar el 

dia 5 de novembre de 2009 a la University of Salford. A continuació se'n presenta la transcripció: 

(Introduction) 

LLUÍS: I just want your views and your experience. So, how many times have you worked 

more or less in prison settings?  

E3: About ten occasions.  
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L: Where about…. here in Manchester? 

E3: Yes, here in Manchester. (Inaudible.) 

L: With a solicitor or through an agency? Or from the prison, they called you from the 

prison? 

E3: No, it was through a barrister’s chambers. And, in all of the cases I was working with the 

preparation of the trial, and the barrister’s chambers would call me. 

L: And how would you describe the prison setting, from the point of view of an interpreter? 

Your impressions, your feelings… 

E3: Well, I interpreted for the Magistrates here in Manchester city centre, and I went to the 

prison in South Manchester. I felt incredibly shaken at the women’s prisons. It’s a vile place, just 

from the environment itself. From the waiting room, when you go through the gates and you sit 

in a… it looks like an old house, there’s no chairs, it is concrete benches, which is horrible for the 

families to go in as well. And I felt a very intense atmosphere there (inaudible) as it goes. The 

man’s prison was a much larger gaol and the security processes were much more… lengthy, let’s 

say. There’s lots of different waiting areas, and they are much better equipped. Waiting and 

coming in with the prisoners (inaudible). In terms of the interviews themselves it was quite 

comfortable, because they have an area where you can hold meetings at a one time, and they 

have a glass, like boxes. 

L: Like a booth. 

E3: Yes, and it’s quite big. You can sit around the table. The atmosphere is quite different 

there. 

L: So, you would say that the environment is not very comfortable but then working, 

interpreting itself is not bad. 

E3: Yes. Again it depends on the… I found it easier in the men’s prison where you were 

secured up. In the women’s prison all of the interviews were sort of done in a very large open 

room. (Inaudible.) Sometimes it would strike me because of the lack of private space. And the 

acoustics vary tremendously. So the interpreting is affected because I had trouble hearing. 

Another time I’d done a (inaudible) after a short hearing, I’d gone down to the cell with the 

barrister (this is in the court room) in the Magistrate’s court. Again the acoustics were very poor. 

You’re literally seating next to the other prisoners. And I remember somebody was talking about 
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somebody’s suicide attempt, while I was concentrating on interpreting for my client here… But it 

can vary quite a lot. 

L: What was your experience like? Would you say it’s been positive for you or more 

negative? Do you find it’s been… that you’ve managed to carry out your job properly? 

E3: Yes, no problem. I found… from the perspective of the interpreter I found it just 

fascinating to watch, if you like, just the set-up, because when you go into the prison security 

(inaudible), waiting for their trial, they are very tense themselves. They always want to know 

what’s the possible outcome, how long might I get, what things might get in my way. So what I 

found was a bit of a face-off really between the people on remand and the solicitor or the 

barrister, a lot of tension there. And how they treated me as the interpreter often (inaudible) 

with the barrister. I was perceived to be sort of on the barrister’s side. And they were quite 

aggressive in their tone towards me, you know, even in the general chit-chat stages and I had to 

make it very clear, you know, I’m just in my chair…, that I’m in the middle here, you know, I’ve 

got no knowledge of the case other than what’s going on here. There was quite a lot of 

aggression there between them (inaudible). The other thing was, in one case I was working with 

a family, and there were two brothers, and they were seen by the barrister’s same client. And 

there was a lot of family relations, and chit-chat going backwards and forwards between the 

brothers. And that put me in quite a difficult position in how the interpreter is expected to 

engage in that. Coupled with that, the solicitor would very often not let them finish speaking, 

and I tried to push from my corner really, as the interpreter, to make sure everything was 

interpreted, and that they got a fair hearing. (Inaudible.) And with this particular case, the 

brothers were illiterate, but they didn’t admit to it officially, and there were lots of translated 

documents, and they kept looking at the table. And I sensed that they couldn’t read, but they 

dissimulated it.  

L: What language was it?  

E3: This is French, from metropolitan France. That was quite a bizarre situation, because I’m 

doing sight translation, trying to put things out, and I was kind of getting an acknowledgement… 

L: Did you raise the issue?  

E3: No, no. I didn’t think it was my place. Thankfully the barrister twigged after a while.  
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L: That’s very interesting. That’s to do as well with an ethical dilemma. What to do, what not 

to do in such an uncomfortable situation… So the types of meetings you’ve done are mostly 

solicitor or barrister and inmate. You haven’t done any asylum or probation, have you?  

E3: But they weren't to do with asylum cases, but with fraud cases. 

L: So, your experience has been legal within the prison setting, but do you know if there is 

more than legal… Do you know if there is interpreters doing healthcare interpreting within the 

prison, or educational… you know… educational setting within de prison context?  

E3: It's possible. I mean, I certainly haven't been involved in anything, apart from meetings 

preparing for trial. I get the impression that there is probably very little. Just because I do not 

know whether there is budget specifically for that in this country. I am aware that an 

organisation in the North West, the Regional Language Network, I don't know if you've been in 

touch with the, have developed this new examination, (inaudible). they did lots of cooperation 

and observation in working with the prison context. And basically what I recall from that process 

is that they were very much keen to have more interpreters in… at times other than these, the 

case meetings, with the barristers and things like that. But, whether that is actually physically 

possible or affordable, that’s another question.  

L: So, you took part in that pilot project?  

E3: No, I was in the part of the exam setting, but I haven't.  

L: Ok. This question doesn't really have to do with this, but does the Regional Language 

Network… is it a private thing, is it an association? 

E3: It was a government funded body, if you like. And they are all over the country. And 

they were based here in the University building. 

L: They are based here? 

E3: They were, they moved out a couple of years ago. But I can certainly give you the 

contact details. 

L: That would be great, yes, please. That's RLN. I think I've heard about them. 

E3: Just give me a minute. (Short interruption.) 

E3: If you want me to talk more generally about any other aspects that I've found with the 

prisoners. I've met them over a period of nine months, and I find it interesting to see how they 
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change. And often quite a lot of physical changes in them. I think to do with the food. 

(Inaudible.) Some other times they were gaunt, they'd lost lots of weight through stress. And I 

realized that they weren't being given things that weren't sent to them by the prison officers. 

And they often would say to me 'notice me the way out' or 'I'm not receiving my things', 'they 

are playing games with me here'. A lot of anxiety, that they sort of shared on the general level. 

Of course I wasn't in any position to advocate on their behalf or even raise it. I think, some of the 

barristers were very good in asking how they were in prison. Something that came up in the 

conversation. Some others didn't. (Inaudible.) I did really get the sense they felt very isolated 

because of the language barrier. 

L: So they would talk to you about personal matters… 

E3: No, not normally. Because the way everything is controlled. You are escorted in. You 

can't move around. Let's say, when you leave, at the little booth, at the end of the interview 

process… certainly in the men's prison here in Manchester, in Strangeways. You go to a 

reception area, and the inmates would go one way and you would go the other way, to go out. 

In this little walk there... they would sort of maybe… 

L: How did you cope with it emotionally? Did you feel you were getting emotionally 

involved? Or you managed to distance yourself… 

E3: At the time, I was getting a lot of work with asylum seekers, you know, from very 

traumatic backgrounds and experiences. So I was quite used to that type of mindset. You know, 

you just go in as an interpreter and get done with your job. There were certain things that I 

heard, regarding torture stories, that affected me more in that context. But because that was 

quite a new thing for me. Initially it makes you feel sort of sad. But once you know that there are 

these volunteer organizations that are set up to help people, out there working for them, 

churches and associations.  

L: Nine months… That's in one case. That's a long time. So there was actually some sort of 

relationship between you, the barrister and the inmate.  

E3: Very businesslike. I felt sometimes the barristers kept a lot of cards close to their chests. 

Everyone said they were playing games with them. I was speaking with these brothers… They 

only wanted to know how far the case was. They wouldn't answer very clear questions. I'll give 

you an example. (Inaudible.) The brothers kept coming to the chambers. They wanted to know 

what was new. The barrister said 'the sands have shifted', and looked at me and said 'Interpret'. 

I didn't say 'the sands have shifted'. I said 'There have been some changes'. You know, I'm not 
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here to explain anything. (Inaudible.) Ethically, I don't know if that was it, but I tried to cut the 

thing. I'm here for these people, not this messing around kind of thing. Ethically, that put me in a 

position. But you know, barristers like to show off a lot of the time. You know, this Shakespeare 

thing. 'Interpret, interpret!' I'm not your toy! I'm here to interpret. Let's just get done with it. So, 

I find that curious, if you like. I think it was the presence, they felt they could hide behind me as 

an interpreter maybe. 

L: That's very interesting. 

E3: I find it very interesting. 

L: So how do the assignments usually happen? You get the call, by the barrister chamber, 

and what then? Is there a visitor's centre? How you get into the prison? I mean, what happens 

between the moment when you get the call up until you end your interpreting? 

E3: You get the call and you go along some instances. (Inaudible.) And report in. Leave your 

bags there. I wouldn't say there's a particular sense of briefing. (Inaudible.) Documents being 

collected since the last time. But I think given the nature of the crimes I was seeing, there were 

lots of photographic evidence. So there was no need for me to see any pictures beforehand. It 

was quite straightforward in the meeting itself. It's pretty much: Hello, let's go to the main door 

where you cue up with the other families going in, you go through the security checks. You're 

taken through. You know it's quite businesslike. There's not much waiting around. Equally, at the 

end, in terms of briefing the interpreter, I find within that context, there wasn't really anything 

official. I didn't see why it needed to be either. It was long enough in the meeting, to cover all 

that they want to cover, because of the continuity. Every other week, when you're going back, 

the people don't need to explain.  

L: When you go to the door with the other families… Are you supposed to sign in, or put your 

fingerprint. 

E3: No, you need to take an identification. You go in with all the families, take you shoes off, 

you put everything through the scanner, just like everybody else. (Inaudible.) These little 

toddlers going in to see their families inside, people taking off their shoes, the barristers all 

looking very posh, and taking off their shoes… The social scene was quite depressing really. 

You're all mixed in together. 

L: So it's just one security check. 



493 

E3: In Strangeways there were two. You have the main one, where you go in with 

everybody. And then, I presume there are different meeting rooms. Because people seemed to 

be split off. And then there was the second check as well. But in South Manchester prison, the 

ladies' prison, it was just one. 

L: So we covered already the briefing and debriefing. So, what would you say is special or 

different in the prison setting, from your perspective?  

E3: The actual process of interpreting, I don't think it's particularly affected. The only thing I 

would say sometimes, is that, particularly if there have been several interpreters and you have 

not been in every prison visit, sometimes it's hard to pick up on the thread of things, and to 

know the intention of the question, if it's not made explicit. I can give you a very clear example. 

The name, an abbreviation of a name. It just sounded to me like a young man, but it was actually 

a dog. But it took me about 40 minutes in the conversations. I had this image of a man in the 

mind. And then of course I had to shift. Sometimes when you miss the narrative, because you 

haven't been present on each occasion, it's quite tricky. But apart from that I find it's quite 

straightforward, the question and answer. The biggest thing that changed me was watching that 

sense of anxiety and sometimes antagonism between the inmates and their legal 

representatives. And watching that relationship unfold. It doesn't affect anything again, and as 

an interpreter… The barrister may use you, or to buy themselves some time. It was quite a 

different position I felt as an interpreter on some occasions. The tenseness of it was quite 

unpleasant sometimes. 

L: And regarding ethics, do you think that something special should be taken into account 

when… I mean, you do more settings than prisons, don't you? What do you usually do? 

E3: I practise very little these days, because I'm teaching here. I do lots of different things. 

When I was full-time freelancing it ranged from business, to asylum… 

L: When you come into a prison, do you think 'This I need to take this into account', not for a 

specific case, but the way you behave in a way as an interpreter. I mean is the way you 

understand your role affected, apart from the tension and emotional thing? 

E3: Going back to that side talk before, that sort of ethical issue. You know, should you raise 

it? And if you did raise it, would it be taken seriously? (Inaudible.) You hear that sort of thing, 

The relationship between the different prison wardens and the inmates, the power, control, 

things like that. In that sense, there's a boundary there, where you do something. As a human I 
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quite like to be in a position to say or do something. It's knowing who to report to and the 

appropriate way to do so. 

L: Did you ever report anything? 

E3: No, many things came up in the conversation. Because the barrister had asked the 

question. And sort of let it know to the officer in the reception, 'Are you aware…'.  

L: Are you supposed to report if you get any insult or offensive comment or remark or 

anything? If an inmate says something unpleasant to you or to the barrister. I mean, do you have 

to report? 

E3: I think in that context, certainly in the chambers I have, because, when it's in a prison or 

the mental state of the person is being cautioned. So I wouldn't try to dilute anything that they 

say, I wouldn't try to calm that down. You know, that happens. But I think usually it comes down 

to a physical gestures, like banging their head on the table, because they are angry, to put it 

mildly. But I've never found it necessary to report anything. 

L: You ever got insulted yourself or anything? 

E3: Not directly, no. 

L: So, sometimes the barrister expects you to talk to the prisoner yourself, like saying, like 

comforting… 

E3: No, it has always been the legal representative firmly in control. 

L: We already mentioned this, but do you remember of any ethical dilemma, or any doubt, 

when you had to interpret and you didn't know exactly what to do. You mentioned before 

impartiality… Something that you weren't sure about. 

E3: Not in a philosophical sense. It's more in the sense of the logistics, and the respecting 

each other's boundaries and letting people finish. I've seen that in other contexts as well as an 

interpreter. Some people forget that there is an interpreter there. Here I suppose it's a 

deliberate tactic, where the barrister in a particular case wants to assert the fact that he is in 

control and he is going to direct it. I kind of get that impression that if you some of attention 

they don't let people talk that much. (Inaudible.) Thinks like that. But then the ethical dilemma is 

almost to navigate to make sure that whatever people are saying to each other, it was 

particularly difficult in this case because there were two people in sign language, so how do I 
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convey all that? Perhaps I could have been more assertive in that situation. They have the right 

to be heard. So it was very clear that I wanted to finish off each person's intervention. 

L: So, what code of ethics do you know about? 

E3: The main one is the NRPSI. Any code is very difficult. (Inaudible.) Equally, because you 

are a hostage to it if you try to be too specific on things you can do. There is a certain degree of 

fluidity, and you have to respond in action, as opposed to on action. And there are always things, 

maybe afterwards, when you decide 'I could have made this differently', but it's quite an 

intuitive… I didn’t find a barrier to (inaudible), if you like, or difficulty to implement. 

L: Did you find them useful in your experience? 

E3: It's important I think for any profession to have a set of codes written down. And we 

hope that people who are trained interpreters, they will abide by the code and they will also 

apply common sense. 

L: And in practical terms, does it really affect practice or…?  

E3: It doesn't affect it, because it's not so defined. This is where it gets a little bit (inaudible). 

You have up in the code that you shouldn't add anything or take anything away, and that misses 

all the grey areas that the interpreter is in, because you need to add the cultural information or 

other information. I think it would be easier, in a situation, even in an asylum interview 

(inaudible). Once they were talking about a canoe they'd used to cross a river. And they 

mentioned an instrument of torture. And someone gave a description of it. (Inaudible.) That was 

clear-cut. In the prison you don't really have that cultural gap. Although what I did find, with 

these French gentlemen I was working with, they had certain misconceptions about the British 

system, because they came with their knowledge of the French system, I don't know if extensive 

or very small. And they were making assumptions about how it happens here. And I realized that 

later on. But the barrister was picking up on that. And said 'maybe that's what happens in 

France, but here this is what to expect'. So I didn't have to do any filling in or alerting in that 

sense.  

L: And do you think they could make any improvements to the code? Do you think there is 

something missing? 

E3: In prison or in general? 

L: In general, and in prison. 
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E3: I don't think there is anything missing. This came up in my research with social services. 

This idea of the changing nature of the situation around the interpreter, the shift of boundaries, 

where they have to be re-established. Some interpreters take the code as it is, to the letter, and 

then we're setting up problems for future events. For example, if an interpreter says 'No, it's not 

my business to add anything at all', and they see a mistake happening, it will potentially have 

implications down the line. A lot of people say, 'Things will have to take their course. It's not up 

to me to intervene'. But I think, if you are an interpreter working on a case over time, I'd rather 

pick it up and alert somebody to that point at that moment, rather than letting things go on for 3 

or 4 more weeks and then only coming out then. Because the interpreters are being paid by the 

tax-payer, and we have this responsibility as well. Think about 'Well, I'm being paid here. Oh, 

yes, it would be very nice to get paid another 9 months on this case. At least what I can do is do 

it as efficiently as possible'. Then it's better for the public. I'm thinking of ethical dilemma here. 

But people don't think of this. But I think it's important to prevent difficulties.  

L: Does the NRPSI have any information about social working or interpreting in prisons, or is 

it general? 

E3: It's general, yes. 

L: Do you think it would be useful to introduce some information about specific settings, or 

it's fine as it is? 

E3: It could help. Some of the codes from the US, strictly on medical… Oh, Gosh. I don't 

remember. 

L: National council, IMIA? 

E3: Yes, IMIA. I found that, from the piece of advice, they are not overly draconian. It makes 

it very clear the kind of intervention that is being expected. A little bit more detail than what 

we've got in this country at the moment. That might help clarify things a bit. Again, the social 

services it's quite difficult because of the nature of it, because you are establishing in some 

senses therapeutic relationships. And I know that happens as well in mental health interpreting, 

where there's quite a different relationship between the interpreter and the therapist. And they 

have specific requirements that they're looking for. For example, you should cut out certain 

things, on a second guess, what they are trying to say, which some interpreters do. I think it's 

the natural process of interpreting. That would be quite interesting to look at.  
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L: I'm just curious about your research. So, what are you doing with social working? What's 

your study like? 

E3: I'm looking at issues that have an impact on all sorts of interpreting. And I think that in 

contrast to a prison setting or a court setting, or even in the health sector, the boundaries 

between what we call expert knowledge and the client, I think is much more fluid in social work. 

You can go to somebody's house that you can be investigating, and you can find all sorts of 

different issues and problems. And the whole setting may seem very informal, kind of 

commonsensical. Yet, there is a whole body on which the social worker is an expert, and has to 

act in a certain way to get at certain points (inaudible) to make certain decisions, and I think it's 

less clear-cut than in other circumstances. I think that is a particular problem for the interpreter. 

I'm just interested in the relationship that they are trying to establish between the expert and 

the interpreter in that particular situation. Because it's only so distant and less formal. 

L: What kind of setting? Like interviews in an organization where the person comes and 

meets with the social worker, or you go to houses or everything…? 

E3: It can be so many different things. It's one of the difficulties as well of social work, in 

housing, or in job centres… I'm not looking at any particular aspects of that context. I'm just 

interested to hear the social workers' views on their experiences within a range of contexts. If 

there is some sort of areas of commonalities. We also have social workers working in the asylum 

field as well. So we have a whole range of relationships with the interpreters. (Inaudible.) 

L: So it's mostly about interviewing social workers. 

E3: Particularly in the Manchester area, there are an awful lot more social workers 

delivering services through interpreters. The British government is always wanting to maintain 

quality, improve services, to help ethnic minorities and things like that kind of lifting the quality 

issues as well, the quality service through an interpreter and can it be improved. So I think not 

enough attention has been paid to that dialogue within the interpreting process. 

L: What I'm doing is analysing several codes of ethics. […] 

E3: You might find it helpful to see at other professions' codes of ethics. I looked at the 

British social work code of ethics. It was interesting to look at the difference of values, on a 

philosophical level, and they are trying to marry that to a practical level as well. It might help if 

there is other codes of ethics, like the prison workers', the law society, code of ethics of 

solicitors. Again to look at what is underpinning their work, and obviously then see how the 
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interpreters fit into that work. And things like that. (Inaudible.) I've brought you these leaflets. 

It's suggestions. 

L: That's great. Thank you so much. […] So, that's it. Let me just check… Thank you so much. 

E3: You're welcome.  

(Conclusion) 
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ANNEX III. QÜESTIONARIS 

En aquest annex es presenten els diversos qüestionaris que s'han elaborat per a la recollida de 

dades sobre el context penitenciari des del punt de vista de diversos agents: interns, treballadors 

i gestors del CP Castelló I, i ISP amb experiència en aquest context. 

QÜESTIONARI PER A INTERNS 
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QÜESTIONARI PER A TREBALLADORS 
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QÜESTIONARI PER A GESTORS 
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QÜESTIONARI PER A INTÈRPRETS 
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ANNEX IV. PROPOSTA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA ISP 

En aquest annex es presenta una proposta de bones pràctiques, a partir de l'anàlisi dels 

documents deontològics que s'han estudiat, amb la finalitat d'intentar contribuir a la millora de 

la situació i l'increment de la qualitat dels serveis d'ISP.  



 

536 



537 



 

538 



539 



 

540 



541 



 

542 



543 



 

544 



545 



 

546 



547 



 

548 



549 



 

550 



551 



 

552 



553 



 

554 



555 



 

556 



557 



 

558 



559 



 

560 



561 



 

562 



563 



 

564 

 

 



565 

ANNEX V. MEMÒRIA DEL TALLER DE FORMACIÓN EN 
INTERPRETACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

En aquest annex es presenta la memòria del Taller de formación en interpretación e 

interculturalidad que es va impartir al CP de Castelló I. Per qüestions d'espai Se n'han omès 

alguns annexos que no resulten rellevants o que ja apareixen en altres annexos.  
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