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I.

Os estudios de interpretación na Universidade
de Vigo

P

asaron xa dez anos dende que se iniciou a andadura dos estudios de
Traducción e Interpretación (T/I) en Galicia. Neste tempo, se ben é
certo que son xa numerosos os artigos e comunicacións recollidos en
actas de congresos e revistas, a literatura especializada parece reticente a
incluír proxectos más ambiciosos que teñan como finalidade sacar á luz
o estado da cuestión dun xeito máis exhaustivo. As achegas son frecuentemente illadas, e aínda que igualmente valiosas, carecen de continuidade e semellan non ser capaces de crear unha “escola” propia que estableza as liñas mestras polas que descorre a investigación en T/I, tentando
moverse sen dificultade polos complexos camiños que ten que seguir o
investigador nas institucións do ensino público. Neste caso, o ámbito de
estudio redúcese incluso máis, posto que o presente traballo vai dedicado exclusivamente ó mundo da traducción oral ou interpretación de linguas, é dicir, á actividade traductolóxica desenvolvida no eido da comunicación oral e máis concretamente en todo o que atinxe á aprendizaxe
e á práctica profesional da interpretación de conferencias.
Con este volume a Universidade de Vigo, a través da súa Área de
Normalización Lingüística, fai unha aposta valente e innovadora que pretende situarse á cabeza dunha das tendencias emerxentes máis importante a nivel internacional no eido da investigación empírica no restrinxido campo da interpretación de conferencias: un mundo certamente
descoñecido, pero cheo de interesantes obxectos de estudio dos que este
volume non pretende ser máis que un pequeno achegamento inicial.
Para situármonos no lugar exacto en que se atopan estes estudios,
cómpre comezar por facer un breve percorrido pola situación actual
dos estudios de interpretación no mundo.
7
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As orixes: breve percorrido pola historia da investigación en interpretación
Se ben xa se crearon en Europa ó longo da historia diversas escolas e
institucións dedicadas especificamente ós estudios de traducción, o seu
ámbito de acción e obxectivos eran un tanto diferentes ós obxectivos
actuais: tratábase preferentemente de realizar traduccións das linguas
clásicas (árabe, grego e latín) ás linguas modernas, como ferramenta de
difusión das culturas e coñecementos da época, máis que como instrumento práctico de comunicación interlingüística e intercultural. Posteriormente, fundáronse as primeiras escolas de traductores e intérpretes
tal e como as entendemos a día de hoxe, para formar profesionais encargados de levar a cabo unha función inmediata de intermediación lingüística e cultural.
Aínda así, tivo que pasar bastante tempo para que xurdisen as primeiras universidades modernas que incluían programas cara á formación de traductores e intérpretes, coma a de Xenebra en 1941 ou a de
Viena en 1942.
Sen embargo, malia que T/I xa se impartían dun xeito institucionalizado no eido universitario, aínda non había distintas teorías da interpretación que, como noutras disciplinas, puidesen dar lugar á aparición
de distintas aproximacións teóricas ós fenómenos que rodean a interpretación.
Aproximacións iniciais
Ata finais dos anos cincuenta non xorden os primeiros textos relevantes, concibidos nalgunhas ocasións coma auténticos manuais, destinados a mellorar a formación dos intérpretes: paralelamente ó desenvolvemento das distintas escolas e universidades nacidas como consecuencia da profusión das relacións internacionais e do cada vez máis
frecuente contacto entre persoas que non comparten a mesma lingua,
precísase unha explicación sobre os fenómenos que rodean a interpretación e búscase unha metodoloxía de traballo que sirva para ofrecer
solución a eses problemas.
Os textos máis relevantes desta época son The Interpreter´s Handbook
(1952), de Jean Herbert, e La prise de notes en interprétation consécutive
(1956), de Jean François Rozan. Ámbolos dous, grandes clásicos da lite8
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ratura sobre interpretación, seguen a recomendarse aínda hoxe como
manuais básicos introductorios para os estudiantes en moitas universidades de todo o mundo. Sen embargo, a súa vixencia é só relativa, xa
que por exemplo a obra de Herbert, vista dende a nosa perspectiva, non
é máis que un traballo anecdótico, cunha visión un tanto limitada para
as formulacións e necesidades actuais na formación de intérpretes. É,
ademais, un texto intuitivo, máis preocupado por eloxiar as andanzas
dos grandes intérpretes do momento que por se converter nun método
de aprendizaxe realmente útil (malia o seu subtítulo How to become a
conference interpreter). Polo contrario, a obra de Rozan segue a ser un
texto básico e esencial empregado en moitas institucións para o ensino
da toma de notas para a interpretación consecutiva.

O período experimental dos anos 60
Caracterízase polo desenvolvemento dos estudios e proxectos empíricos de investigación no eido da interpretación. Os traballos máis relevantes están relacionados coaá psicoloxía e a psicolingüística, con
investigadores que buscan explicacións a algún dos fenómenos máis
salientables da interpretación.
Daquela estúdiase o décalage (o espacio deixado polo intérprete
entre a producción do orixinal e a súa propia, en simultánea), a influencia da velocidade de producción no rendemento dos intérpretes, a segmentación do discurso orixinal e a súa influencia na coherencia interna
do discurso en lingua de chegada, establécense clasificacións nos erros
de traducción, investígase a estratexia da anticipación da información
empregada polos intérpretes, entre outros. Destacan desta época as
obras de Barik, Chernov, Oleron e Nanpon e, sobre todo, Gerver.
Basicamente, podería dicirse que se trata dunha investigación empírica e, sobre todo, de carácter experimental, máis que observacional,
porque a levan a cabo, sobre todo, psicólogos e psicolingüistas que estaban, se cadra, máis centrados en cuestións propias de interese para as
súas ciencias, que de interese xeral para os intérpretes e profesores de
interpretación. Por outra banda, os traballos desenvolvidos non son
numerosos e si moi dispersos en canto a temática e continuidade en
liñas de investigación.
9
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En xeral, os resultados non foron especialmente satisfactorios, xa
que se cometeran erros metodolóxicos apreciables, como o feito de utilizaren persoas bilingües sen ningunha experiencia en interpretación
como suxeitos das súas investigacións, coa idea de obter datos válidos
extrapolables ós profesionais da interpretación. Do mesmo xeito, as clasificacións de erros amosaban un certo descoñecemento das esixencias
e limitacións do traballo dos intérpretes.

O período dos intérpretes: de finais dos 60 ata os 80
Poderiamos dicir que este período se inaugura con outro dos grandes clásicos da interpretación, sobre o que aínda hoxe seguimos discutindo con paixón. Trátase da obra de Danica Seleskovitch L’interprète
dans les conférences internationales-Problèmes de langage et de communication (1968).
Esta obra marca unha nova etapa nos estudios de interpretación,
caracterizada porque son os profesionais da interpretación (e, ó mesmo
tempo, docentes) os que desenvolven este tipo de estudios en busca de
modelos de interpretación que sirvan para explicar os procesos mentais
que ocorren nas mentes dos intérpretes durante o seu traballo. É dicir,
afástanse do estudio de fenómenos concretos de índole lingüística e
psicolóxica que xa desenvolveran os seus predecesores, ó tempo que
esquecen a investigación empírica. As obras desta época son traballos
de reflexión e especulación persoal e intuitiva: os modelos propostos
explícanse dende esa mesma perspectiva persoal, pero nunca se
demostran, nin sequera tentan facelo. Crer neles e aceptalos coma válidos –ou non facelo– convértese en auténtico acto de fe –ou de rebeldía– contra as grandes figuras da época.
Moitos dos estudios desta época son, por tanto, excesivamente teóricos e abstractos, e quedan na mera reflexión e especulación ou ben,
doutro xeito, transfórmanse en textos normativos, destinados máis ben
ós eruditos que ós futuros intérpretes. Reflexiónase, ademais de sobre
os procesos mentais, sobre asuntos como as diferencias entre traducción e interpretación, a historia da traducción e a interpretación, etc.
Os centros de reflexión máis importantes desta época son: a ESIT de
París, onde Seleskovitch desenvolve a súa transcendental Teoría do
10
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Sentido, seguida dos importantes traballos de Marianne Lederer; Estados Unidos coas obras de David e Margaretta Bowen e tamén Alemaña,
Tokio e Moscova.

As novas tendencias en investigación
Posiblemente, o momento que marca o cambio de rumbo na investigación en interpretación sexa a celebración na Scuola Superiore di
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori de Trieste, en novembro de
1986 dunha conferencia internacional sobre “Aspectos teóricos e prácticos da formación para a interpretación”.
Inaugurouse aló unha nova etapa que tivo continuidade coa celebración da International Conference on Interpreting en Turku, en agosto de 1994, e o Aarhus Seminar on Interpreting Research, en xaneiro de
1997, entre outros. Este cambio chega por unha dobre vía:
En primeiro lugar volve a reabrirse a vía empírica, tanto experimental como observacional, que quedara pechada coa chegada da Escola
de París. Sen embargo, esa experimentación xa non vai ser dirixida unicamente por investigadores expertos en materias distintas da interpretación: desta volta serán os propios intérpretes-docentes da interpretación
os que abran novas liñas investigadoras, converténdose no que Daniel
Gile chama practisearchers. A gran vantaxe é que se evitarán os erros
de formulación –por exemplo, en relación cos parámetros válidos á
hora de medir a calidade dun traballo de interpretación– cometidos no
pasado por outros investigadores non intérpretes. O grande inconveniente será que a maioría dos intérpretes non teñen formación investigadora específica, e polo tanto, incorrer en erros metodolóxicos serios
resulta un perigo sempre presente. Diante desta enfermidade investigadora xorde o antídoto da interdisciplinariedade, consistente en traballar
en equipo, non illadamente, de tal xeito que os expertos en certas materias saiban cubrir as lagoas dos practisearchers, ó tempo que estes establecen as regras do xogo. Ademais, o traballo en equipo permitirá penetrar en áreas de difícil investigación para un non experto na materia e
suporá un beneficio igual para tódolos participantes no equipo multidisciplinar, que aplicarán os seus achados a cada un dos seus campos
de coñecemento concretos.
11
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A segunda razón que levou ó cambio é a inclusión dunha nova mentalidade máis aberta e menos exclusivista que concede valor ós ‘outros
modos da interpretación’, que sempre estiveron aló, pero que foron sistematicamente ignorados polos grandes autores. Ata agora cando se
falaba de interpretación, só se tiña en conta a interpretación de conferencias. Cando se investigaba en interpretación só se consideraba a de
conferencias, e cando se escribía sobre interpretación, non existía máis
cá de conferencias. Sen embargo, o mercado non deixaba de lanzar
pistas no sentido de que existían outros ámbitos nos que se desenvolvían traballos de interpretación, e eses traballos tamén eran merecedores
da atención de eruditos e investigadores, pois eran igualmente útiles e
necesarios. Agora xa no se poderá falar só de interpretación de conferencias, senón que haberá interpretación para os medios de comunicación, interpretación social, ante os tribunais, negociacións comerciais,
para xordos, etc., e cada un deles é un mundo en si mesmo coas súas
propias regras de comportamento e os seus propios intereses en distintas áreas de investigación relevantes para esa modalidade concreta:
estudiaranse fenómenos como a interacción na interpretación de enlace, a responsabilidade e o alcance do papel que debe desempeñar o
intérprete social, as características diferenciadoras –coma os criterios
de calidade– en interpretación para os medios, etc.
Con este novo pulo investigador multiplícanse, tanto en número
coma en dispersión xeográfica, os centros dedicados ou, alomenos,
implicados nas tarefas de investigación en todo o mundo. Destacan
organismos coma a Universidade de Viena (onde tamén se crea a
European Society for Translation Studies) co labor investigador de Ingrid
Kurz, Franz Pöchhacker, Barbara Moser-Mercer e Margaretta Bowen, a
Universidade de Turku, en Finlandia, con Jorma Tommola e Sonja
Tirkkonen-Condit. Tamén o ISIT e o INALCO de París, coas obras de
Daniel Gile ou as actividades desenvolvidas en Xapón por Masaomi
Kondo.
Tematicamente, en Australia, como país cunha marcada tradición
inmigrante, a actividade céntrase en investigacións sobre a interpretación social. En Xapón e Austria investígase, polo miúdo, na interpretación para os medios de comunicación e nos Estados Unidos na
interpretación para xordos e diante dos tribunais de xustiza. En Trieste
12
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continúan os estudios psicolingüísticos dirixidos a miúdo por Franco
Fabbro e segue o labor de Mariachiara Russo. En España elabóranse
teses de doutoramento acordes con esta liña, coma as de Presentación
Padilla e Ángela Collado da Universidade de Granada.
Non obstante, esa dispersión xeográfica non supón nin illamento nin
a aparición de liñas diverxentes ou paralelas entre os investigadores.
Polo contrario, proliferan os congresos internacionais onde se reúnen os
máis recoñecidos investigadores do momento e onde se ten a oportunidade de intercambiar ideas e discutir proxectos. Ademais, cos constantes
progresos nas comunicacións intercámbianse comentarios, críticas e
suxestións constantemente.
A colaboración é un feito real e os progresos salientables: os estudios son interdisciplinares e empíricos. Xa non se trata de reflexionar
nin de dar normas sobre unha cuestión concreta. Trátase agora de investigar as razóns que xustifican determinados comportamentos e de
cómo ese coñecemento pode beneficiar á profesión e á formación de
intérpretes. Ademais, coa gran proliferación de centros de ensino, a investigación céntrase, frecuentemente, en cuestións relativas á formación dos intérpretes, chegando a ser unha investigación que redunda en
beneficio da propia Universidade.
Xorde tamén esta tendencia en Galicia: a interpretación xa non é só
un breve capítulo no marco dunha reunión internacional centrada na
traducción escrita, senón que se constitúe en protagonista en igualdade
de condicións con esta, como xa acontecera no I Congreso de Estudios
de Traducción e Interpretación “Anovadores de Nós Anosadores de
Vós”, organizado pola Universidade de Vigo en 1998. Ese congreso
marcou a entrada desta universidade no circuíto internacional de reunións relevantes dedicadas á interpretación actuando como rampla de
lanzamento e como nexo de comunicación entre investigadores de
todo o mundo.

A investigación en interpretación na Universidade de Vigo
Este volume en concreto xorde como consecuencia da chegada dos
estudios de T/I a Galicia a través dunha licenciatura na que os estudiantes teñen que realizar un Traballo de Fin de Carreira (TFC) para
13
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completala. Moitos deses estudiantes interesáronse polo campo da
interpretación e decidiron facer un traballo de carácter empírico sobre
este tema. Seguen ademais o paradigma experimental que o autor desta
pequena introducción subscribe como único método válido para coñecer máis e mellor todos aqueles aspectos que rodean o traballo do intérprete, así como todos aqueles relacionados co desenvolvemento de
metodoloxías docentes axeitadas para cumprir coa nosa función social
formadora de profesionais.
O que vén a continuación é, polo tanto, unha recompilación de artigos extraídos dalgúns dos máis interesantes TFCs realizados por varios
ex-alumnos e alumnas desta Facultade de Vigo no eido da investigación
experimental en interpretación.
O punto en común destes é, ademais da temática, o feito de que
todos eles foron realizados baixo a dirección do autor desta pequena
introducción, que como director dos proxectos asume xa a priori a responsabilidade por tódolos erros metodolóxicos que se producisen na
súa realización.
Os temas son variados e responden ás preguntas que os propios autores se fixeron no seu día sobre calquera dos fenómenos que rodean a
interpretación simultánea de conferencias, como a influencia da velocidade de producción do orador no traballo dos intérpretes, a importancia
da comunicación non verbal, a influencia dos acentos dos oradores ou
as vantaxes da escoita monoaural fronte á binaural, entre outros.
A idea subxacente pretende ser innovadora e un tanto arriscada, xa
que parte da inquedanza do investigador interesado en desafiar mitos e
romper coas ideas preconcibidas, demostrando dun xeito práctico que
moitos dos tópicos sobre esta profesión e a formación do intérprete, fortemente enraizados na literatura existente, poden non ser tan inmutables como moitas veces algúns afirman.

Epílogo
Este volume só pretende servir para achegar ós lectores interesados
no ámbito da traducción e interpretación a algunhas das novas tendencias investigadoras desenvolvidas no campo concreto da interpretación
simultánea.
14
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Pretende ser un primeiro paso dese achegamento, de aí o seu título,
para así inscribirse no panorama internacional dos estudios de T/I, e
achegar unha pequena pero valiosa contribución ó ensino e a profesión
do intérprete, mesmo servindo para dar a coñecer o enorme traballo
realizado por este grupo de anónimos investigadores que deixaron
unha profunda pegada tralo seu paso por esta Facultade de Filoloxía e
Traducción da Universidade de Vigo.
Luis Alonso Bacigalupe
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Escoita binaural vs. monoural: resultados dun
estudio experimental en interpretación simultánea

Paula Piñeiro Otero

RESUMO
O traballo que se describe a continuación é o resultado dun experimento
realizado nos ámbitos da interpretación simultánea e da psicolingüística, especificamente relacionado coa lateralización cerebral. A idea era a de tratar de
determinar se é máis ou menos conveniente para os intérpretes utilizar ámbolos dous oídos (escoita binaural) ou se é mellor utilizar só un deles (escoita
monoaural) durante o traballo en IS. Os nosos resultados, aínda que non fosen
estatisticamente significativos, veñen a confirmar estudios anteriores nos que se
establecía que a escoita monoaural co oído esquerdo é a que acada os mellores resultados, por enriba da escoita binaural, que neste caso concreto ocupa o
segundo lugar por diante da escoita co oído dereito. Estes resultados poden ter
importantes repercusións para a formación e a práctica profesional dos intérpretes, aínda que dada a pequena mostra empregada e as características dos
nosos suxeitos non son extrapolables a todos eles.
Palabras chave: interpretación simultánea, psicolingüística, escoita monoaural
e binaural, lateralización cerebral.

ABSTRACT
This article is the result of an experiment in the fields of simultaneous interpretation and psycholinguistics, more specifically in the area of cerebral lateralization. Our purpose was to determine if using both ears (binaural listening) provides better results than using only one of them (monoaural listening) during an SI
task. The results, although they are not statistically significant, confirmed previous
research works that claimed that left-ear monoaural listening is the best mode for
simultaneous interpreters, above binaural listening that takes the second position
in our experiment, and the right-ear condition. These results may have important
16
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implications for the training and professional practice of interpreters. However,
they cannot be extrapolated to all the interpreting community, given the small
number of subjects used in our experiment and their specific nature.
Key words: simultaneous interpretation, psycholinguistics, monoaural and
binaural listening, cerebral lateralization.

1. Introducción

O

presente traballo é un intento de achegarnos a unha cuestión
que ten espertado o interese dun número crecente de investigadores do ámbito da interpretación nos últimos anos: analizar se se produce unha diferencia no número de erros cometidos ó recibiren os
intérpretes a información a través dun só auricular (escoita monoaural)
en comparación coa utilización de dous auriculares (escoita binaural)
durante a interpretación simultánea.
Dende os inicios desta actividade profesional, sempre se ten favorecido o emprego da escoita binaural, polo que normalmente os intérpretes
reciben o discurso a través dos dous oídos. Sen embargo, dun xeito ás
veces inconsciente, son moitos os intérpretes que escoitan ó orador a través dun só auricular no transcurso do seu traballo (Lambert 1994:319,
Kornakov 2000:246). Algúns intérpretes aseguran que deste xeito poden
controlar mellor a súa producción, outros fano só para acadar unha maior
comodidade durante o seu traballo (Lambert 1993:201). Sen embargo,
diversos estudios manteñen que este fenómeno se atopa intimamente
ligado ós procesos cognitivos que se levan a cabo no cerebro dos intérpretes. Tras ler varios artigos que trataban sobre o tema, xurdiu o interese
de examinar este fenómeno en estudiantes de interpretación mediante un
estudio experimental e analizar os resultados que se obtivesen.
1.1. Cuestións teóricas
1.1.1. Lateralización cerebral
O termo “lateralización cerebral” é o empregado para expresar que
as funcións cognitivas e afectivas están representadas de xeito diferenciado
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nos dous hemisferios do cerebro (Hugdahl 1995b:238). Segundo isto,
ámbolos hemisferios estarían especializados no desempeño de distintas funcións. Nas persoas destras, o hemisferio esquerdo encargaríase
de levar a cabo funcións de carácter cognitivo relacionadas coa linguaxe (Schneiderman 1986:233). O hemisferio dereito, pola contra,
controlaría os aspectos emocionais da linguaxe (Code 1987 en Darò
1994:249).
Sen embargo, segundo as investigacións realizadas ó respecto, os
bilingües e políglotas non presentarían o modelo de lateralización cerebral previamente exposto no que respecta ás funcións lingüísticas,
senón que ámbolos dous hemisferios se encargarían de controlar os
aspectos relativos á linguaxe dun xeito máis simétrico, sen existir unha
división funcional tan precisa (Albert e Obler 1978; Vaid 1983, 1986;
Fabbro 1990 en Darò 1994:249-250).
A partir deste tipo de resultados, a organización cerebral dos bilingües e políglotas foi obxecto de numerosos experimentos e estudios
científicos (para unha visión xeral, ver Fabbro e Gran 1994), empregando diferentes métodos neuropsicolóxicos e dando lugar a diversas
teorías e hipóteses. Kurz (1994:200) recolle as conclusións de investigacións relacionadas coa lateralización da linguaxe en bilingües.
Segundo estas, os suxeitos bilingües, ademais de presentar unha asimetría cerebral menos marcada, tal e como se indicou anteriormente,
disporían dunha maior implicación do hemisferio dereito para a
segunda lingua, sobre todo no caso dos bilingües tardíos. É esta unha
hipótese á que xa se chegara no eido da neuropsicoloxía (Chary
1986:195).
1.1.2. Lateralización cerebral e interpretación simultánea
Os resultados obtidos con respecto á lateralización cerebral levaron
a diversos investigadores a preguntarse qué ocorrería durante a realización dunha tarefa lingüística máis complexa: a interpretación simultánea. Fabbro e Green (Fabbro et al. 1990 e Green et al. 1990 en Darò
1994:250) realizaron experimentos nos que se estudiaba a lateralización cerebral durante a interpretación simultánea, e neste caso observaron que os dous hemisferios permanecían activos durante a realización desta actividade.
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Os resultados do experimento realizado por Kurz (1994), co fin de
detectar os procesos cerebrais que teñen lugar durante a interpretación
simultánea, empregando para iso rexistros electroencefalográficos, chegaban ás mesmas conclusións.
Fabbro e Gran (1997) levaron a cabo un número considerable de
experimentos co fin de analizar as estructuras cerebrais implicadas na
interpretación simultánea, e a conclusión á que chegaron foi a seguinte: xa que a interpretación simultánea afecta ós compoñentes verbais e
non verbais da comunicación oral, prodúcese unha activación do
hemisferio dereito maior que a observada durante a expresión verbal
normal (Fabbro e Gran 1997:12).
Estes autores explican no devandito artigo que certas tarefas que se
realizan durante a interpretación simultánea son levadas a cabo polo
hemisferio dereito (Fabbro e Gran 1997:22). No mesmo artigo engaden
que a especialización do hemisferio esquerdo en funcións lingüísticas,
que normalmente presentan os monolingües, tende a diminuír cun
maior dominio da segunda lingua e tamén como resultado da práctica
da interpretación simultánea.
De tódolos xeitos, despois de tódalas investigacións levadas a cabo
con respecto á lateralización cerebral, aínda non se chegou a unha
resposta inequívoca, como ben apuntan Brisau, Godijns e Meuleman
(1994:92-93). O feito de que un dos hemisferios estea encargado de
procesar unha primeira, segunda ou terceira lingua vese influído por
un gran número de factores. Segundo Sergent (1995:158), a organización neurofuncional das estructuras cerebrais vese complicada polo
feito de que os dous hemisferios cerebrais estean simultaneamente
activos durante a realización de calquera función cognitiva complexa.
Sen dúbida, o fenómeno da lateralización cerebral non acepta explicacións sinxelas e precisa dunha maior investigación. Sen embargo,
todo apunta a que as teorías que postulaban que o hemisferio esquerdo dominaba as funcións lingüísticas exclusivamente e o hemisferio
dereito os compoñentes emocionais ligados á linguaxe, están dando
paso na actualidade a teorías que teñen en conta un maior número de
variables. Pouco a pouco vanse deixando atrás todo tipo de xeneralizacións categóricas e préstase máis atención ás diferencias individuais
(Harrington 1995:22).
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1.1.3. Oído de preferencia
Como vimos, o hemisferio esquerdo controlaría as funcións lingüísticas en monolingües, pero ademais, os monolingües tenden probablemente a procesar a comunicación lingüística a través do oído dereito
(Darò 1994:266).
No eido da neuropsicoloxía tense investigado esta cuestión en profundidade (Hugdahl 1995a:126).
Polo tanto, sería de esperar que o oído dereito fose o máis indicado
para recibir información de carácter lingüístico, xa que a información
que chega ó oído dereito é procesada preferentemente polo hemisferio
esquerdo. Pero como vimos, isto ocorre nos monolingües. Tras ver que
o hemisferio dereito tamén pode estar implicado nas funcións lingüísticas en bilingües, sería interesante investigar se os intérpretes que utilizan
a condición monoaural empregan sempre o mesmo oído para recibir a
información. Se fose este o caso, como ben sinala Lambert (1994:321322), teríase avanzado na complexa tarefa de coñecer os procesos cognitivos que se ven implicados na interpretación simultánea.
Este tema ten atraído o interese de diversos investigadores. Por exemplo, un experimento que comparaba estudiantes de interpretación de
primeiro curso e estudiantes avanzados, realizado por Franco Fabbro e
Laura Gran (1994:300), demostrou que os primeiros acadaban os
mellores resultados con diferencia empregando o oído dereito, mentres
que isto non ocorría no caso dos estudiantes avanzados. Estes últimos
mostraban unha significativa superioridade do oído esquerdo (hemisferio dereito) para a segunda lingua, en comparación cos alumnos de primeiro ano e con controis monolingües. Segundo parece, unha maior
práctica en interpretación simultánea melloraría a capacidade dos estudiantes avanzados, e, ó mesmo tempo, incrementaría a competencia
lingüística do oído esquerdo (hemisferio dereito).
Téñense realizado outros experimentos con respecto a este tema,
algúns deles empregando técnicas neurolingüísticas. Entre todos eles
cabe salientar o experimento levado a cabo por Sylvie Lambert, “The
effect of ear of information reception on the proficiency of simultaneous
interpretation” (1993), que serviu como base para a realización deste
experimento. A devandita autora contou coa colaboración de Valeria
Darò e Franco Fabbro na realización doutro experimento no que tamén
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se estudiaba esta cuestión (Lambert, Darò e Fabbro 1995) e no que se
obtiñan os mesmos resultados. No experimento que se describe no primeiro dos artigos mencionados, a finalidade que se perseguía era a
mesma que motivou a realización do noso experimento: analizar se existe unha condición de traballo (escoita monoaural ou binaural) coa que
se poidan acadar uns mellores resultados en interpretación simultánea.
O resultado do experimento realizado por Lambert (1993) foi, cando
menos, sorprendente: acadábanse os mellores resultados empregando
o oído esquerdo (hemisferio dereito), seguidos polos resultados obtidos
utilizando o oído dereito (hemisferio esquerdo); a condición binaural
recibía os peores resultados. Entre as hipóteses recollidas no seu artigo,
co fin de explicar este fenómeno, aparece unha das xa formuladas anteriormente: que exista unha maior implicación do hemisferio dereito en
bilingües e políglotas para funcións lingüísticas.
O experimento recollido no presente artigo non pode considerarse
unha simple replicación do de Lambert, pois pareceunos máis interesante introducir aspectos orixinais. Ante todo, Lambert estudia o fenómeno en estudiantes e intérpretes, extrapolando os resultados, sen
embargo, á comunidade de intérpretes profesionais en xeral. No noso
caso, optamos por analizar este fenómeno só en estudiantes, para coñecer o seu comportamento en diferentes condicións de traballo. Por
outra banda, a metodoloxía e os materiais empregados neste experimento non coinciden cos utilizados no estudio de Lambert.
1.1.4. Implicación dos resultados deste tipo de investigacións na
pedagoxía da I.S.
Este traballo tamén pretende facer unha reflexión sobre a formación
dos intérpretes. ¿De que xeito inflúen os resultados das investigacións
neuropsicolóxicas na práctica diaria dos estudiantes de interpretación?
¿Cal debería ser a actitude do profesor ante isto?
Kornakov (2000:246) e Lambert (1989:743), profesores e investigadores de interpretación, invitan ós seus alumnos dende o primeiro
curso a buscar a condición de traballo que mellor se adapte ás súas
necesidades.
Optar pola condición binaural ou pola monoaural, e dentro desta
última, escoller entre o oído esquerdo ou o dereito, pode parecer nun
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primeiro momento unha cuestión irrelevante, mais pode ter implicacións máis importantes do que parece. Fabbro e Gran (1997:24) defenden que, sendo conscientes de fenómenos como a modificación que
se produce, co transcurso do tempo, nos recursos cerebrais ligados á
atención, os profesores deberían observar o xeito no que os estudiantes
empregan os auriculares. Os profesores deberían evitar impoñer unha
condición de traballo determinada ós seus alumnos, senón, unha vez
máis, animalos a que atopen eles mesmos a solución máis satisfactoria
para desempeñar o seu traballo.
Estes autores sinalan que a aprendizaxe da interpretación simultánea
pode producir modificacións na organización cerebral das estructuras
implicadas na realización desa actividade. Segundo eles, os profesores
deberían ser conscientes de que os estudiantes non só acadan coñecementos lingüísticos e habilidades que lles permiten mellorar o seu rendemento en interpretación simultánea, senón que tamén sofren o proceso inconsciente da reorganización cerebral de estratexias lingüísticas
e atencionais (Fabbro e Gran 1997:21).
Polo tanto, sería interesante que os resultados das investigacións
científicas que estean relacionados coa interpretación fosen divulgados
do xeito máis práctico posible nas aulas de interpretación, para que así
os futuros intérpretes fosen conscientes dos procesos cognitivos que
levan a cabo durante a realización desta fascinante actividade, e lograsen desempeñar o seu traballo do xeito máis eficaz posible.

2. Suxeitos, materiais e metodoloxía
2.1. Suxeitos
Neste estudio participaron voluntariamente seis alumnos do último
curso da licenciatura de Traducción e Interpretación. Todos eles recibiran doce créditos prácticos de interpretación simultánea, é dicir, 120
horas de traballo práctico, na combinación lingüística inglés-español, e
foron escollidos polo seu excelente rendemento académico. Os seis
estudiantes eran destros, e a súa lingua materna era o español.
O número de suxeitos empregados dista moito de poder considerarse cientificamente significativo. A cuestión da falta de representatividade é un problema común á maior parte dos experimentos realizados no
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eido da interpretación, debido, entre outros factores, á dificultade que
entraña atopar un número razoable de intérpretes que se sometan de
xeito voluntario á investigación experimental. Sen embargo, como ben
sinala Jiménez Ivars no seu artigo “El reto de investigar en interpretación”
(2000: 60), os resultados deberían ser útiles, polo menos, para formular
hipóteses de traballo en posteriores investigacións e replicacións.
2.2. Materiais
Empregáronse tres discursos para a realización do experimento.
Tratábase de discursos reais e actuais, redactados en inglés e pronunciados orixinariamente por Klaus Toepfer, Director Executivo do Programa
das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA), en abril de 2000
(discurso 3) e maio de 2001 (discursos 1 e 2). Os tres textos trataban cuestións relacionadas co medio ambiente, tema ó que os suxeitos se enfrontaran a miúdo nas interpretacións realizadas durante a licenciatura.
Estes discursos recibiron modificacións co propósito de, por unha
banda, eliminar termos demasiado especializados que puidesen dificultar a comprensión do discurso, e, por outra banda, adaptar a extensión dos textos ás necesidades do experimento.
Por último, escolléronse dez segmentos do discurso 1 e doce segmentos dos discursos 2 e 3 con anterioridade á realización do experimento. Estes segmentos serían os únicos en seren avaliados na análise
dos discursos realizada tras levar a cabo o experimento. Ningún destes
segmentos aparecía nos primeiros tres minutos de cada discurso, xa que
estes foron empregados unicamente como preparación.
2.3. Metodoloxía
O presente experimento levouse a cabo a finais de xuño de 2001 no
Laboratorio de Interpretación da Facultade de Filoloxía e Traducción da
Universidade de Vigo.
Os seis suxeitos foron divididos en tres grupos (G1, G2 e G3) de
dous suxeitos cada un. A distribución aleatoria dos suxeitos en grupos
levouse a cabo con anterioridade á realización do experimento, así
como o deseño do esquema segundo o cal traballaría cada grupo, co
fin de acadar tódalas condicións posibles por grupo e discurso:
23

Investigación experimental en interpretación de linguas:

G1
G2
G3

DISCURSO 1
D
E
D+E

DISCURSO 2
E
D+E
D
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DISCURSO 3
D+E
D
E

Condicións: D= oído dereito; E= oído esquerdo; D+E= oídos dereito e esquerdo.

O día da realización do experimento, e trala distribución en grupos,
explicóuselles ós alumnos que ían interpretar tres discursos do inglés ó
español, e informóuselles das condicións nas que traballarían segundo
cada discurso.
Ó non dispor de aparellos especiais que permitisen que o son chegase ó oído esquerdo ou dereito dos suxeitos, tal e como as condicións
do experimento o requirían, a única posibilidade da que dispuxemos
foi a de pedirlles ós alumnos que, ou ben permanecesen cos dous auriculares, ou ben empregasen só o esquerdo ou só o dereito, segundo
correspondese ás distintas condicións nas que interpretarían cada discurso. Polo tanto, os alumnos recibiron esta información antes de
empezar o experimento, mais foi a única que se lles proporcionou con
respecto á posible finalidade deste.
Tras entraren os suxeitos nas cabinas, entregóuselles un breve resumo do primeiro discurso e déuselles aproximadamente un minuto para
que o lesen. Este resumo contiña información relativa ó tema do discurso, así como as traduccións de nomes de institucións que aparecían
con frecuencia no discurso e que quizais non todos coñecesen, co fin
de que puidesen traballar en igualdade de condicións.
Un profesor non nativo foi o encargado de pronunciar os discursos.
Tódolos suxeitos estaban familiarizados co seu acento, para así evitar que
se producisen problemas de comprensión da lingua orixe nese sentido.
Trala interpretación do primeiro discurso, fíxose unha pausa na que
se lles entregou ós alumnos o correspondente resumo do discurso
seguinte e déuselles instruccións relativas ás novas condicións (oído
esquerdo, dereito ou ambos) nas que deberían traballar para ese discurso en cuestión. Este procedemento repetiuse trala interpretación do
segundo discurso.
Despois de realizar o experimento, subministróuselles ós suxeitos un
cuestionario, co fin de coñecer as súas impresións tras traballar nunhas
condicións tan especiais como as deste experimento.
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Unha vez rematado, cada suxeito entregou unha cinta que contíña
as tres interpretacións realizadas. Os dezaoito discursos obtidos foron
transcritos coa maior fidelidade posible, para poder ser posteriormente
confrontados co orixinal. Este material constitúe o corpus da análise 1,
dedicada a avaliar o rendemento dos suxeitos en cada unha das tres
condicións propostas. Os cuestionarios entregados polos suxeitos conforman o corpus da análise 2, que tiña como obxectivo coñecer as
impresións dos suxeitos con respecto ó seu propio traballo e comparalas cos resultados acadados no experimento.

3. Análise e resultados
3.1. Análise 1
3.1.1. Criterios de análise
Antes de proceder á análise dos textos, decidiuse qué tipo de erros
ían ser avaliados. Con este fin, os erros clasificáronse en dúas categorías: erros de contido e erros de producción.
Os erros de contido dividíronse en dous apartados: un primeiro apartado, que incluía as omisións, e un segundo apartado, que contiña os
erros que implicaban un cambio no contido pero non constituían omisión, é dicir, desviacións, contrasentidos ou pequenas perdas de contido.
Entre os erros de producción que se cometen en interpretación, decidiuse contabilizar os máis habituais, é dicir, falsos comezos, problemas
de articulación (emprego de apoios fáticos, alongamento de vocais ou
consoantes) e erros de expresión (erros de concordancia, calcos, rexistro, etc.).
3.1.2. Resultados
Tras analizar as transcricións dos discursos interpretados polos suxeitos e clasificar os erros cometidos por cada un, procedeuse ó reconto
destes, a partir do cal se realizou a suma dos erros e a súa distribución
en tres grupos: erros de contido, erros de producción e número total de
erros (contido + producción).
A continuación, ordenáronse os datos resultantes en función da condición de traballo empregada (oído dereito, oído esquerdo ou ambos).
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As seguintes táboas e gráficos amosan a distribución do número de
erros por condición de traballo, indicando o suxeito que os cometeu e
o tipo de erro do que se trata. Deste xeito, na táboa 1 aparece o número de erros obtidos na categoría de contido, na táboa 2, os de producción, e na táboa 3, o número total de erros. As cifras marcadas en negriña correspóndense coa condición de traballo que obtivo os mellores
resultados. Estes datos foron considerados como resultado definitivo do
experimento. Cada táboa vai acompañada do seu correspondente gráfico, para así ofrecer unha visión máis clara dos resultados.
A táboa 1 amosa o número de erros cometidos na categoría de contido. Como pode comprobarse, a condición de traballo que obtén os
mellores resultados é o oído esquerdo (cunha media de 5,7 erros),
seguida pola condición binaural (6,2 erros). O oído dereito obtén os
peores resultados (7 erros).

TÁBOA 1: NÚMEROS DE ERROS DE CONTIDO

DEREITO
ESQUERDO
D+E

S1

S2

S3

S4

S5

S6

TOTAL/MEDIA

2
3
4

6
5
11

13
10
9

7
6
5

12
5
5

2
5
3

42 / 7
34 / 5,7
37 / 6,2

GRÁFICO 1: ERROS DE CONTIDO
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Na categoría de producción (táboa 2), o oído esquerdo volve obter
os mellores resultados (cunha media de 18,2 erros), seguido esta vez
polo oído dereito (18,8 erros). A condición binaural é neste caso a que
acada un maior número de erros (19,2 erros).

TÁBOA 2: NÚMEROS DE ERROS DE PRODUCCIÓN

DEREITO
ESQUERDO
D+E

S1

S2

S3

S4

S5

S6

TOTAL/MEDIA

11
13
10

23
22
18

27
19
24

23
27
27

12
17
17

17
11
19

113 / 18,8
109 / 18,2
115 / 19,2

GRÁFICO 2: ERROS DE PRODUCCIÓN
30

Nº Erros

25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

Suxeitos

Dereito

Esquerdo

Dereito+Esquerdo

Finalmente, no número total de erros (táboa 3), constátase unha vez
máis que o oído esquerdo obtén o menor número de erros, cunha
media de 23,8 erros, seguido pola condición binaural, cunha media de
25,3 erros e polo oído dereito, que obtén a media de erros máis elevada, 25,8, moi semellante á acadada pola condición binaural.
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TÁBOA 3: TOTAL DE ERROS

DEREITO
ESQUERDO
D+E

S1

S2

S3

S4

S5

S6

TOTAL/MEDIA

13
16
14

29
27
29

40
29
33

30
33
32

24
22
22

19
16
22

155 / 25,8
143 / 23,8
152 / 25,3

GRÁFICO 3: ERROS TOTAIS
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A partir destes datos, e antes de extraer conclusións precipitadas,
decidiuse levar a cabo unha análise de varianza (Anova). Este tipo de
análise permítenos comparar as medias dos datos acadados co fin de
concluír se as diferencias entre o número de erros obtidos para cada
condición de traballo son ou non estatisticamente significativas.
Os resultados da análise amosaban que non existían diferencias
estatisticamente significativas entre as distintas condicións de traballo,
nin en función do total nin se tomamos os resultados de contido e producción por separado. Aínda que as diferencias entre as medias son
pequenas e non son estatisticamente significativas, podemos apreciar
unha lixeira tendencia que apunta a que o oído esquerdo é a condición
na que menos erros se producen, e que podería consolidarse se dispuxesemos de máis datos.
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3.1.3. Conclusións
En primeiro lugar, cómpre subliñar unha vez máis que, segundo a
análise de varianza, os resultados non son estatisticamente significativos, o que pode deberse, entre outros factores, ó reducido tamaño da
mostra. Sen embargo, pódese observar que o oído esquerdo é a condición de traballo que acada os mellores resultados en tódalas categorías
nas que se distribuíron os erros, tal e como acontece no experimento
realizado por Lambert.
Non obstante, no seu experimento a segunda mellor opción foi o
oído dereito, e no noso experimento, esta condición acada os peores
resultados. Sen embargo, a diferencia entre estes resultados e os obtidos para a segunda mellor opción do noso experimento (ámbolos
oídos) é moi pequena. De tódolos xeitos, non podemos establecer, como fai a devandita autora, que a condición monoaural sexa sempre
máis adecuada cá binaural, senón que recibir a información a través do
auricular esquerdo supera á condición de traballar con ámbolos auriculares no caso concreto dos estudiantes avanzados de interpretación.
Como pode apreciarse nas táboas, os resultados difiren lixeiramente
con respecto ás dúas categorías segundo as cales se clasificaron os diferentes tipos de erro. Tanto en producción coma en contido, os mellores
resultados obtéñense co oído esquerdo. Na categoría de producción, os
segundos mellores resultados son obtidos polo oído dereito. Na categoría de contido, pola contra, é a condición binaural a que acada o
segundo mellor posto.
Os resultados obtidos na categoría de producción poden deberse a
que, como tamén apuntaba un dos suxeitos na entrevista posterior, ó
traballar cun só auricular, o suxeito pode controlar a súa producción co
outro oído. Isto explicaría os resultados superiores que acadaron os
suxeitos na categoría de producción empregando a condición monoaural.
Con respecto ós resultados obtidos na categoría de contido, resulta
interesante observar que co oído dereito se obteñan os peores resultados,
xa que, como se indicaba na introducción, o oído dereito, ó estar máis
representado no hemisferio esquerdo, debería ser a priori a mellor opción
para procesar información de tipo lingüístico. Sen embargo, isto non
parece cumprirse nin no experimento realizado por Lambert nin no noso
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experimento. Como se indicaba na introducción, a explicación deste
fenómeno podería atoparse nas diferencias existentes entre políglotas e
bilingües con respecto ó procesamento da información en comparación
cos monolingües, xa que os primeiros presentarían unha maior implicación do hemisferio dereito (oído esquerdo) para as segundas linguas.
Como se puido comprobar con respecto á categoría de producción,
os resultados favorecen a escolla da escoita monoaural en detrimento
da binaural, xa que tanto o oído esquerdo coma o dereito obteñen
mellores resultados có emprego de ámbolos oídos. Sen embargo, isto
non parece acontecer no que respecta ó contido, pois a pesar de obter
os mellores resultados co oído esquerdo, o oído dereito suma o maior
número de erros. Aínda que unha boa producción é fundamental en
interpretación e constitúe o referente principal, e na maioría das veces
o único, que ten o público do traballo do intérprete, non se pode obviar
a importancia de transmitir a información coa maior fidelidade posible
ó orixinal. Polo tanto, non debería favorecerse o emprego da condición
monoaural só por condicións dunha suposta mellora na producción,
pois non é este o único parámetro sobre o que descansa a calidade dun
bo traballo en interpretación.
Por outra banda, cómpre salientar o feito de que neste experimento
se obtivesen os mesmos resultados que no experimento de Lambert con
respecto á superioridade do oído esquerdo, xa que neste traballo se
empregaron métodos experimentais totalmente diferentes. Quizais as
diferencias que se observan nos resultados de ámbolos experimentos
con respecto á condición binaural (que en Lambert acada os peores
resultados e no presente traballo queda en segundo lugar) se deban a
que no noso experimento só participaron estudiantes, mentres que no
seu traballo tamén eran obxecto de estudio intérpretes profesionais.
Podería ser que os estudiantes, ó estaren habituados a traballar sempre
na mesma condición (binaural), estivesen condicionados tamén dalgún
xeito a percibir que esta era a condición normal e natural de traballo.
Ademais, os intérpretes profesionais contan con moitas máis horas de
experiencia nesta actividade cós estudiantes, e posiblemente desenvolvan distintas habilidades que quizais se reflictan na súa organización
cerebral, polo que os resultados poderían ser diferentes. Cómpre subliñar ó respecto que algúns dos intérpretes profesionais que participaron
no experimento levado a cabo por Lambert estaban afeitos a empregar
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un só auricular para interpretar na súa práctica diaria (Lambert 1993:
207). Como xa se indicara na introducción, a práctica da interpretación, coma actividade cognitiva complexa, podería modificar a organización cerebral dos intérpretes. Polo tanto, sería interesante realizar
este experimento só con intérpretes profesionais, para así poder comparar os resultados cos obtidos en estudiantes, ou, se fose posible, realizar un seguimento dos intérpretes dende o seu período de formación
ata que acadasen uns anos de experiencia profesional. Deste xeito,
poderíase comprobar se realmente a práctica da interpretación inflúe
no rendemento acadado empregando unha condición de traballo ou
outra, e polo tanto, na organización cerebral dos intérpretes.
Sen dúbida, non parece existir unha explicación sinxela que ilustre
por qué o oído esquerdo acada os mellores resultados. Unha maior
implicación do hemisferio dereito en políglotas e bilingües podería ser
a razón deste fenómeno, tal e como se indicaba na introducción, pero
requírese unha maior investigación no eido da neuropsicoloxía para
indagar a fondo nesta cuestión.
Con respecto a cómo poden influír estes resultados na aprendizaxe
da interpretación, e considerando que os resultados obtidos neste experimento, realizado con estudiantes, non son estatisticamente significativos, quizais a mellor opción sexa que cada estudiante comprobe por si
mesmo en qué condición de traballo consegue unha maior eficacia á
hora de interpretar.
Sería interesante, como xa se apuntara na introducción, que os estudiantes coñecesen a existencia deste tipo de investigacións. Aínda que
é obvio que estes estudios se atopan nos seus inicios, poderían resultarlles útiles para a súa formación e para coñecer mellor os procesos
cognitivos que se producen no cerebro dos intérpretes no transcurso do
seu traballo.
Un xeito de lograr resultados máis concluíntes nas investigacións
relacionadas co ámbito da interpretación sería o de aumentar o tamaño da mostra. Sen embargo, e debido ás dificultades que entraña atopar un número adecuado de suxeitos, a solución máis axeitada consistiría en recorrer á replicación dos experimentos. Como se apuntaba no
apartado dedicado á medición dos erros, esta pode ser a mellor forma
de superar o problema da falta de representatividade que se repite na
maior parte dos experimentos realizados no eido da interpretación.
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Os resultados deste experimento, malia non ser significativos, poderían constituír unha base para a formulación de novas hipóteses de traballo, que se poderían empregar en futuras investigacións dedicadas ó
estudio das relacións existentes entre a escoita monoaural e a binaural
e unha maior eficacia en interpretación simultánea.

3.2. Análise 2
Como se indicou no apartado de metodoloxía, os suxeitos debían
cubrir un cuestionario ó rematar as súas interpretacións. As entrevistas
constaban dun total de dez preguntas, e un apartado final no que se
invitaba ós suxeitos a comentar calquera aspecto que lles chamase a
atención.
A seguinte táboa amosa as respostas dos suxeitos ás diferentes preguntas que se lles formulaban no cuestionario e tamén o resultado do
experimento, co fin de comparar a percepción que cada suxeito tiña do
seu traballo e os resultados acadados.

RESPOSTAS Ó CUESTIONARIO

RESULTADOS
DO
EXPERIMENTO

SUXEITO CONDICIÓN

GRAO DE
MÁIS
INCOMODIDADE
INCÓMODA

S1
S2
S3
S4
S5
S6

—
E
D
D
—
—

—
pouco
pouco
pouco
—
—

CONDICIÓN
MÁIS
SINXELA

D
D+E
D+E
D+E
D+E
D / D+E

GRAO DE
SINXELEZA

MAIOR
RETENCIÓN

algo
pouco
algo
algo
pouco
algo

—
—
D+E
D+E
—
D / D+E

GRAO DE
MAIOR
RETENCIÓN

—
—
pouco
moito
—
pouco

MELLOR
CONDICIÓN

D
E
E
D
E / D+E
E

A partir da análise das entrevistas pódense extraer varias conclusións.
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Con respecto á incomodidade de traballar cun só auricular, a metade
dos suxeitos indicaron que lles resultou fisicamente incómodo interpretar
nesta situación. Isto pode deberse a que non estivesen habituados a
empregar a condición monoaural, xa que todos eles indicaron que se
sentiran “un pouco” incómodos. Sen embargo, cómpre subliñar que
nalgunhas ocasións foi nesa condición na que acadaron os mellores
resultados. É o caso do suxeito 2, que a pesar de sentirse “un pouco”
incómodo traballando co auricular esquerdo, é nesa condición na que
obtén os mellores resultados. Ó suxeito 4 acontécelle o mesmo ó
empregar o auricular dereito.
Con relación á falta de costume de traballar nunhas condicións tan
especiais, cómpre destacar o caso do único suxeito que adoitaba traballar cun só auricular durante a súa formación (suxeito 6). Neste caso,
o suxeito mantén que normalmente interpreta mellor empregando só o
auricular dereito. Sen embargo, os resultados do experimento indican
que obtén un maior rendemento co esquerdo. Isto tamén se reflicte no
experimento realizado por Lambert, xa que o oído que obtiña os mellores resultados e o oído que normalmente se empregaba para recibir a
información durante a interpretación non adoitaban coincidir nos seus
suxeitos (Lambert 1993:207).
Por outra banda, é de salientar que ningún suxeito notase que
empregando só o auricular esquerdo fose máis doado interpretar, xa
que esta foi a condición que recibiu os mellores resultados no experimento. Catro suxeitos prefiren traballar con ámbolos auriculares, un
prefire traballar co dereito e o restante escolle estas dúas opcións. Este
dato indica claramente que as percepcións individuais con respecto ó
propio traballo poden nalgúns casos ter pouco que ver coa impresión
que obteñen os receptores do devandito traballo. Polo tanto, as opinións alleas acerca da calidade dun traballo en interpretación, provenientes tanto do profesor coma dos outros compañeiros, deberían considerarse esenciais durante o período de formación.
Finalmente, chama a atención que ninguén notase a superioridade
do oído esquerdo con respecto á capacidade de retención da información, xa que é con esta condición coa que se produce o menor número de erros de contido.
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4. Discusión
O cerebro dos intérpretes, como políglotas, podería ter unha especialización cerebral diferente á dos monolingües, tal e como se indicou
de xeito máis pormenorizado na introducción deste traballo. Un xeito
de indagar máis a fondo nesta cuestión é a realización de experimentos que estudien aspectos relacionados cos procesos cognitivos que se
producen no cerebro dos intérpretes. O presente experimento pretendeu contribuír ó estudio destas cuestións, analizando se a escoita
monoaural ou a binaural resultaba máis adecuada para a recepción da
información en interpretación simultánea.
Para estudiar esta cuestión a fondo, cómpre replicar o experimento
atendendo a tódalas variables posibles. Por exemplo, sería interesante
realizar un experimento que analizase os resultados da escoita monoaural fronte á binaural en interpretación inversa. A pesar de que se
espera que os intérpretes traballen sempre cara á súa lingua materna,
na práctica real son cada vez máis numerosos os contextos nos que son
requiridos para traballar cara ás súas linguas B. Un estudio sobre qué
tipo de escoita favorece o traballo en interpretación inversa permitiría
non só aumentar a eficacia dos intérpretes, senón coñecer un pouco
mellor os procesos cerebrais que se producen no transcurso da interpretación simultánea.
Á hora de replicar o experimento, poderían empregarse outras combinacións lingüísticas, pois é posible que se obteñan resultados diferentes segundo as linguas empregadas na realización dos experimentos.
Sería de interese, así mesmo, traballar con linguas que normalmente
non son obxecto de análise neste tipo de experimentos, sobre todo linguas non indoeuropeas, para descartar así as diferencias que poidan
deberse a posibles variables culturais.
Polo tanto, é importante que as liñas de investigación sigan abertas
a tódolos aspectos relacionados co estudio da interpretación coma
unha función cognitiva complexa, xa que deste modo se poderían aplicar os novos coñecementos á práctica da interpretación.
Seguindo esta filosofía, sería desexable contar con máis estudios
interdisciplinarios, para poder así proporcionar dun xeito máis preciso
os últimos avances científicos ó eido da investigación en interpretación.
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De tódolos xeitos, sexan cales sexan as hipóteses e conclusións ás que
se chegue noutros ámbitos, os resultados deberían adaptarse sempre ás
necesidades concretas da interpretación. De pouco poderían servir os
diversos axiomas e teorías científicas, se a práctica desta disciplina se
vise entorpecida por unhas supostas “melloras” que non facilitasen o
labor dos intérpretes.
Por exemplo, de nada serviría chegar á conclusión de que a condición monoaural é a máis axeitada para interpretar e, en consecuencia, realizar as modificacións técnicas necesarias ó respecto, se
despois de meses ou anos de práctica aínda existisen intérpretes ós
que lles resultase fisicamente incómodo traballar nesa condición. A
comodidade á hora de interpretar é unha das finalidades que debe
perseguirse, por seren moitas as horas de traballo ás que se enfronta
o intérprete.
Por outra banda, os investigadores que desexen achegar algo a esta
disciplina deberían estar atentos ós distintos avances e á situación
actual dos estudios relacionados co bilingüismo e a poliglotía que se
levan a cabo en neuropsicoloxía, psicoloxía da educación, etc.
Polo tanto, sería interesante, como se indicaba na introducción,
levar a cabo experimentos que contasen coa participación de bilingües
non intérpretes, por unha banda, e de intérpretes, por outra, co fin de
comparar as súas respostas ante diferentes estímulos lingüísticos. Este
tipo de estudios permitirían coñecer máis a fondo os procesos cognitivos de ámbolos grupos. No caso dos intérpretes, a investigación neste
sentido tórnase fundamental, xa que o coñecemento dos procesos que
se levan a cabo no cerebro dos intérpretes permitiría deseñar novas
estratexias de aprendizaxe e de traballo enfocadas a lograr un maior
rendemento en interpretación.
O experimento que levamos a cabo podería considerarse un modo
de achegarnos ós métodos científicos de investigación experimental,
co fin de aplicalos ó ámbito da interpretación. Os estudios acerca
desta disciplina aínda están nos seus inicios, polo que son precisas
tódalas contribucións posibles, por pequenas que sexan, para desentrañar os procesos cerebrais que se levan a cabo durante esta fascinante actividade.
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Linguaxe corporal e interpretación simultánea
¿Son os intérpretes un reflexo do orador?

Marta Sineiro de Saa

RESUMO
A importancia da linguaxe corporal como instrumento para reforza-la
comunicación verbal é unha cuestión ampliamente discutida. A súa influencia en interpretación atraeu a atención de estudiantes, investigadores
e intérpretes. Durante moito tempo, concluíuse por intución que os intérpretes precisaban da linguaxe corporal do orador para transmiti-la totalidade da mensaxe orixinal, dado que parecía que había elementos non
verbais que completaban a mensaxe verbal e que eran esenciais para
comprende-la totalidade da mensaxe. Sen embargo, algúns estudios experimentais concluíron que a linguaxe corporal non parece ter consecuencias tan importantes no traballo dos intérpretes, aínda que estes estudios baseánbase na análise do producto final. Este estudio propón unha
pequena innovación metodolóxica: máis que estudia-lo discurso en lingua meta, a idea era observar qué facían os suxeitos durante o proceso de
interpretación e así sacar conclusións do seu comportamento en cabina.
Segundo os resultados deste experimento, non parece que a linguaxe corporal teña unha influencia tan importante nos intérpretes, o que confirma
os resultados de investigacións experimentais anteriores.
Palabras chave: Interpretación, linguaxe corporal, comunicación non
verbal, investigación experimental.

ABSTRACT
The relevance of body language as an instrument to reinforce verbal
communication has been widely discussed. Its influence for interpretation
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has attracted the attention of scholars, researchers and interpreters. For a
long time intuition led to the conclusion that interpreters did require the
speaker´s body language to convey the totality of the original message,
since the verbal input appeared to be supplemented by non-verbal elements essential for the understanding of the message. In a number of
cases, however, experimental research concluded that body language
does not appear to have such an important bearing on the working of
interpreters. Nonetheless, these studies were based on the analysis of
the final product. This piece of research proposes a slight methodological innovation: rather than studying the speech in the target language
the idea was to observe what the interpreters did during the process of
interpreting, in order to try to draw conclusions from their behaviour in
the booth. On the basis of this experiment, body language does not appear to have such an important influence on interpreters, therefore supporting the findings of previous experimental research.
Key words: Interpretation, body language, non-verbal communication,
experimental research.

1. Introducción

O

obxectivo deste estudio era dar resposta a unha pregunta sinxela: ¿por que necesito ve-lo orador cando interpreto? Como estudiante de interpretación simultánea, non podía comprender por qué
era tan importante para min o feito de ve-lo profesor mentres el lía o
discurso ou ve-las imaxes de vídeo de oradores falando. Pero aínda
máis intrigante era que algúns dos meus compañeiros non parecían
te-la mesma necesidade ca min. Durante as clases de IS adoitaban
baixa-las cabezas, pecha-los ollos e tentar aumenta-la súa capacidade
de escoita premendo os auriculares contra as orellas. Tentando contestar esta pregunta, atopeime estudiando o meu propio comportamento
durante as clases de interpretación simultánea e decateime de que
chegaba mesmo a imitar algúns dos movementos do orador.
Despois de ler só unha pequena parte da literatura básica sobre comunicación non verbal (CNV) e linguaxe corporal (LC) (Poyatos: 1994,
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Pease: 1981, Knapp: 1980) e a relación que existe entre as dúas e a interpretación (Balzani: 1989, Harris: 1991, Padilla & Martin: 1991,
Gile: 1991, Anderson: 1994, Tommola & Lindholm: 1995 e Alonso:
1999), decidín afondar un pouco máis no propio proceso da interpretación simultánea, e non só no producto final, é dicir, o discurso en
lingua meta, dado que as conclusións ás que chegaron os investigadores non eran unánimes: algúns apoian a necesidade de ve-lo orador
mentres se interpreta mentres que outros afirman que esta necesidade
potencial só é unha limitación psicolóxica.
Este artigo pretende estudiar esta cuestión, co obxectivo de axudar
a intérpretes profesionais, estudiantes e profesores de interpretación a
teren un mellor coñecemento dalgúns dos compoñentes que inflúen
nesta tarefa tan complexa.

2. Hipóteses e obxectivos
Establecemos dúas hipóteses de partida que poden verse verificadas
ou rexeitadas por este estudio:
1. A posibilidade de ver o orador inflúe de maneira positiva no intérprete; de maneira que se conta cun input de información visual a
comprensión e análise do texto fonte será máis sinxela, dado que parte
da mensaxe se transmite en forma de CNV.
2. A repetición da LC do orador podería responder a unha necesidade de comunicación: o podermos reforza-la nosa mensaxe lingüística coa linguaxe corporal. Se o orador reforza a súa mensaxe cunha
serie de xestos, é probable que o intérprete recorra a eses mesmos xestos, ou a outros moi semellantes, para reforza-lo seu propio discurso
aínda que estea “illado” nunha cabina e sexa “invisible” para o auditorio. Noutras palabras, se o intérprete se identifica co orador quizais esa
identificación faga que imite a súa LC.
A pesar de que traballos de investigación previos (Anderson: 1994,
Tommola & Lindholm: 1995 e Alonso: 1999) concluíron que a influencia da LC no producto interpretado é case irrelevante, a miña experiencia persoal levoume a replicar este tipo de investigación, aínda que cun
cambio metodolóxico: o meu principal obxectivo sería describir e
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medi-la influencia da LC do orador nun grupo de intérpretes en IS durante o proceso de interpretación.
Mediante a observación do seu comportamento kinésico en cabina,
tentaría decidir se os suxeitos estaban a imita-lo orador ou non e se esa
imitación respondía a una maior identificación con el e co contido do
discurso. Tamén observaría se isto facía que os intérpretes comprendesen mellor a mensaxe de partida, o que podería significar unha trasmisión de maior calidade e probaría a utilidade ou necesidade da LC
para os intérpretes.
Para verifica-las hipóteses realizáronse dúas tarefas distintas: un experimento e unha post-entrevista. O experimento tentaría verifica-la
segunda hipótese e a post-entrevista a primeira. Non obstante, dada a
complexidade da análise da primeira das tarefas, este artigo centrarase
unicamente no experimento, deixando a análise da post-entrevista
para publicacións posteriores.

3. Materiais, suxeitos e metodoloxía
3.1. Materiais
A elección do discurso fíxose atendendo a uns criterios moi sinxelos: (1) debía ser un discurso escrito para ser lido, dado que os dous
grupos tiñan que interpreta-lo mesmo discurso, a improvisación quedaba descartada, (2) non debía ser demasiado complicado para os
suxeitos: a utilización de terminoloxía especializada, por exemplo,
sería unha variable extra non desexada que faría máis difícil a tarefa
de interpretación, e (3) debía incluír contidos de tipo emocional,
onde a linguaxe corporal engadise información á mensaxe verbal do
orador.
Finalmente elixiuse o discurso de presentación de candidatura á
presidencia dos Estados Unidos do demócrata Al Gore. Era un discurso
sinxelo e carregado de contido emotivo, polo que resultaba especialmente indicado para ser acompañado de linguaxe corporal. Manipulouse lixeiramente para eliminar segmentos demasiado problemáticos, tales
como nomes de lexislación, metáforas, etc., sen alterar de xeito significativo a mensaxe.
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3.2. Suxeitos
Os suxeitos foron doce alumnos do último curso da Licenciatura en
Traducción e Interpretación na Universidade de Vigo que se presentaron voluntarios para participar no experimento, aínda que ningún
deles sabía de que ía tratar.
Os suxeitos dividíronse ó chou en dous grupos. Cada un dos grupos
interpretaría a un orador producindo o mesmo dicurso, aínda que en
condicións diferentes (orador “pasivo” vs. orador “activo”). Para categoriza-los suxeitos utilizamos un código alfanumérico, de maneira que
o suxeito 1 do grupo 1 sería G1S1, etc.

3.3. Metodoloxía
O experimento levouse a cabo no laboratorio de Interpretación
Simultánea da Facultade de Filoloxía e Traducción da Universidade de
Vigo en maio de 2000. O orador foi un profesor de Interpretación, falante nativo de inglés, que contou cunha copia do discurso uns días
antes da realización do experimento para poder familiarizarse co contido. Leu o discurso de xeito pasivo ante G1 en 15 min 58 seg e de
xeito activo ante G2 en 18 min 32 seg. Esta pequena diferencia foi resultado de pausas non desexadas na segunda lectura, pero non semellou afecta-los resultados finais.
Sen embargo, eramos conscientes de obviar factores que poderían influír na lectura deste tipo de texto. Nunha situación real, sería de esperar
unha certa reacción do público (aplausos, interrupcións ou comentarios)
que, á súa vez, produciría obstáculos para a comunicación debido ós ruídos ou unha maior profusión da LC do orador. Aínda así, parece que estes
factores non tiveron unha gran repercusión no traballo dos suxeitos.
G1 interpretaría nunha situación na que o orador non utilizaría a súa
LC (orador pasivo) para explica-la súa mensaxe verbal. G2 interpretaría
a un orador que utilizaría a súa LC (orador activo) para tentar reforza-la
súa mensaxe verbal. Dixemos ó orador que, cando se dirixise a G2,
non utilizase unha LC máis profusa da que utilizaba normalmente,
aínda que insistimos en que non utilizase ningunha cando falase a G1.
O noso obxectivo era analizar presencia fronte a ausencia de LC, non
profusion excesiva fronte a ausencia de LC.
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Como o que pretendiamos era observa-lo comportamento kinésico
dos suxeitos, gravámo-lo experimento con tres cámaras de vídeo escondidas, colocadas previamente no laboratorio. A cámara 1 gravou
os suxeitos 1, 2 e 3; a cámara 2 gravou o orador; e a cámara 3 gravou
os suxeitos 4, 5 e 6. Esta disposición aplicouse ós dous grupos.
GRÁFICO 1: PLANO LAB. IS

As interpretacións dos suxeitos graváronse en cintas de audio para
podermos analizar simultaneamente a súa LC e as súas opcións lingüísticas. Tamén pretendiamos relaciona-las súas expresións coas do
orador e co contido do texto fonte.

4. Análise
4.1. Materiais
Analizáronse tres cintas de vídeo co comportamento dos suxeitos e
do orador e doce cintas de audio cos productos interpretados.
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4.2. Método de análise
Dado que o obxectivo do estudio era ver se a LC do orador estaba a
ser imitada polos suxeitos mediante a observación do seu comportamento kinésico en cabina durante o proceso, era necesario observar en
primeiro lugar os movementos do orador. Cuestións cruciais para este
traballo foron identificar cándo había LC na presentación do orador e
qué facían os suxeitos ó interpretaren eses segmentos en concreto.
É necesario aclarar que por xesto entendemos “todo aquel movemento que o suxeito facía ou calquera postura que adoptase aínda que
non existise movemento”.
Para ilustrar eses xestos e movementos, utilizamos un sistema iconográfico que representase o corpo humano e vectores que indicasen
a dirección e tipo de movemento.
Neste exemplo podemos ver un movemento ondulante de dereita a esquerda
que o suxeito fai coa man esquerda.

4.3. Protocolo de análise
A continuación era imperativo elaborar un protocolo de análise dos
vídeos. A literatura conducía á clasificación dos xestos segundo a parte
do corpo en que se producisen. Non obstante, dado que o obxectivo
deste estudio era decidir se os suxeitos imitaban a LC do orador e se
esta imitación influía no seu traballo, era necesario incluír outro principio moi importante de categorización: xestos de producción propia
fronte a xestos por imitación.
4.3.1. Primeiro nivel de análise: linguaxe corporal de producción
propia vs. linguaxe corporal por imitación
– LC de producción propia (P): xestos producidos polo intérprete
“independentemente”, isto é, que non teñen precedente na LC do
orador.
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– LC por Imitación (I): xestos que o intéprete semella “imitar” do
orador.
É bastante complicado decidir se un xesto é imitado ou espontáneo.
De feito, non agardabamos atopar ningunha repetición exacta, sen variacións, dos movementos do orador, senón máis ben movementos semellantes. Por exemplo, se o orador movía a man esquerda realizando
unha traxectoria vertical rectilínea, e o intérprete facía exactamente o
mesmo xesto pero coa man dereita, non considerariamos isto un xesto
espontáneo senón unha imitación do xesto do orador.
4.3.2. Segundo nivel de análise: linguaxe corporal relacionada co
contido do discurso vs. linguaxe corporal non relacionada
co contido do discurso
Estas subcategorías refírense á diferencia entre os movementos que
semellan estar ligados ó contido do discurso e aqueles que non o
están, i.e., xestos que non reforzan a mensaxe verbal senón que son
consecuencia de factores descoñecidos.
– LC relacionada co contido do discurso (R): xestos que se utilizan
para reforza-la información semántica do xa expresado verbalmente. Polo tanto, non incluímos nesta categoría os xestos utilizados tanto polo orador como polos suxeitos para marca-la súa intencionalidade discursiva. Isto é, xestos que facían fincapé en
cómo se estaba a le-lo discurso e non en qué se estaba a dicir.
– LC non relacionada co contido do discurso (NR): xestos que non
pretenden apoiar ou modifica-la mensaxe verbal. Poden ser resultado da espontaneidade do suxeito ou da imitación da LC do orador, pero non gardan relación co contido do discurso.
Por tanto, establecemos catro categorías diferentes ás que se adscriben os xestos:
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LC de producción propia + relacionado co contido do discurso
LC de producción propia + non relacionado co contido do discurso

PR
PNR

LC por imitación + relacionado co contido do discurso
LC por imitación + non relacionado co contido do discurso

IR
INR
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4.3.3. Terceiro nivel de análise: localización da linguaxe corporal
Nesta última categoría tentamos clasifica-los movementos segundo a
zona corporal en que se observasen. Dado que nos vídeos só tíñamos
unha imaxe parcial dos corpos do orador e dos suxeitos, consideramos
unicamente os seguintes campos: cabeza, cara, tronco e brazos e mans.
– LC da cabeza. Aquela na que intervén non só a cabeza senón
tamén o pescozo.
– LC da cara. Xestos que se producen na rexión facial, incluíndo
expresións como engurra-lo cello, aperta-los beizos o un contra o
outro e mesmo a dirección da mirada.
– LC do tronco. Inclúe os xestos realizados co tórax e os ombreiros,
dado que estes teñen máis en común coa LC do tronco ca coa LC
de brazos e mans.
– LC de brazos e mans. Estes movementos producíronse en moitos
casos conxuntamente con outros movemento corporais (cabeza
ou cara, por exemplo).
– LC mixta. Inclúe expresións nas que (1) participan distintas partes
do corpo e (2) hai algún tipo de contacto entre elas, por exemplo,
rasca-lo nariz.
– LC simultánea. É case idéntica á LC mixta, coa diferencia de que
na simultánea non hai ningún contacto entre as partes implicadas.
Polo tanto, o protocolo de análise para orador e suxeitos podería representarse da seguinte maneira:
LC DO ORADOR
RELACIONADA CO

NON RELACIONADA CO

CONTIDO DO DISCURSO

CONTIDO DO DISCURSO

LOCALIZACIÓN CORPORAL
1. Cabeza
2. Cara
3. Tronco
4. Brazos e mans
5. Mixta
6. Simultánea

LC DOS SUXEITO
IMITACIÓN
RELACIONADA CO

PRODUCCIÓN PROPIA
NON RELACIONADA CO

CONTIDO DO DISCURSO

CONTIDO DO DISCURSO

LOCALIZACIÓN CORPORAL
1. Cabeza
2. Cara
3. Tronco
4. Brazos e mans
5. Mixta
6. Simultánea
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4.4. Descrición e criterios do proceso de análise
En primeiro lugar, observámo-la LC do orador pasivo. A continuación, observamos un por un os seis suxeitos de G1, apuntando cada
xesto en relación ás distintas unidades semánticas en que dividirámo-lo texto fonte. Dado que o orador pasivo case non se moveu durante a producción do seu discurso, tódolos xestos observados nos suxeitos eran de producción propia.
A seguir, segundo o protocolo de avaliación xa explicado, dividimos e clasificamos en distintos grupos os xestos producidos para despois establece-las porcentaxes de distribución de cada conxunto.
Con G2 procedemos igual que con G1, salvo por unha imposición
empírica evidente: non podiamos analiza-los xestos dos suxeitos atendendo só á segmentación do discurso e á súa kinésica, senón comparando tamén a súa LC coa do orador activo.
Por último elaboramos táboas e diagramas para expoñe-los resultados do experimento.

5. Resultados
5.1. Táboas e gráficos de representación dos resultados
LC do orador pasivo (01 )
TÁBOA 1: LC DE 01
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GRÁFICO 2: R VS. NR

GRÁFICO 3: NR DO 01 LOCALIZACIÓN CORPORAL
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LC do orador activo (02)

TÁBOA 2: LC DE 02
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GRÁFICO 4: R VS. NR

GRÁFICO 5: NR DO 02 LOCALIZACIÓN CORPORAL
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GRÁFICO 6: R DO 02 LOCALIZACIÓN CORPORAL
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Estudio comparativo entre O1 e O2
GRÁFICO 7: R VS. NR
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TÁBOA 3: NÚMERO DE XESTOS OBSERVADOS
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GRÁFICO 8: R VS. NR

GRÁFICO 9: R DO G1 LOCALIZACIÓN CORPORAL
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GRÁFICO 10: NR DO G1 LOCALIZACIÓN CORPORAL
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LC dos suxeitos do G2
TÁBOA 4: NÚMERO DE XESTOS OBSERVADOS
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GRÁFICO 12: P (R VS. NR)
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GRÁFICO 14: P NR LOCALIZACIÓN CORPORAL
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GRÁFICO 15: I (R VS. NR)
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GRÁFICO 16: I R LOCALIZACIÓN CORPORAL
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Estudio comparativo entre O1, O2 e as medias do G1 (G1M) e do G2 (G2M)

TÁBOA 5: P VS. I - R VS. NR
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GRÁFICO 18: I P VS. I (G2M)
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GRÁFICO 20: R VS. NR LOCALIZACIÓN CORPORAL
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5.2. Análise dos resultados
A) A LC do orador (O1 vs O2)
A diferencia máis notable entre O1 e O2 está na LC das mans, que
dun total de 4 xestos presentes en O1 pasa a un total de 439 (R+NR) en
O2. A diferencia entre os dous oradores no que respecta a outras partes
do corpo nas que tamén houbo LC non é relevante, ata o punto de os
xestos seren idénticos ou mesmo máis abundantes en cabeza, cara e
tronco no que era, en principio, o orador pasivo. Non obstante, hai un
aumento marcado na LC mixta e simultánea de O2; eses xestos combinados adoitaba facelos coa cabeza, a cara e o tronco.
B) A LC de O1 vs a LC de G1m
Neste caso, a LC dos suxeitos superou o total da LC do orador. A
media de xestos NR en G1 (237,64) era 14 veces superior ós xestos NR
en O1 (17). Os xestos R do orador foron nulos, mentres que os suxeitos
fixeran unha media de 2,99 xestos R.
Dos 237,64 xestos feitos polos suxeitos, 136,49 foron realizados
cos brazos e as mans. A suma de xestos de índole mixta e simultánea
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(65,32) tivo unha distribución similar. Entre os campos da cabeza, a
cara e o tronco producíronse 35,83 xestos.
En resumo, a LC en G1 foi moito máis profusa cá LC de O1, tanto a
R coma a NR, aínda que o input visual xestual co que contaban era
practicamente nulo.
C) A LC de O2 vs a LC de G2M
É importante facer fincapé no feito de que só o 1% da LC dos suxeitos era imitada. Isto é, dun total de 500 xestos, cada suxeito imitou só
unha media de 2,32. Aínda así, a maior parte deles (10 de 14) eran
xestos R. Este caso é o único en que o número de xestos R supera o de
NR.
No que respecta á localización corporal dos xestos, a diferencia
máis destacable está no campo corporal das mans, dado que o orador
produciu 48 xestos R e os suxeitos produciron unha media de 3,66.
Nos valores de LC NR para O2 e G2M hai unha diferencia signiticativa. En case tódolos campos corporais, o valor ostentado polos suxeitos é maior, sendo o incremento maior no caso da LC da cara: por 1
xesto observado no orador, os suxeitos produciron unha media de
64,16.
En definitiva, os valores tanto de R coma de NR que presentan os
suxeitos son superiores ós do orador en tódolos casos excepto no de
brazos e mans, en que a LC do orador supera en case 300 xestos á dos
suxeitos.
D) G1M vs G2M
Aínda que G1 debía interpretar a un orador pasivo e G2 a un orador activo (polo tanto, cun input xestual moito máis profuso), G1 produciu unha media de LC superior á de G2.
No que respecta á LC R, os resultados de G2 son semellantes ós de
G1 (4,47 e 2,99, respectivamente). Isto quere dicir que os suxeitos que
contaron coa LC do orador coma referencia non verbal realizaron só
un xesto máis ca aqueles que interpretaron o orador pasivo.
No tocante á LC NR, a media de G1 foi de 237,64, mentres que a
de G2 foi só 202,11.
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Un dos maiores saltos cuantitativos obsérvase na LC NR da cara.
De 24 xestos que realizan como media os suxeitos do primeiro grupo,
pásase a 62,16 no segundo. O menor aumento prodúcese nos movementos localizados na cabeza e no tronco, dado que o seu valor para
R vai de 0 a 0,16 en ámbolos dous campos.
Sen embargo, unha vez máis as mans convértense no campo corporal onde se observa unha diferencia máis notable. No caso dos xestos
R, o valor aumenta só en 2,33 xestos por suxeito en ámbolos grupos,
pero se observamos o valor dos xestos NR atopamos unha drástica diminución do cómputo total: 135,16 xestos por suxeito en G1 e só 47
en G2. Noutras palabras, a LC realizada coas mans en G2M é moito
menor cá observada en G1M, a pesar de que G2 tivo un input xestual
que podería influencia-lo seu comportamento.
Na LC mixta a diferencia non é significativa, pero tanto a R coma a
NR son máis profusas en G1. No que se refire á LC de carácter simultáneo, R é maior en G1 ca en G2, mentres que NR aumenta en 13
xestos de G1M a G2M.
Non obstante, observouse unha característica común a tódolos suxeitos nos dous grupos: ningún deles realizou, ó mesmo tempo, un
xesto idéntico ó dalgún dos seus compañeiros. Isto implica que non se
produciron nin dous xestos iguais referidos ó mesmo segmento do
discurso, nin dous xestos simultáneos e idénticos que resultasen de
imita-la LC do orador. Noutras palabras, non se atopou ningún comportamento kinésico homoxéneo entre os suxeitos do experimento.
Como resumo, cabería destacar que a LC de G2M foi considerablemente inferior á de G1M, a pesar de que, dadas as distintas situacións
de traballo presentadas para cada un dos grupos, as nosas expectativas
eran precisamente as contrarias.
E) I vs P
No referido á proporción de LC I e LC P, só o 1% do total da LC
producida polos suxeitos resulta da imitación da LC do orador. Isto implica que case tódolos xestos son de producción propia.
A LC P, tanto para o orador como para os suxeitos, NR presenta un
valor superior ó de R, aínda que para LC I os valores se inverten.
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6. Conclusións
Despois da análise comparativa entre O1 e G1, observamos que a
penas semella existir relación directa ningunha entre o comportamento kinésico do orador e o dos suxeitos. Dado que a LC de G1 foi moito
máis profusa cá do orador pasivo, e mesmo máis profusa cá do grupo
que interpretou ó orador activo, podemos concluír que o modo de actuación xestual dos intérpretes semella desenvolverse de maneira totalmente independente ó input visual co que contaban.
Ademais, se partimos da segunda hipótese inicial (“se o intérprete
se identifica co orador tenderá a imita-la súa LC”), isto implica que se
non hai identificación non debería haber imitación. Neste caso non
houbo imitación e os nosos suxeitos “crearon”, máis que “recrearon”,
todo un catálogo xestual. Polo tanto, non semella existir ningún tipo
de identificación co orador. Por outra banda, non podemos desbota-la
posibilidade de que a súa LC tan profusa sexa resultado da súa identificación cos seus propios discursos e co seu potencial auditorio. Aínda
que un auditorio ordinario non adoita recibi-lo input xestual dos intérpretes de IS, este estudio suxire que para os nosos suxeitos é máis importante que os comprendan (ou te-la sensación de que os van comprender) ca identificarse co orador ou co contido do discurso.
No tocante ó estudio comparativo entre O2 e G2, en primeiro lugar
é importante reiterar que a maior parte dos xestos producidos polos suxeitos foi independente dos xestos do orador. Polo tanto, os resultados
negan a segunda das hipóteses formuladas ó comezo deste traballo.
Non obstante se, por unha banda, a imitación significaba un certo grao
de identificación co orador e, por outra banda, tanto orador coma intérprete establecen un vínculo co contido dos seus discursos, semella
ata certo punto esperable que a LC R supere a LC NR, como de feito
acontece coa LC I. A priori xa parecía pouco probable que os suxeitos
imitasen os xestos NR do orador.
Sen ningunha dúbida, os resultados máis sorprendentes xurdiron da
análise comparativa entre G1 e G2. Como media, G1 realizou máis
xestos ca G2. Aínda que a simple vista a diferencia non parece significativa, si o é ó termos en conta que G1 interpretou a un orador pasivo.
En calquera caso, a posibilidade de que a LC de G1 fose un esforzo inconsciente para tentar aclara-lo discurso non se reflicte no
comportameno de G2, o que elimina este explicación.
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Os nosos resultados semellan nega-la primeira hipótese formulada
ó comezo deste traballo. Se o input visual é importante para os intérpretes, ata o punto de axudalos a comprende-lo texto fonte, entón
identificaríanse co discurso e producirían, en consecuencia, un maior
número de xestos, contrariamente ó que sucedeu posteriormente.
Ademais, o feito de non existir un comportamento kinésico homoxéneo entre os suxeitos contradí a idea xeneralizada sobre a importancia da información non verbal. A percepción que os suxeitos teñen
sobre qué xesto transmite ou non información non verbal pertinente
semella moi dispar e aleatoria.
No que respecta á localización da LC, os campos máis profusos foron
os esperados: LC das mans, mixta e simultánea. Extraer consecuencias
deste feito é arriscado, xa que, por unha banda, a situación física dos suxeitos pode ter algo que ver e, por outra, as mans poden realizar unha
infinidade de movementos que expresen información. Ademais, os suxeitos tenden a reducir na medida do posible os seus xestos coa cabeza
ou a cara para evitar ruídos molestos a través dos micrófonos.
En definitiva, a porcentaxe de xestos imitados non é o suficientemente significativa para que se poida considera-lo reflexo dunha maior
identificación co orador. Se os suxeitos non precisasen a LC do orador,
isto implica que a LC non é tan imprescindible como propoñen algúns
profesionais da interpretación. Evidentemente, esta conclusión só é válida se o noso punto de partida é tamén válido.
En calquera caso, a variabilidade individual pode influír enormemente nas conclusións que se extraen dunha mostra tan pequena de
suxeitos, polo que os datos son só tentativos e non poden ser extrapolables á comunidade profesional da interpretación.
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Diferencias entre interpretación consecutiva
e interpretación simultánea: resultados
dun estudio empírico
Susana Trillo Masaguer

RESUMO
O traballo que se describe a continuación consiste nun experimento no que se pretendía observar desde un punto de vista práctico as diferencias entre a interpretación consecutiva e a interpretación simultánea. Seis suxeitos divididos en dous grupos de tres (todos eles
estudiantes de Traducción e Interpretación) tiñan que realizar dúas tarefas diferentes: a primeira delas foi a interpretación, ben consecutiva,
ben simultánea, dun discurso; a segunda foi a elaboración dun breve
resumo oral do discurso interpretado inmediatamente antes. Os nosos
resultados, ademais de establece-las diferencias entre ámbalas técnicas
desde o punto de vista do producto e dalgúns dos compoñentes que
rodean o proceso da interpretación, tamén serviron para formular
cuestións que poden afectar á pedagoxía empregada para ensinar ámbalas dúas técnicas e á práctica profesional.

ABSTRACT
This article is the result of an experiment that sought to observe,
from a practical viewpoint, the differences between consecutive and
simultaneous interpretation. Six students of translation and interpretation -divided into two groups of three subjects each- were asked to
perform two different tasks: firstly, they had to interpret a speech either
using the consecutive or the simultaneous mode; secondly, they had to
provide an oral summary of the contents of the speech that they had
previously interpreted. Our results showed the main differences between the two techniques on the basis of the final product and of some of
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the main elements that surround the interpretation process. They also
raised questions regarding training in both techniques and professional
practice.

1. Introducción

A

interpretación é unha actividade complexa que se desenvolve
mediante dúas técnicas principais: a interpretación consecutiva
(IC) e a interpretación simultánea (IS). Neste traballo pretendemos observar cáles son as diferencias que existen entre ambas, partindo da
observación práctica no laboratorio dunha serie de discursos interpretados en IC e en IS.
Para moitos, estas diferencias poden ser obvias, sendo o factor
tempo (T) o elemento que mellor reflicte as características propias de
cada unha. Así, para Seleskovitch, “in consecutive interpretation the
interpreter gives his interpretation after the speaker has finished his
speech, which may last anywhere from a few seconds (a few dozen
words) to several minutes (a few hundred or even a few thousand
words)”, mentres que “simultaneous interpretation conveys a message
into another language at virtually the same moment in time as it is expressed in the first language. The interpreter lags, at most, a few seconds behind the speaker” Seleskovitch (1978: 2-3).
Sen embargo, case non existen estudios de carácter práctico sobre
o tema, limitándose a literatura existente a describir desde un punto de
vista intuitivo cáles son as súas características definitorias. Polo tanto,
partindo desta idea decidimos estudiar cáles eran os elementos que diferenciaban unha técnica da outra, a partir dun estudio de carácter
práctico e non teórico, no que sobre a base do discurso interpretado
tentariamos inferir a qué tipo de dificultades debe enfrontarse o intérprete cando traballa cunha ou outra técnica. Do mesmo xeito, tentariamos esclarecer se hai algunha técnica que sexa especialmente adecuada (ou inadecuada) para a interpretación dun determinado tipo de
discurso. Tamén estudiariamos cómo o uso de ámbalas técnicas se reflicte non xa na información, senón na forma externa do discurso en
lingua termo (LT).
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2. Breve aproximación teórica
Desde o punto de vista teórico, probablemente fose Daniel Gile
quen máis e mellor axudou á comprensión das actividades que realizan os intérpretes cando traballan utilizando unha ou outra técnica.
Os seus modelos de esforzos (Gile: 1995) foron, se cadra, a máis clara
explicación sobre as devanditas actividades, de maneira que se establecían cáles eran os procesos mentais desenvolvidos para cada técnica polo mediador no intercambio comunicativo.

2.1. O modelo de esforzos en IS
Segundo Gile, a IS componse de tres esforzos principais; Escoita (E),
Producción (P) e Memoria (M); ós que hai que engadir un esforzo de
coordinación (C):
IS = E + P + M + C
En cada momento, hai unhas necesidades de capacidade de procesamento da información para cada un dos esforzos que dependen da
tarefa que se estea a desenvolver nese momento e que poden variar rapidamente.
Tamén, en cada momento, cada un dos esforzos actúa sobre distintos segmentos da información. Así, cando P actúa sobre o segmento A,
M actúa sobre o B e E sobre o C, de maneira que os tres esforzos mailo
de coordinación poden estar a actuar simultaneamente.
As necesidades totais (NT) de capacidade de procesamento deben
entenderse como a suma das necesidades individuais de capacidade
de procesamento para cada esforzo:
NT = NE + NP + NM + NC
Para que o proceso da IS funcione correctamente, as necesidades
totais de capacidade de procesamento deben ser menores cá dispoñibilidade total (DT) de capacidade de procesamento (NT<DT). Pero,
ademais, cada unha das necesidades individuais de capacidade de
procesamento debe ser inferior á dispoñibilidade individual de capacidade de procesamento.
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2.2. O modelo de esforzos en IC
A diferencia fundamental entre este modelo e o anterior atópase en
que o de IC é un reflexo das dúas fases en que se desenvolve:
(1) Fase 1: desaparece o esforzo de producción do discurso e aparece no seu lugar outro esforzo de producción, pero esta vez é de producción das notas (N). Ademais, o esforzo de memoria a curto prazo
(M) enténdese agora como o tempo entre o momento en que se escoita o fragmento de discurso e esa información se anota, se decide non
anotala ou se esquece:
IC (1) = E + M + N + C
(2) Fase 2: o esforzo de memoria (R) é agora de memoria a longo
prazo, pois trátase de lembra-las partes do discurso que se escoitaron
hai xa uns minutos. Hai, ademais, un esforzo de lectura das notas (L) e
un esforzo de producción do discurso (P). E debido ás escasas restriccións temporais do traballo do intérprete nesta fase, nin sequera parece haber un auténtico esforzo de coordinación:
IC (2) = R + L + P
Sobre a base destes modelos podemos apreciar que, ademais da
cuestión xa mencionada da diferencia producida pola variable mesmo
tempo/distinto tempo, existen diferencias obvias nas tarefas realizadas
polos que practican a interpretación, o que podería ter repercusións
importantes nas características do producto final interpretado, é dicir,
o discurso en LT.
O propio Gile apunta que, dado que en IC a fase de comprensión
do discurso aparece nun momento distinto do da súa producción, “it
follows that during the second phase of consecutive interpretation
much more capacity and time are available for speech production than
in simultaneous” (Gile 1995:180), do que, á súa vez, deduce que a
producción en IC debería ser máis coidada e que nela aparecerían
menos erros que en IS.
De acordo cun estudio observacional realizado polo propio Gile en
1987, no que se comparaban discursos interpretados en IC fronte a outros interpretados en IS e fronte a presentacións orais, “I found that
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deviations (from acceptable linguistic standards) were more numerous
in consecutive interpretation than in presentations, and more numerous in simultaneous interpretation than in consecutive” (Gile
1995:168), do que se podería deducir que as limitacións no eido da
producción do discurso son maiores na IS.
Da mesma maneira, Gile apunta outras diferencias apreciables
entre a IC e a IS, coma a maior presencia de interferencias entre a lingua orixe (LO) e a LT en IS, debido posiblemente ás restriccións temporais do intérprete en IS e á presencia de elementos especialmente
problemáticos coma nomes, cifras ou enumeracións que poidan satura-la capacidade de procesamento dos intérpretes.
Así pois, quedaba por estudiar se, desde un punto de vista práctico,
as diferentes tarefas ou esforzos realizados polos intérpretes en IC e IS
reflíctense dalgún xeito no resultado final, isto é, no producto interpretado. Para respondermos estas preguntas, establecemos os obxectivos
que se describen a seguir.

2.3. Obxectivos
Dun xeito máis pormenorizado, o que tentamos é atopar unha resposta para as seguintes preguntas:
1. ¿A que tipo de dificultades se enfrontan os intérpretes cando traballan en IC e en IS? ¿Son as mesmas ou hai algún tipo de problema especialmente acuciante que determine o comportamento
dos intérpretes cando utilizan unha ou outra técnica?
2. ¿Pode conseguirse un mesmo nivel de precisión na transmisión
dos contidos utilizando unha e outra técnica?
3. ¿É posible chegar a un mesmo nivel de calidade na expresión
con ámbalas técnicas?
4. ¿Está a producción dos intérpretes condicionada dalgún xeito
pola técnica de traballo empregada?
5. ¿Cales son as tácticas empregadas polos intérpretes para resolveren eses problemas cando se enfrontan a un traballo de interpretación empregando unha e outra técnica? ¿Son as mesmas ou son
diferentes para cada unha delas?
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6. ¿É mellor a comprensión e máis completa a análise do discurso en
LO realizada polo intérprete en función da técnica empregada?
7. ¿Esa suposta mellor comprensión ten algunha repercusión no resultado final, é dicir, na versión interpretada en LT?

3. Materiais, suxeitos e metodoloxía
3.1. Materiais
Para levarmos a cabo este estudio utilizamos un discurso real (lixeiramente manipulado para adaptalo ás nosas necesidades), en LO inglés, que os nosos suxeitos debían interpretar, ben en IC, ben en IS,
cara á súa lingua materna, o español, como LT. Tratábase dun discurso
relativamente curto (842 palabras), pois debía servir como obxecto de
traballo para ámbalas técnicas, e en IC un discurso máis extenso podía
facilmente satura-la capacidade de anotación e procesamento da información oral dos nosos suxeitos.
O discurso incluía diversos elementos susceptibles de presentar dificultades ós nosos suxeitos (nomes propios, cifras, siglas, etc.). Por
cuestións de capacidade de procesamento e de anotación, evitámo-la
terminoloxía especializada para evita-la presencia dunha variable non
desexada.
O discurso foi gravado en vídeo para aproxima-la situación de interpretación a unha situación real (que inclúe a presencia de información visual) e para que o material a interpretar fose idéntico, xa que a
proba debía realizarse en dúas fases. A duración do discurso foi de 9
minutos, a unha velocidade de producción que poderiamos considerar
lenta, de 92 palabras por minuto. O orador foi un profesor que dera
clase de interpretación ós suxeitos, polo que estaban afeitos á producción oral dese orador.
3.2. Suxeitos
Para realizar este traballo contamos coa colaboración de 6 suxeitos
divididos en dous grupos de 3 cada un. Un dos grupos realizaría a IC
(GIC) e o outro a IS (GIS) do mesmo discurso. Tódolos suxeitos eran
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alumnos da licenciatura en Traducción e Interpretación da Universidade de Vigo, con boas cualificacións nas materias de interpretación
cursadas. Os que realizaron a IC carecían nese momento dunha formación completa en IS. Naturalmente, ningún deles coñecía o obxecto de
estudio deste traballo para evitar calquera tipo de condicionamento. Ó
levarse a cabo o experimento en dúas fases, pediuse ós nosos primeiros
participantes que non comentasen nada sobre as tarefas realizadas.

3.3. Metodoloxía
O experimento tivo lugar no laboratorio de IS da Facultade de
Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo. A cada suxeito proporcionóuselle unhas breves instruccións sobre o traballo a realizar e certa
información básica que servise para contextualizar a situación de traballo
(nome do orador, suposta situación de traballo, data de pronunciación),
xunto cun resumo do contido do discurso cunha serie de datos, a modo
de briefing, que, normalmente, os intérpretes coñecerían nunha situación
real. Cada intérprete ocupou unha cabina individual do laboratorio ben
situada para ve-lo monitor onde se proxectaría o discurso gravado.
Posteriormente realizáronse tres tarefas diferentes para cada grupo:
– unha tarefa previa (TP) de interpretación, en IC para GIC e en IS
para GIS, dun breve discurso sobre o mesmo tema de traballo que
o noso orixinal, que ía servir de quecemento e que non sería obxecto de estudio;
– (T1) a interpretación, GIC en IC e GIS en IS, do discurso que sería
obxecto da análise; e
– (T2) un breve resumo oral dos contidos do discurso que acababan
de interpretar (sen axuda das notas para GIC).

4. Análise
A análise deste experimento inclúe dúas partes:
– a análise principal, ou da Tarefa 1 (T1) que consiste na análise do discurso interpretado, en IC ou en IS, e que é a parte principal deste; e
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– a análise secundaria ou da Tarefa 2 (T2), consistente na análise
dos contidos do resumo oral realizado polos suxeitos unha vez
acabada a IC ou a IS.
4.1. Análise principal. T1
Analizamos o producto final (discurso en LT) atendendo a tres parámetros: contido (CONT), expresión (EXP) e producción (PRO).
(a) Contido
Dentro do apartado CONT estudiamos dous aspectos:
1. A presencia ou non dunha serie de elementos de información
puntuais e moi concretos que poden presentar dificultades importantes ó intérprete dada a súa densidade. Dentro deste grupo
incluímos: (1) nomes de documentos, conferencias ou celebracións (N); (2) nomes de países ou cidades (NP); (3) nomes de organismos (NO); (4) cifras (C); (5) enumeracións (Enu); (6) modismos (Mod); e (7) datas (D).
2. O tratamento dado ás unidades de CONT fundamentais do discurso orixinal. Para podermos valorar este apartado elaboramos a
priori unha lista das que consideramos ideas imprescindibles,
que debían ser transmitidas necesariamente polos nosos suxeitos
para conseguir unha correcta comprensión do orixinal por parte
dun suposto público. A partir deses segmentos de información
principal decidiriamos (1) se se transmitiran adecuadamente ou
non, e (2), no caso de que a resposta fose non, contabilizariamos
tres tipos de erros: (2.1) falsos sentidos, isto é, graves desviacións
de contido que modifican substancialmente ou mesmo expresan
argumentos contrarios ós do texto orixe (TO); (2.2) desviacións
de CONT ou pequenas modificacións na información; e (2.3)
omisións de información.
(b) Expresión
En canto á EXP contabilizámo-los erros que dan lugar a unha expresión pouco correcta na LT. Así, contabilizamos: (1) calcos e fraseoloxía
estraña; (2) problemas de rexistro e terminoloxía; e (3) incorreccións
gramaticais.
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(c) Producción
No ámbito da PRO incluímos o estudio de elementos que poden
incomoda-lo oínte na recepción do discurso coma: (1) ruídos molestos
e alongamento de vocais; (2) pausas e velocidade de producción inadecuada; (3) problemas de articulación; e (4) falsos comezos e problemas de concordancia.

4.1.1. Análise da IC (GIC)
(a) Contido

Tratamento de elementos puntuais
Na seguinte gráfica móstranse os resultados do rendemento dos tres
suxeitos que fixeran a IC do discurso (GIC), coas porcentaxes de acertos individuais para cada tipo de dificultade neste apartado.

GRÁFICO 1: RESULTADOS DO RENDEMENTO
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Tratamento das unidades de contido
Neste apartado mostramos unha gráfica cos resultados correspondentes a cada suxeito no tocante a unidades transmitidas correctamente (TC) e erros, divididos en falsos sentidos (FS), desviacións de CONT
(DC) e omisións (O).
GRÁFICO 2: RESULTADOS DO RENDEMENTO
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(b) Expresión
Presentamos unha táboa co número de erros dos suxeitos no ámbito
da EXP: calcos e fraseoloxía estraña (CFE), rexistro e terminoloxía (RT)
e gramática (G).

TÁBOA 1:

CFE
RT
G
MEDIA DE ERROS

SUXEITO 1

SUXEITO 2

SUXEITO 3

MEDIA

0
0
1
1

0
2
0
2

1
1
3
5

0,3
1
1,3
2,6
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(c) Producción
Para a análise da PRO elaboramos tamén unha táboa que mostra o
número e as medias de erros dos suxeitos atendendo ós factores xa
mencionados: apoios fáticos e alongamento de vocais (AFAV), falsos
comezos e faltas de concordancia (FCFC), pausas (P) e problemas de
articulación (PA).
TÁBOA 2:

AFAV
FCFC
P
PA
MEDIA DE ERROS

SUXEITO 1

SUXEITO 2

SUXEITO 3

MEDIA

37
6
3
2
48

15
16
8
2
41

10
12
5
2
29

20,7
11,3
5,3
2
39,3

4.1.2. Análise da IS
(a) Contido

Tratamento dos elementos puntuais
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Da mesma maneira ca no caso da IC, neste apartado elaboramos
unha gráfica na que se inclúen os acertos obtidos polos suxeitos (neste
caso os suxeitos que realizaron a IS, ou GIS) no tocante ós elementos
puntuais de CONT.

Tratamento das unidades de contido
Na gráfica que aparece a continuación móstranse as porcentaxes de
acertos e erros correspondentes a GIS.
GRÁFICO 4
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(b) Expresión
Da mesma maneira ca no caso da IC, para contabilizármo-los erros
cometidos polos suxeitos en IS presentamos unha táboa que inclúe
tanto o número de erros coma as medias destes.
TÁBOA 3:

CFE
RT
G
MEDIA DE ERROS

SUXEITO 1

SUXEITO 2

SUXEITO 3

MEDIA

1
2
2
7

10
1
5
16

11
1
5
17

7,3
1,3
4,7
13,3
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(c) Producción
Ó igual ca nos casos anteriores, fixemos unha táboa similar á realizada para a IC que reflicte os erros de PRO e as súas medias
correspondentes.

TÁBOA 4:

AFAV
FCFC
P
PA
MEDIA DE ERROS

SUXEITO 1

SUXEITO 2

SUXEITO 3

MEDIA

15
28
3
6
52

22
16
4
4
46

26
35
0
6
67

21
26,3
2,3
5,3
54,9

4.1.3. Comparación de resultados
Neste apartado imos compara-los resultados que acabamos de presentar nos puntos anteriores co obxectivo de observarmos de maneira
conxunta as diferencias principais entre o rendemento do GIC e do
GIS.
(a) Contido
Tratamento de elementos puntuais
Como pode observarse, os resultados obtidos polos intérpretes do
GIS (porcentaxe de acertos de 88,7%) son mellores cós do GIC (porcentaxe de acertos de 74,1%) para case tódolos apartados, excepto en
NP. Por outro banda, cabe destaca-lo feito de que os suxeitos de ámbolos dous grupos adoitan incorrer en erros nos mesmos elementos do
discurso, o que semella indicar unha dependencia importante do TO
(ou de certos elementos presentes no TO), independentemente da técnica empregada.
72

a r t i g o s

d e

i n v e s t i g a c i ó n

GRÁFICO 5
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Tratamento das unidades de contido
GRÁFICO 6
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Como pode verse na gráfica, o GIS (porcentaxe de TCs do 87,3%)
transmite correctamente un maior número de unidades de CONT có
GIC (porcentaxe de TCs do 71,4%). O erro máis habitual en IC é a
omisión e, en IS, a desviación de CONT. Ó igual ca no apartado anterior, os erros dos suxeitos do dous grupos adoitan producirse nos mesmos elementos do discurso.
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Por outra banda, é importante a diferencia que existe entre ámbolos
grupos no que se refire ás omisións: mentres que en IS a porcentaxe de
omisións é do 3,2%, en IC é do 14,3%. A porcentaxe de falsos sentidos é idéntica nas dúas técnicas, mentres que as desviacións de CONT
son máis abundantes en IC (11,1%) ca en IS (6,3%).
(b) Expresión
TÁBOA 5

MEDIA DE GRUPO IC
CFE
RT
G
MEDIA DE ERROS

0,3
1
1,3
2,6

MEDIA DE GRUPO IS
7,3
1,3
4,7
13,3

Vemos que o número de erros de EXP é moito máis alto en IS en tódolos apartados. É o apartado que presenta unha maior diferencia
entre os dous grupos, feito que parece indicar que no ámbito da EXP a
calidade do discurso interpretado é mellor en IC ca en IS.
(c) Producción
TÁBOA 6

MEDIA DE GRUPO IC
AFAV
FCFC
P
PA
MEDIA DE ERROS

20,7
11,3
5,3
2
39,3

MEDIA DE GRUPO IS
21
26,3
2,3
5,3
54,9

O número de erros de PRO é moito máis alto en IS ca en IC, polo
que podemos dicir que no ámbito da PRO a calidade do discurso é,
coma no apartado anterior, mellor en IC ca en IS. Cabe menciona-la
ampla diferencia entre o número de falsos comezos e faltas de concordancia de ámbolos grupos (11,3 en IC e 26,3 en IS) e de pausas
(5,3 en IC e 2,3 en IS).
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4.2. Análise secundaria. T2
En IC o intérprete ten tempo para analiza-la totalidade da mensaxe durante a fase de escoita; ademais, produce o discurso despois do
orixinal, do que se deduce que, probablemente, poda almacena-la
información na súa memoria durante máis tempo.
Polo contrario, en IS procésanse segmentos moi curtos de información, polo que a comprensión xeral do discurso pode resultar
máis complicada. Ademais, os segmentos xa transmitidos son eliminados inmediatamente da memoria dos intérpretes para que non excedan a súa capacidade de procesamento. Por iso, consideramos
posible que o intérprete de IS esqueza rapidamente as ideas xerais
do CONT do discurso mentres que o intérprete de IC as lembrará
durante máis tempo. A pregunta que segue é se esa memorización a
maior ou menor curto prazo ten algunha repercusión no resultado
final.
Para comprobarmos esta cuestión realizamos a segunda análise
pedindo ós suxeitos que realizasen un resumo oral do discurso que
acababan de interpretar. Os intérpretes de GIC gravaron os seus resumos, mentres que os de GIS expresaron de inmediato a dificultade
de realizar esta tarefa aínda que, finalmente, fixérona sen maiores
problemas.
Para esta análise utilizouse en principio a mesma lista de ideas
principais (21 en total) que utilizamos na análise principal. Os resultados, como pode observarse a seguir, foron moito mellores para GIC
que para GIS.

TÁBOA 7

Grupo IC
Suxeito 1
Suxeito 2
Suxeito 3
MEDIA DE ERROS

RECUPERACIÓN DE IDEAS DO DISCURSO NO RESUMO
13/21
12/21
9/21
11,3/21

61,9%
57,1%
42,8%
53,8%
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TÁBOA 8

Grupo IS
Suxeito 1
Suxeito 2
Suxeito 3
MEDIA DE ERROS

RECUPERACIÓN DE IDEAS DO DISCURSO NO RESUMO
7/21
10/21
12/21
9,6/21

33,3%
47,6%
57,1%
45,7%

Sen embargo, tendo en conta que os suxeitos poderían ter unha
concepción diferente do que se agardaba dun resumo coma este, decidimos elaborar unha nova lista aínda máis breve de ideas absolutamente imprescindibles do discurso, sen as que non se acadaría o cumprimento da función comunicativa do TO. En total eran 7 ideas
imprescindibles e os resultados de cada grupo foron os seguintes:
TÁBOA 9

Grupo IC

RECUPERACIÓN DE IDEAS DO DISCURSO NO RESUMO

Suxeito 1
Suxeito 2
Suxeito 3
MEDIA DE ERROS

6/7
5/7
5/7
5,3/7

85,7%
71,4%
71,4%
76,1%

TÁBOA 10

Grupo IS

RECUPERACIÓN DE IDEAS DO DISCURSO NO RESUMO

Suxeito 1
Suxeito 2
Suxeito 3
MEDIA DE ERROS

5/7
4/7
4/7
4,3/7

71,4%
57,1%
57,1%
61,8%

Unha vez máis, os resultados foron mellores para GIC que para
GIS, o que semella indicar que, efectivamente, ó traballar en IS obtense unha idea máis fragmentada do TO, carecéndose dunha correcta visión de conxunto e dunha clara xerarquización das ideas.
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5. Conclusións
No que respecta ó primeiro obxectivo, os resultados obtidos parecen verifica-la hipótese de que cada unha das técnicas formúlalle ó
intérprete problemas distintos. Os suxeitos de GIC presentaron máis
dificultades na transmisión do CONT, mentres que a penas apareceron
complicacións en cuestións de EXP e PRO. Para os suxeitos de IS ocorreu exactamente o contrario.
O segundo obxectivo pretendía demostra-la diferencia no nivel de
precisión das ideas transmitidas. Os resultados indican que o nivel de
precisión obtido en IS na transmisión de CONT é maior ca en IC. As
porcentaxes de IS en transmisión de elementos puntuais e unidades de
CONT son un 14,7% e un 15,9% mellores cós de IC, respectivamente.
A terceira pregunta centrábase na calidade dos discursos interpretados cunha ou outra técnica, e os resultados amosan que os nosos discursos interpretados coa técnica de IC presentan un maior nivel de calidade na EXP cós interpretados en IS. En IS a media de erros de EXP é
13,6, mentres que en IC é 2,6.
En canto á cuarta pregunta, o que se pretendía era descubrir se
existía algún tipo de condicionamento para a PRO dos intérpretes segundo a técnica empregada. Os resultados dan unha resposta afirmativa, e mostran que a calidade do producto final é moi superior para
GIC neste apartado ó igual que para EXP.
O seguinte obxectivo era analizarmos qué tácticas utilizan os intérpretes ante as dificultades que se lles presentan nunha e outra técnica.
Tendo en conta os resultados obtidos, parece que as tácticas empregadas polos intérpretes en IC e en IS son diferentes. Por exemplo, a enorme presencia de omisións en IC parece unha táctica para minimiza-la
aparición de problemas máis graves nas súas interpretacións.
Igualmente, as xeneralizacións (sobre todo no caso das cifras), cambio
de orde dos elementos, explicacións ou paráfrases, etc., son tácticas que
non se observan en IS. Polo contrario, en IS puidéronse observar numerosos erros de EXP, quizais debidos ó emprego de tácticas coma a naturalización (adaptación dun termo ás regras morfolóxicas ou fonolóxicas
da lingua termo) e a transcodificación (traducción dun termo palabra
por palabra). Isto pode deberse ó medo dos intérpretes de perder información e a conseguinte acción de pegarse demasiado ó texto orixinal.
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O último obxectivo deste estudio consistía en esclarecer se os intérpretes de GIC e GIS acadan un maior ou menor nivel de comprensión
do TO e se isto repercute no resultado final. Nun principio poderiamos
pensar que a análise-comprensión do discurso é maior en IS porque se
recupera máis información durante o traballo, pero a realidade é ben
distinta. Para esclarecermos se este dato era correcto levamos a cabo a
análise do resumo solicitado ós intérpretes. O resultado foi que en IS
os suxeitos non transmitían no resumo moitas das ideas principais,
polo que semellaban carecer dunha visión global do discurso. Esa ausencia de visión global podería, se cadra, ter algunha repercusión no
producto final. Os nosos resultados apuntan, entón, que, mesmo
cunha visión máis “estreita” do discurso, en IS transmítense máis e mellor as ideas desde o punto de vista do CONT. Á súa vez, isto suxire
que a antiga idea de que só o que se comprende perfectamente é susceptible de retransmitirse correctamente semella quedar obsoleta.
Finalmente, cabe comentar dúas diferencias máis que observamos
ó analizármo-la práctica da IC e da IS: a duración do traballo segundo
a técnica utilizada e a importancia da información visual nunha e noutra técnica.
En primeiro lugar, tal e como a experiencia nos indica, a duración
total do traballo en IC (fase de escoita + fase de reproducción) é maior
ca en IS, aínda que o número total de palabras empregado en IS é
maior có empregado en IC (un 10,9% máis de media).
En segundo lugar, o deseño deste estudio non nos permite chegar a
ningunha conclusión en canto á importancia da información visual,
pero durante a realización do experimento observamos cómo os suxeitos enfrascados na toma de notas (GIC) carecían do input visual do
orador, mentres que os suxeitos de GIS observábano con atención.
Aínda que os de GIC non observasen ó orador e obtivesen peores resultados na transmisión de información, non podemos saber se ollar
para el achegaría melloras en datos concretos como cifras, nomes, etc.

6. Discusión
Como xa vimos a través do conxunto do experimento, os problemas que formular a IC e a IS son diferentes. O máis complicado en IC
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parece se-la transmisión do CONT, probablemente polas limitacións
de precisión que impoñen as notas e porque esa información debe reterse durante moito máis tempo. Polo contrario, en IS resulta máis difícil conseguir unha EXP e unha PRO adecuadas. Unha vez máis, o factor tempo resulta determinante: en IS os intérpretes non poden
afastarse do TO nin volver atrás, mentres que en IC hai máis tempo
para buscar solucións máis convenientes para o producto final desde o
punto de vista formal. Sen embargo, si aparecen máis pausas ca en IS
porque o intérprete ten que elabora-lo seu propio discurso. En IC o intérprete pode, polo tanto, marcarse o seu propio ritmo, mentres que en
IS debe axustarse ó ritmo do orador orixinal, producíndose os conseguintes problemas de articulación.
Non obstante, observamos que os elementos do TO que desencadearon a aparición de problemas eran esencialmente os mesmos para
ámbalas dúas técnicas: os fragmentos problemáticos son moi densos e
presentan elementos que requiren toda a atención do intérprete (enumeracións, nomes de países, modismos, cifras, etc.), e resultan complicados de procesar tanto en IC coma en IS. Agora ben, se admitimos
que uns desencadeantes de problemas semellantes repercuten de maneira diferente na versión interpretada en función do uso dunha ou
outra técnica, haberá que recoñece-la necesidade de adoptar estratexias diferentes para a solución de problemas, así como aproximacións
pedagóxicas dirixidas ás características concretas de cada técnica.
Cabe tamén destaca-lo feito de que os resumos realizados trala IC
son máis completos cós realizados trala IS. Isto podería deberse a que
en IS o intérprete, ó non dispor de tempo para realizar unha análise da
información tan completa coma en IC, non chega a interioriza-los contidos, do que se deduciría que as súas posibilidades de transmitir correctamente a información serían menores. Sen embargo, durante o
traballo as ideas transmitíronse mellor en IS, o que fai dubidar de tres
cuestións esenciais: (1) a importancia real que esa suposta interiorización da información ten para o producto final, (2) a crenza de que só
se pode interpretar o que se comprende perfectamente, e (3) o verdadeiro papel que xoga a memoria na práctica da IS, sobredimensionada
nalgúns cursos de interpretación e nas longas e obsoletas listas de características necesarias para ser intérprete. Aparentemente, segundo os
nosos resultados, todas estas cuestións vense minimizadas polas
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limitacións que impón a técnica da IC, mentres que en IS pódese obter
un rendemento máis alto na transmisión dos contidos cun menor nivel
de recursos dispoñibles.
Non obstante, ó falar de resultados habería que referirse ás repercusións reais sobre un suposto público. Neste sentido, observamos que a
percepción da calidade é subxectiva e está determinada por moitos
factores. Así, en IS o público non adoita aprecia-los erros de CONT
porque non pode escoita-lo discurso orixinal durante a escoita da versión interpretada, mentres que en IC é máis probable que se detecten
os erros. Por outra banda, EXP e PRO son esenciais para a percepción
dun traballo de calidade, e ámbolos parámetros resultaron máis satisfactorios en IC.
Segundo os nosos resultados, parece que a IS sería máis adecuada
para interpretar discursos descritivos de temática científica ou técnica
(nos que conta máis a descrición exhaustiva de procesos, a transmisión
correcta da terminoloxía especializada, etc.), mentres que a IC sería
máis adecuada para discursos cunha función emotiva ou apelativa (nos
que a EXP e a PRO teñen unha relevancia moito maior).
Para rematar, é importante sinalar que este traballo é só unha pequena experiencia realizada con suxeitos non profesionais, polo que
as conclusións non se poden xeneralizar nin aplicar a ningunha outra
situación comunicativa. Sen embargo, consideramos que pode ser un
punto de partida interesante para futuras investigacións neste eido.
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A velocidade do discurso orixinal: un estudio
empírico sobre a súa influencia no rendemento
dos intérpretes
Nuria Comesaña Losada

RESUMO
O artigo que se presenta a seguir é o resultado dun traballo de investigación no eido da interpretación simultánea (IS). Seis suxeitos divididos en tres grupos de dous cada un, tiveron que realizar tres tarefas
de IS nas que a variable dependente era a velocidade de producción
do discurso orixinal (lenta, intermedia e rápida). O resultado foi que a
velocidade de producción intermedia resultou a máis conveniente
para obter unha interpretación equilibrada no que respecta ós parámetros de calidade analizados, fronte á abundancia de problemas de contido cando a producción orixinal foi moi rápida e a gran frecuencia de
problemas de expresión e presentación cando a velocidade do orixinal
foi moi lenta. Os resultados obtidos son só provisionais e, dado o número de suxeitos e as súas características, poden non ser extrapolables
ó resto dos intérpretes.
Palabras chave. IS, velocidade de producción, parámetros de calidade.

ABSTRACT
This article is the result of a research project in simultaneous interpretation (SI). Six subjects were divided into three different working
groups with two components each. They were asked to interpret three
speeches produced at different speeds of delivery (slow, intermediate
and fast mode). On the basis of the quality parameters used in this experiment, the results showed that an intermediate speed of delivery was
the most appropriate mode for a well-balanced SI work. A significant
81

Investigación experimental en interpretación de linguas:

PRIMEIROS PASOS

number of content deviations were found in the fast-speed mode,
while expression and production flaws were frequent in the low-speed
mode. Our results are only tentative and given the limited number of
subjects participating in this research as well as their specific characteristics may not be extrapolated to other interpreters.
Key Words. SI, speed of delivery, quality parameters

1. Introducción

U

nha das cuestións que, aparentemente, máis problemas causan
ós intérpretes no seu traballo é a velocidade de producción do
orador. Xa Daniel Gile facía referencia a este aspecto cando comentaba que “...interpreters have asserted that the following parameters influence their performance: source language, speed of delivery, style…”
(Gile 1990:35).
Especialmente na interpretación simultánea (IS), na que o intérprete
debe seguir necesariamente o ritmo de producción imposto polo orador, poden producirse graves problemas cando o intérprete non desenvolveu as estratexias adecuadas para se adaptar tanto a oradores cun
ritmo moi lento como, especialmente, a oradores cun ritmo moi rápido. Segundo Valeria Darò (1990:84), citando a Boschian (1983):
One of the outstanding characteristics of a simultaneous interpreter is his/her ability to speak quickly. The speaking speed of
an interpreter mainly depends on the rate of the incoming
message. If the rate is very rapid, it forces the interpreter to
accelerate his/her own output so as to avoid losing too much of
the message.
En xeral, este é un aspecto que preocupa ós estudiosos do tema,
que recoñeceron que a velocidade excesiva do discurso en lingua
orixe (LO) pode ocasionar graves problemas de todo tipo no discurso
en lingua termo (LT). Así, Gerver (1969:162-184) comentaba que:
When an interpreter is forced to cope with a very fast speaker he
will intensify his coping behaviour to a certain limit over and
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above which the quality of his output will have to suffer. The interpreter will be aware of this because it is believed that he constantly monitors his output, matching it against input.
Polo tanto, é de agardar que, para abordaren a cuestión da velocidade, os intérpretes desenvolvan estratexias que lles sirvan para que o
producto final non se vexa gravemente perxudicado por unha variable
que escapa ó seu control, como é a velocidade do orador. Esas estratexias deberían variar en función das velocidades ás que se enfrontan e a
calidade do resultado podería verse determinada por estas opcións. Tal
e como comentan Martin e Peterson (1977: 220-223), “While we have
to recognize that the quality of interpreting suffers at higher input levels, there might nevertheless be a way of coping with greater speed
while maintaining high-quality output”.
No noso caso, tentaremos comprobar mediante un traballo práctico
as nosas suposicións intuitivas, tanto a partir da nosa experiencia neste
campo coma a partir dos escritos relacionados, que din reiteradamente
que a variable velocidade en LO é un dos factores que máis poden distorsionar o traballo dos intérpretes. Veremos se, efectivamente, tal e
como formulamos como hipótese de partida, unha velocidade intermedia de producción por parte do orador (é dicir, nin excesivamente
lenta nin demasiado rápida) axuda a mellora-la calidade do traballo
dun grupo de intérpretes traballando en IS ou se, polo contrario, outras
velocidades de producción resultan máis convenientes para incrementa-lo seu rendemento.
Así pois, os obxectivos deste traballo de investigación son:
1. Estudiarmos se as diferentes velocidades de producción do discurso orixinal teñen algunha influencia sobre o traballo dun
grupo de intérpretes.
2. Observarmos se unha velocidade demasiado lenta por parte do
orador pode provocar máis problemas de expresión e producción
(p. ex. fluidez, ritmo, falsos comezos, etc.) no traballo dos intérpretes.
3. Analizarmos se unha velocidade do orixinal demasiado rápida
provoca, por unha banda, grandes perdas de información, obrigando ós intérpretes a resumi-los contidos, así como, por outra,
problemas de articulación na producción destes.
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4. Comprobarmos se unha velocidade intermedia do orixinal favorece a presencia de menos erros e un maior equilibrio no traballo
dos intérpretes, mantendo un ritmo fluído, sendo coherentes co
orixinal e non omitindo información importante.

2. Materiais, suxeitos e metodoloxía
2.1. Materiais
Para levar a cabo este traballo utilizáronse tres discursos distintos
pero de similar dificultade sobre un tema xa coñecido polos nosos
suxeitos: “Problemas medioambientais”. Deste xeito podiamos elimina-la posibilidade de que as variables “distintos coñecementos xerais
sobre o tema” e “alto nivel de dificultade terminolóxica dos textos”
puidesen distorsiona-los resultados. Unha vez illada a variable “velocidade”, graváronse os discursos que terían que interpreta-los suxeitos utilizando tres velocidades de producción distintas: velocidade
lenta ou VL (100 palabras por minuto, aproximadamente), intermedia
ou VI (120 palabras) e rápida ou VR (145 palabras).
Do mesmo xeito, eliminamos a posible variable “fatiga” elixindo
tres discursos breves, cunha duración que a unha velocidade de producción intermedia estaba entre os 5 e os 6 minutos para cada un.
Non obstante, só se analizou unha parte deles, a central, de xeito
que os intérpretes tivesen tempo, durante a parte inicial, de se concentraren no discurso e adquiriren un bo ritmo de traballo, sen chegar á moi improbable fatiga na parte final. A parte sometida a análise
estaba dividida en 15 segmentos claramente delimitados para facilitar unha análise exhaustiva posterior.

2.2. Suxeitos
Utilizáronse como suxeitos seis estudiantes de último curso da licenciatura en Traducción e Interpretación impartida na Universidade
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de Vigo que xa cursaran asignaturas de interpretación consecutiva e
simultánea e que nese momento estaban a cursar unha asignatura de
especialidade en interpretación. Fixéronse tres grupos de dous suxeitos cada un. O criterio seguido para a formación de grupos non foi
totalmente ó chou, dada a necesidade de conseguir un certo equilibrio entre eles. Deste xeito, tras establecer un grupo A de suxeitos
considerados de maior nivel e outro B de suxeitos cun rendemento
inferior, fíxose a selección ó chou de maneira que cada grupo estivese integrado por un suxeito de tipo A e outro de tipo B.

2.3. Metodoloxía
O experimento tivo lugar no laboratorio de IS da Facultade de
Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo. Proporcionouse ós
intérpretes unha lista que incluía o escaso vocabulario semiespecializado de cada texto e os termos máis complexos uns minutos antes
de comenzaren a interpretación. Igualmente, proporcionóuselles
unha cinta de audio onde debían gravar as súas versións en LT. Non
se lles explicou o tema da investigación para non condiciona-lo seu
traballo. Antes de comezar, realizaron unha pequena tarefa previa de
IS a modo de quecemento que non se gravou. Cada grupo traballou
illadamente, é dicir, só unha parella no laboratorio cada vez. Ó finalizaren a súa interpretación, pediuse ós suxeitos que non comentasen
nada respecto das características e condicións do traballo realizado
para non influír nos seguintes grupos de traballo.
Os suxeitos debían interpreta-los tres textos, idénticos para os tres
grupos, pero cada un deles a unha velocidade de producción distinta
e, ademais, en distinta orde, de xeito que o resultado non se vise condicionado polo coñecemento previo doutros textos semellantes.
Posteriormente, mediante as súas gravacións poderiamos proceder a
realizar unha análise exhaustiva de cada un dos textos nas tres velocidades de producción propostas. A orde das velocidades ás que cada
grupo debía interpreta-los tres discursos orixinais estableceuse da seguinte maneira:
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TÁBOA 1

DISCURSO 1 (D1)
Grupo 1 (G1)
Grupo 2 (G2)
Grupo 3 (G3)

VL
VR
VI

DISCURSO 2 (D2)
VI
VL
VR

DISCURSO 3 (D3)
VR
VI
VL

Por outra banda, para realizarmos a análise eran necesarios uns parámetros que nos servisen para valorar a calidade das interpretacións e
así poder decidir cál era a velocidade máis adecuada para obter un
maior rendemento no traballo dos intérpretes. Esta é unha cuestión difícil de decidir, porque a calidade está determinada por unha serie de
parámetros subxectivos sobre os que moitas veces os investigadores
non terminan de porse de acordo. Así, Pöchacker (1994:233) comenta
que:

The Practical Guide for Professional Interpreters published by the
International Association of Conference Interpreters AIIC (1982)
refers to ‘quality’ as ‘that elusive something which everyone
recognizes but no one can successfully define’
Do mesmo xeito, Daniel Gile (1991:153-163) recoñece que os parámetros de calidade non son precisos e se aplican de maneira intuitiva: “Until very recently, the very basic question of quality definition in
interpretation has only been dealt with intuitively and prescriptively”.
Non obstante, e segundo este mesmo autor, existe un certo consenso
en canto a cáles son os parámetros que deben ser analizados á hora de
definir a calidade dun traballo de interpretación
The act of communication (...) can be analyzed as a set of two
parallel components, namely content and package, which
interact to provide the desired effect. For instance, good content
is weakened (…) by a poor voice or poor delivery in a speech.
Conversely, a good voice and pleasant delivery may occasionally
do more toward convincing a listener than the quality of the idea
that is formulated or the information that is delivered (Gile 1995:
32-33, 38).
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No noso caso, optouse pola utilización dun modelo no que os parámetros a analizar incluísen tres grandes categorías e non dous, que
resultaron ser as seguintes:
1. O contido do discurso (CONT). Contabilizábanse aquí os seguintes tipos de erros: omisións de información, desviacións e contrasentidos ou falsos sentidos.
2. A expresión ou estilo (EST), que inclúe a terminoloxía adecuada
e a gramática, é dicir, estructuras sintácticas correctas e concordancias (tempo, número e xénero).
3. A técnica ou presentación (PRES), que inclúe a fluidez e o ritmo,
falsos comezos, o ton de voz, a prosodia, a claridade, o uso de
tics, etc.
A razón para escoller este modelo e non outro baséase na idea de
que, mesmo sendo verdade que todos estes elementos interactúan os
uns cos outros, sendo moi difícil ademais determinar cáles son as
causas que os producen, representan o aspecto externo do producto
interpretado, é dicir, a versión recibida polo público. Poden xurdir
problemas de coherencia do contido respecto do orixinal, problemas
de expresión en LT e problemas relacionados coa propia técnica da IS
que se manifestan en elementos que fan que o discurso sexa incómodo para os receptores, pero non por problemas específicos de expresión ou contido, senón por un deficiente desenvolvemento da técnica
de traballo. O criterio seguido para determinar a calidade do producto foi o de contabilización de erros en cada un dos tres apartados
establecidos.
Os erros de contido considéranse esenciais neste modelo. Aínda
que, normalmente, os participantes nun congreso non poden contrasta-lo orixinal coa versión interpretada, a coherencia co TO é, indiscutiblemente, o compoñente esencial do traballo do intérprete, mesmo se,
ás veces, os clientes poden recibir unha impresión diferente baseándose noutros parámetros máis controlables para eles, coma o aspecto
“exterior” do discurso interpretado (calidade de producción, corrección lingüística, etc.).
Segundo o noso modelo, serán “falsos sentidos” aqueles fragmentos
nos que o contido sofre unha transformación radical, de tal xeito que
87

Investigación experimental en interpretación de linguas:

PRIMEIROS PASOS

se poidan transmitir ideas incluso opostas ás expresadas no orixinal.
Consideraráse que hai unha “desviación de contido” cando o texto
sufra pequenas transformacións que modifican en certa medida o contido do discurso orixinal. Contabilizarase como “omisión” só a perda
de ideas ou segmentos completos relevantes para a transmisión dos
contidos e non a perda de pequenos segmentos que só proporcionan
lixeiros matices de contido.
Dentro dos erros de estilo, os erros de terminoloxía só se contabilizarán cando se traduza mal algún dos termos semi-especializados que
aparecían no orixinal e que se proporcionaron antes da gravación. En
relación coa gramática, contabilizaránse os erros que alteren as estructuras sintácticas da lingua ou que fagan que as oracións sexan incomprensibles ou pouco naturais. Os erros de concordancia non se contabilizarán individualmente, senón por acumulación con relación ós
segmentos de información nos que se dividiu o texto para a súa análise.
Finalmente, decidiuse que os problemas de presentación (“muletillas”, pausas, articulación) contabilizaríanse tamén cando se producise
unha acumulación nun segmento de xeito que impedisen ou dificultasen a comunicabilidade do texto.

3. Análise e resultados
A partir destes criterios e coa transcrición das gravacións, procedeuse á realización de dúas análises:
1. A Análise 1 consistiu no estudio de cada un dos disursos interpretados en cada unha das velocidades propostas de producción
do orixinal (D1, D2 e D3 pronunciados en VR, VI e VL). É dicir,
cómo as diferentes velocidades de producción afectaron a cada
un dos tres discursos pronunciado nesas tres velocidades.
2. A Análise 2 consistiu no estudio conxunto dos textos producidos
a unha mesma velocidade (VL, VI e VR para D1, D2 e D3). É
dicir, cómo foron as interpretacións dos tres discursos producidos
en VL, dos producidos en VI e dos producidos en VR.
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3.1. Análise 1: mesmo texto producido a 3 velocidades distintas
Neste primeiro paso analizáronse os tres discursos interpretados a
partir do orixinal en cada unha das tres velocidades (rápida, lenta e
media), para podermos observar as diferencias que se puidecen producir en cada discurso dependendo da velocidade á que se pronunciou o
TO.
Os resultados globais de cada grupo quedaron rexistrados nunhas
gráficas de erros que amosan a súa distribución e axudan a determinar
con máis claridade cál das velocidades é a que permite un discurso de
maior calidade. Para iso, utilizáronse os parámetros de calidade anteriormente explicados.

3.1.1. Discurso 1
Interpretado en VL por G1, en VR por G2 e en VI por G3.
Para determinarmos qué velocidade permitía obter interpretacións
de maior calidade dun mesmo discurso, elaboramos unha táboa de
datos e unha gráfica nas que aparecen os resultados dos tres grupos
que interpretaron o mesmo discurso en tres velocidades distintas, expresando a porcentaxe de erro para cada un dos nosos parámetros de
calidade.
TÁBOA 2: D1

G1 (VL)
G2 (VR)
G3 (VI)

CONT

EST

PRES

13,3%
36,6%
26,55%

26,6%
13,25%
3,3%

29,9%
9,95%
20%

Como pode observarse, a porcentaxe máis alta de erros de CONT
rexístrase en G2, que interpretou o texto en VR, mentres que a máis
baixa atópase en G1, que recibiu o orixinal en VL.
No que respecta a EST, VI (G3) é a que permitiu ós suxeitos producir discursos cunha menor porcentaxe de erros (só 3,3%). A maior porcentaxe de erro rexístrase nos discursos producidos en VL.
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GRÁFICO 1: DISCURSO 1
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

G1 (VL)
G2 (VR)
G3 (VI)

CONT

EST

PRES

13,30%

26,60%

29,90%

36,60%

13,25%

9,95%

26,55%

3,30%

20%

PRES é mellor nos discursos recibidos en VR, nos que a voz aparece
como máis convincente e a fluidez se mantén constante ó longo de
toda a interpretación. A peor porcentaxe neste caso pertence, como no
caso de EST, a VL.
Na gráfica pode comprobarse que G1 (VL) mostra unha curva ascendente de erros: o seu nivel mínimo está no apartado CONT e o máximo no apartado PRES, xusto ó revés do que acontece en G2 (VR).
Esta curva presenta o seu punto máis baixo en PRES e o máis alto en
CONT. En ámbolos dous casos, EST ocupa un lugar intermedio. No
caso de G3 (VI), aparece unha curva más irregular con niveis semellantes en canto a CONT e PRES, e un nivel moito máis baixo en EST.
Para obter unha visión global do número de erros encontrados en
función dos tres parámetros estudiados en conxunto, contabilizáronse
as porcentaxes como puntos e sumáronse. Deste xeito, o número total
de erros en D1 para G1 (VL) foi de 69,8; para G2 (VR), 59,8 e, para G3
(VI), 49,85.

3.1.2. Discurso 2
Interpretado en VI por G1, en VL por G2 e en VR por G3.
Como no caso anterior, elaboráronse as seguintes táboa e gráfica
nas que aparecen os resultados dos tres grupos que interpretaron o
mesmo discurso en tres velocidades distintas.
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TÁBOA 3: D2

G1 (VI)
G2 (VL)
G3 (VR)

CONT

EST

PRES

19,9%
19,9%
43,2%

6,6%
19,9%
6,65%

19,95%
26,6%
16,6%

GRÁFICO 2: DISCURSO 2
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
G1 (VI)
G2 (VL)
G3 (VR)

CONT

EST

PRES

19,90%
19,90%
43,20%

6,60%
19,90%
6,65%

19,95%
26,60%
16,60%

A maior porcentaxe de erro en canto a CONT aparece en G3, que
interpretou o discurso en VR. Isto pode deberse á mesma razón que no
caso de D1, é dicir, a maior velocidade de producción do orador provoca perdas de información. Por outra banda, a porcentaxe de erros de
CONT dos discursos en VL e VI é idéntica, o que parece indicar que,
excepto en casos de producción moi rápida, un ritmo un pouco máis
ou menos rápido de producción non inflúe demasiado na capacidade
dos intérpretes para recoller a información.
En canto a EST, a porcentaxe de erro máis elevado encontrámola en
VL, debido seguramente ás pausas e ó ritmo lento do orador, que inflúen
negativamente na capacidade dos nosos suxeitos para recompoñeren
os segmentos con total corrección. Os resultados en VI e VR son case
idénticos.
O apartado PRES é peor en VL, mellora en VI e ten os seus mellores
resultados en VR.
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En canto ó número total de erros, encontramos que G1 (VI) ten un
total de 46,54; G2 (VL), 66,4 e G3 (VR), 66,45.
Unha vez máis, os discursos interpretados en VI amosan un número
de erros menor ca VR e VL (cun resultado case idéntico), do que se deduce que esta permite obter discursos de maior calidade en canto á
cantidade de erros.

3.1.3. Discurso 3
Interpretado en VR por G1, en VI por G2 e en VL por G3.
TÁBOA 4: D3

G1 (VR)
G2 (VI)
G3 (VL)

CONT

EST

PRES

19,9%
13,25%
13,25%

23,25%
23,25%
19,9%

13,3%
16,65%
43,3%

GRÁFICO 3: DISCURSO 3
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
G1 (VI)
G2 (VL)
G3 (VR)

CONT

EST

PRES

19,90%
19,90%
43,20%

6,60%
19,90%
6,65%

19,95%
26,60%
16,60%

A maior porcentaxe de erros de CONT rexístrase en G1 (VR).
Novamente, isto suxire que a velocidade excesivamente rápida do
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orador impide que os suxeitos sigan o contido dos discursos e, polo
tanto, se vexan obligados a acelera-la súa velocidade de procesamento
da información. Isto resulta en desviacións e omisións dalgún segmento ou idea. Igual que acontecía no caso anterior, os resultados en VI e
VL son idénticos neste apartado, feito que confirma a idea de que só
en casos de gran velocidade de producción aparecen grandes problemas de CONT.
Curiosamente, agora no apartado EST hai máis erros (con idéntico
resultado) en VR e VI, mentres que en VL (onde os resultados viñan
sendo sempre peores neste apartado), os erros diminúen.
En canto a PRES, rexístrase a menor porcentaxe de erros en VR e a
maior en VL, que é exactamente o mesmo que acontecía cos discursos
anteriores. Aparentemente, esta última velocidade favorece as pausas,
os falsos comezos, as reformulacións ou os problemas de ritmo, o que
non sucede con VR ou VI.
A contabilización total de erros mostra que G1 (VR) ten 56,45; G2
(VI), 53,15 e G3 (VL), 76,45.
Da mesma maneira que cos outros textos, VI presenta as porcentaxes de erro máis baixas, mentres que VL alcanza neste caso cifras moi
elevadas.

3.2. Análise 2. Agrupación de textos en función da velocidade de
producción
Como xa dixemos, nesta análise agrupamos os tres discursos en
función da velocidade á que se produciron e observamos o resultado
da interpretación dos tres discursos que foron producidos en VL, dos
tres discursos en VI e, finalmente, en VR. Reorganizamos, pois, os
datos recollidos para observarmos se había algunha pauta constante
na interpretación destes discursos en función da velocidade de
producción.
3.2.1. Velocidade lenta
G1 interpretou en VL D1, G2 D2 e G3 D3.

93

Investigación experimental en interpretación de linguas:

PRIMEIROS PASOS

TÁBOA 5: VL

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

CONT

EST

PRES

13,3%
19,9%
13,25%

26,6%
19,9%
19,9%

29,9%
26,6%
43,3%

GRÁFICO 4: VELOCIDADE LENTA
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

CONT

EST

PRES

Grupo 1

13,30%

26,60%

29,90%

Grupo 2

19,90%

19,90%

26,60%

Grupo 3

13,25%

19,90%

43,30%

A gráfica mostra que os tres grupos obtiveron resultados similares
en función da velocidade de producción, sen importar o texto co que
estaban a traballar. O trazo común máis destacado é a alta porcentaxe
de problemas de PRES e o baixo número de erros de CONT, o menor
nos tres casos. PRES presenta o maior número de problemas nos tres
casos pero, sobre todo, en G3. O deterioro nos resultados vai aumentando progresivamente desde CONT ata acadar os seus niveis máis
altos en PRES.
Ó igual que na análise 1, tamén calculamos o total de erros dos tres
grupos nunha mesma velocidade mediante o sistema de asignación de
puntos, para así poder comparalos. A puntuación de G1 é 69,8; a de
G2, 66,4 e a de G3, 76,45. Aínda que as puntuacións de G1 e G2
sexan semellantes, a de G3 é moito máis alta.
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3.2.2. Velocidade intermedia
G3 interpretou en VI o discurso 1; G1, o 2 e G2, o 3.
TÁBOA 6: VI

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

CONT

EST

PRES

19,9%
13,25%
26,55%

6,6%
23,25%
3,3%

19,95%
16,65%
20%

GRÁFICO 5: VELOCIDADE INTERMEDIA
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As porcentaxes nestes grupos mantéñense en niveis semellantes en
CONT e PRES e baixan de xeito significativo en EST, coa única excepción de G2. Neste caso, os erros de EST acadan unha porcentaxe
moito maior ca nos outros grupos. En xeral, trátase duns resultados
bastante equilibrados en comparación cos discursos interpretados en
VL, onde as diferencias eran moito maiores.
O cálculo total de erros de cada grupo é o seguinte: G1 ten 46,45; G2,
53,15 e G3, 49,85. Os totais de G1 e G2 están bastante igualados, mentres que G2 afástase un pouco por causa do aumento de erros de EST.
En conxunto, os totais son moito menos elevados cós totais en VL.
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3.2.3. Velocidade rápida
G2 interpretou en VR D1; G3, D2 e G1, D1.
TÁBOA 7: VR

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

CONT

EST

PRES

19,9%
36,6%
43,2%

23,25%
13,25%
6,65%

13,3%
9,95%
16,6%

GRÁFICO 6: VELOCIDADE RÁPIDA

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

CONT
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PRES

19,90%
36,60%
43,20%

23,25%
13,25%
6,65%

13,30%
9,95%
16,60%

As porcentaxes en canto a erros de CONT son, en xeral, moi elevadas, mentres que as de EST e PRES son máis baixas. Un feito rechamante
é a gran diferencia nos apartados de CONT e EST de G1 en comparación cos dos outros grupos, dado que presenta un nivel de erros moi inferior. G3 ten máis erros de PRES e menos de EST cós outros dous.
Nestes discursos tamén hai un certo desequilibrio entre os distintos parámetros de análise. Así, mentres as porcentaxes de erro de CONT son
moi altas, as de PRES e EST son moi baixas (excepto en G1).
Ó facermos o cálculo global de erros, encontramos que G1 ten
56,45; G2, 59,8 e G3, 66,45.
Os totais de G1 e G2 están bastante igualados, pero G3 presenta
uns niveis bastante máis elevados.
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4. Comparación de resultados
4.1. Medias para cada un dos parámetros de calidade en función das
velocidades
TÁBOA 8: MEDIAS

VL (G1+G2+G3)
VI (G1+G2+G3)
VR (G1+G2+G3)

CONT

EST

PRES

15,48%
19,9%
33,23%

22,13%
11,05%
14,38%

33,26%
18,86%
13,28%

Sumamos e obtemos a media dos tres grupos para cada un dos tres
parámetros de calidade estudiados, agrupados en función da velocidade de producción.
Observamos cómo hai un empeoramento progresivo nos resultados
referidos a CONT, apartado no que aumenta o número de erros cometido polos suxeitos segundo aumenta a velocidade de producción.
No apartado PRES acontece xustamente o contrario, de xeito que segundo aumenta a velocidade de producción diminúe o número de erros.
No apartado EST non se observa unha tendencia clara. Non obstante, os peores resultados prodúcense con VL, que parece danar substancialmente a utilización dun estilo adecuado, mentres que VI demostra
ser o ritmo máis conveniente para aumentar a eficacia dos suxeitos
neste apartado.

4.2. Medias globais dos tres parámetros en función das velocidades
Facemos agora a media de erros dos tres parámetros estudiados en
función da velocidade de producción, e obtemos os seguintes resultados.
VL (G1+G2+G3) (CONT+EST+PRES) = 23.62
VI (G1+G2+G3) (CONT+EST+PRES) = 16.60
VR (G1+G2+G3) (CONT+EST+PRES) = 20.29
Observamos que VI ten os mellores resultados globais, cunha diferencia de case catro puntos con respecto a VR. VL é a velocidade que,
globalmente, provocou máis erros nos suxeitos.
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5. Cumprimento de obxectivos
En canto ó primeiro obxectivo, despois de realizarmos a análise dos
distintos textos e distintas velocidades, puido comprobarse que, efectivamente, a velocidade de producción do discurso orixinal inflúe no traballo
dos intérpretes. VR provoca perdas de CONT, mentres que VL supón un
baixo rendemento en canto a PRES. Os discursos en VI presentan porcentaxes de erro máis equilibrados e, en conxunto, son máis completos cós
anteriores, é dicir, obteñen porcentaxes similares nos tres parámetros.
Con respecto ó segundo obxectivo (repercusións de VL no rendemento dos intérpretes), comprobouse que os suxeitos tendían a segui-lo
ritmo orixinal e a traducir palabra por palabra, coa conseguinte repercusión negativa en PRES e EST. Nestes discursos, os intérpretes transmitían a información adecuadamente na maioría dos casos, pero a calidade global do traballo víase afectada por diversos aspectos negativos
como reformulacións, tics, traduccións literais, etc.
En relación ó terceiro obxectivo, podemos dicir que os resultados
mostran altas porcentaxes de erros de CONT nos discursos producidos en
VR. Nalgunhas ocasións, os intérpretes optaron por omisións, e noutras
polo resumo de información, probablemente para evitar omisións aínda
máis graves. Por outra banda, observouse que PRES nestes discursos resultaba ser de maior calidade gracias á fluidez e á axilidade do ritmo, aínda
que se detectaron algúns problemas de articulación: a velocidade do orador obrigaba ós intérpretes a acelerar a súa propia producción.
En canto ó cuarto obxectivo, observouse que o equilibrio de erros
e, polo tanto, a eficacia na comunicación, é a característica común ós
discursos producidos en VI. Producíanse lixeiras perdas de información e algúns problemas de fluidez, pero tanto CONT como PRES e
EST eran adecuados, e dunha calidade superior á dos traballos noutras
velocidades nos dous últimos apartados.

6. Conclusións e discusión
Trala realización das dúas análises, puidéronse extrae-las seguintes
conclusións:
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1. Aínda que VL é útil para a transmisión correcta dos contidos do
orixinal, implica unha PRES de moi baixa calidade, debido á
grande cantidade de pausas, reformulacións, repeticións, etc. O
público adoita valorar moito a presentación porque dá por suposto que o contido da versión interpretada é coherente co contido do orixinal. Polo tanto, débese buscar un equilibrio entre
ámbolos dous parámetros, sen olvidar EST.
2. VR permite realizar interpretacións cunha maior calidade en canto
á PRES, exceptuando os problemas de articulación derivados do aumento da velocidade de producción por parte dos intérpretes. Non
obstante, as perdas de CONT son demasiado importantes como
para que os discursos en LT sexan considerados correctos.
3. VI permitiu ós suxeitos deste experimento producir discursos
equilibrados entre os tres parámetros estudiados. Así, a suma de
erros nos tres parámetros rexistra un índice menor en VI que nas
outras velocidades.
4. En xeral, os parámetros utilizados para medir a calidade dos discursos permitiron avalia-lo rendemento dos suxeitos e o resultado acada unha maior calidade nos discursos producidos polo
orador en VI. As outras dúas velocidades rexistran porcentaxes
moi desequilibradas entre os parámetros e un número de erros
significativamente máis alto.
Polo tanto, podemos concluír, sobre a base destes resultados, que a
velocidade de producción do discurso en LO tivo certas repercusións
no traballo dos nosos suxeitos, ata o punto de que os resultados segundo a velocidade utilizada foron significativamente diferentes.
As implicacións deste traballo son dobres: por unha banda cabería
reflexionar sobre as repercusións que pode ter sobre o producto final o
descoñecemento, por parte dos oradores, desta cuestión tan importante para que a comunicación sexa fluída e completa. A miúdo, o traballo dos intérpretes está fortemente condicionado por elementos coma
este, totalmente alleos ó seu control. As peticións dun ritmo adecuado
adoitan atopa-la barreira da incomprensión dalgúns clientes que consideran que ese é un problema que o intérprete ten que resolver e que
ignoran que unha comunicación adecuada só se acada cando tódolos
participantes na interacción cooperan activamente.
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Por outra banda, habería que pensar nas repercusións que isto ten
na formación de intérpretes. Se admitimos que as diferentes velocidades de producción repercuten dun xeito tan evidente no producto
final, durante as tarefas de formación haberá que afondar na necesidade de adestrarse no traballo con diferentes ritmos. Tamén haberá que
desterra-la idea de que a culpa dos posibles erros radica nun ritmo excesivamente rápido de producción, como adoitan pensar os estudiantes: tal e como se demostrou con este experimento, un ritmo demasiado lento pode ser aínda máis negativo para o resultado final.
De calquera maneira, é necesario destaca-lo feito de que os suxeitos participantes neste experimento eran estudiantes de interpretación.
Por iso, os resultados non teñen por qué ser aplicables ó traballo de intérpretes profesionais, aínda que poden ser un bo punto de partida
para traballos semellantes que afonden nesta cuestión en concreto.
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Estudio empírico sobre os acentos dos oradores e
a súa influencia na interpretación simultánea

Sandra Lorenzo Vázquez

RESUMO
Este traballo é un intento de estudiar dun xeito obxectivo cál é a influencia que os distintos acentos dos oradores, que a miúdo non falan
na súa lingua materna, teñen no traballo dun grupo de intérpretes en
interpretación simultánea. Reunimos un grupo de catro suxeitos que
tiñan que interpretar tres discursos pronunciados en inglés por tres oradores de distinta lingua materna (francés, español e inglés, respectivamente). Os nosos resultados verificaron, aínda que só parcialmente, a
nosa hipótese de partida segundo a que o discurso pronunciado en inglés por un orador nativo desa lingua desencadearía nos nosos suxeitos menos erros cós outros dous discursos. Os resultados poderían ter
transcendencia tanto para a práctica profesional coma para as necesidades de formación en IS.
Palabras chave: IS, acentos dos oradores, lingua materna.

ABSTRACT
This research work sought to study objectively the influence of speakers´ accents –who very often speak a language different from their
mother tongue– on the performance of a group of simultaneous interpreters. Four subjects were asked to interpret three brief speeches delivered in English by three speakers with different mother tongues
(French, Spanish and English, respectively). Our results verified, though
only partially, our initial hypothesis, according to which the speech
delivered by our English speaker would trigger fewer errors in our
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interpreters. These results might be relevant for professional interpreting
as well as for SI training.
Key Words: SI, speakers´ accents, mother tongue.

1. Introducción

N

a nosa experiencia nas clases de interpretación, constatamos
como un factor que intervén directamente nesta actividade “a maneira” na que o orador produce o seu discurso. En moitos casos, os oradores non utilizan a súa lingua materna, de xeito que o seu peculiar
acento pode condiciona-lo rendemento dos intérpretes. Esta reflexión levounos a realizar un experimento que ten como punto de partida a hipótese segundo a cal o acento dun orador inglés nativo sería o que menos
dificultades crearía a un grupo de intérpretes traballando desde a súa lingua B (inglés) cara a súa lingua A (español). Xa Herbert (1970:15) en The
Interpreter’s Handbook dedica un apartado ós oradores que falan un
idioma que non é o seu, e del extraémo-la seguinte reflexión:
In a room where many countries are represented, most of the
speakers use what is to them a foreign language. Often they
speak it badly with a strong accent, bad grammar and an unhappy choice of words. They stutter and hesitate, so much that
sometimes their colleagues whose own language they speak understand them imperfectly or nothing at all.
Cristina Galli (1990:81) tamén opina sobre este aspecto que “students are likely to find themselves interpreting speeches by people
whose mother tongue is not English and whose language is inaccurate
both in grammar and pronunciation.”
Como punto de partida do noso traballo tomamos un artigo de
Pöchhacker (1994:169-178) no que afirma que “the use of English as
the lingua franca in conferences is of course particularly common in
scientific-technical meetings“.
Pöchhacker apoia esta afirmación no congreso do ICSB. Neste
congreso, no que só se traballou en dúas linguas, reuníronse 413
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participantes orixinarios de 40 países. Só un tercio dos participantes
viña dos 8 países nos que o inglés é unha lingua oficial. Preto do 92%
dos discursos pronunciáronse en inglés. De 104 discursos, 29 foron
pronunciados por falantes de fala inglesa, mentres que 67 oradores
utilizaron o inglés como lingua auxiliar internacional (Pöchhacker,
1994).
Tendo en conta tódolos datos e reflexións mencionados anteriormente, elaborámo-la seguinte hipótese: os intérpretes deberían obter
peor rendemento en discursos pronunciados por oradores que falan un
idioma que non é a súa lingua materna.

2. Obxectivos
Os obxectivos que contemplamos foron os seguintes:
1. Estudiarmos se o acento do orador é un factor determinante na
calidade da interpretación dos nosos suxeitos.
2. Observarmos se o acento dun orador que se expresa en inglés,
non sendo esta a súa lingua materna, presenta máis dificultades
para o intérprete có dun inglés nativo con acento británico
estándar.
3. Comprobarmos se, dos tres acentos que ían utiliza-los nosos oradores, o francés era o que máis dificultades lle creaba ó noso
grupo de intérpretes.
4. Analizarmos se o acento español se sitúa no nivel medio con respecto ó grao de dificultade que lle supón ó intérprete o feito de
recibir un discurso pronunciado por un orador para o que o inglés sexa unha lingua estranxeira; e quizais de aquí deducir que
o mesmo sería aplicable a intérpretes con outras linguas A distintas do español.
5. Verificarmos se, efectivamente, tal e como establece a nosa hipótese de partida, o acento do orador inglés é, dos tres analizados,
o que menos dificultades lle crea ó intérprete.

104

a r t i g o s

d e

i n v e s t i g a c i ó n

3. Materiais, suxeitos e metodoloxía
3.1. Materiais
Os materiais deste experimento compóñense de tres discursos sobre
o cambio climático. Os tres teñen aproximadamente o mesmo grao de
dificultade. Son basicamente orais e de curta duración, aproximadamente entre 5 e 6 minutos.
Están extraídos de relatorios reais pronunciados nun contexto de
conferencia internacional. Os tres foron previamente manipulados
para que se axustasen o máis posible ós parámetros que constituían o
obxecto da nosa análise. Estas modificacións limitáronse á lonxitude
dos discursos, á eliminación de vocabulario técnico e doutras dificultades previsibles como a abundante presencia de cifras, datas, siglas
ou nomes propios, xa que non queriamos que outras variables diferentes ó acento influísen nos resultados.
Así, en cada discurso inserimos nove segmentos exactamente
iguais. Estes colocáronse no corpo central dos textos, deixando unha
breve introducción ó principio e unha conclusión ó final deles, e serían os únicos elementos que serían sometidos ó proceso posterior de
análise.
Estes segmentos atopábanse perfectamente integrados no discurso,
alternados con outros parágrafos que non serían obxecto de análise.
Para cumprirmos co principio de coherencia interna, e para non desorientar ós suxeitos, os segmentos que iamos analizar trataban sobre a
mesma idea da mensaxe transmitida nos parágrafos inmediatamente
anterior e posterior, respectivamente. Ademais, os segmentos estaban
introducidos por un nexo de enlace para facilitarlles ós suxeitos o
labor de relacionar unha idea con outra.

3. 2. Suxeitos
O grupo de suxeitos que realizou este experimento compoñíase de
catro profesionais da interpretación que realizaron estudios de
Traducción e Interpretación na Facultade de Filoloxía e Traducción de
Vigo, de xeito que posuían un bo coñecemento das regras fundamentais
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que rexen o proceso da interpretación, así como as súas técnicas e estratexias. A combinación lingüística máis habitual de traballo destes
suxeitos é inglés-español, linguas de traballo deste experimento.

3. 3. Metodoloxía
O experimento realizouse no laboratorio de IS da Facultade de
Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo. Alí gravamos os discursos que leron os oradores, previamente seleccionados en función
da súa lingua A. Deste xeito, escollemos un nativo de cada unha das
tres linguas orixe (francés, español e inglés) incluídas neste traballo.
Pedímoslles que imaxinasen unha situación de conferencia real e que
pronunciasen os seus discursos en inglés de forma natural, procurando
empregar unha entoación axeitada e unha velocidade de producción
normal. Os discursos, de aproximadamente 700 palabras cada un, léronse en 5-6 minutos, o que dá unha velocidade media de 135 palabras por minuto.
Para non condiciona-la súa producción ó interpretaren, non foron
informados sobre o obxectivo da nosa investigación. Tampouco lles
dixemos cál era o tema dos discursos ata poucos minutos antes de os
interpretar.
Os suxeitos interpretaron os discursos un tralo outro cunha pausa
de 10 a 15 minutos entre cada un para que se distanciasen un pouco
do discurso anterior e para evita-lo cansazo, aínda que, como xa dixemos, ningún dos discursos superaba os 6 minutos de duración.
Pedímoslles que, entre as pausas, non comentasen entre eles ningún aspecto relacionado cos discursos para non condiciona-la interpretación dos seguintes discursos.
Por outra banda, para comprobarmos se a orde de recepción dos
discursos era un factor determinante nos resultados obtidos polos suxeitos (debemos recordar que os catro tiñan que interpretar os tres discursos e que todos eles contiñan segmentos de información idénticos
que serían o noso obxecto de análise e, loxicamente, os suxeitos podían lembrar eses segmentos idénticos), decidimos establecer dous
grupos: os suxeitos 1 e 2 interpretaron os discursos nunha orde diferente ós suxeitos 3 e 4.
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O primeiro grupo (G1), formado polos suxeitos 1 e 2, recibiu en
primeiro lugar o discurso pronunciado pola oradora francesa, a continuación o que leu o orador español e finalmente interpretaron o discurso pronunciado polo orador británico.
O segundo grupo (G2), formado polos suxeitos 3 e 4, recibiu os discursos na orde inversa, é dicir, primeiro o discurso pronunciado polo
orador con lingua A inglés, a continuación o discurso pronunciado
polo orador español e finalmente o discurso pronunciado pola oradora
francesa.
Desta maneira, se, por exemplo, os resultados obtidos polo segundo grupo con respecto ó discurso pronunciado pola oradora francesa
eran mellores cós do primeiro grupo, deberiamos admitir que a orde
de recepción dos discursos foi un factor que influíu nos resultados
deste experimento.
Por outra parte, unha das maiores dificultades que atopamos ó realizarmos este traballo foi, sen dúbida, a necesidade de utilizar uns parámetros para establecer criterios de calidade que nos permitisen avalia-las interpretacións e comprobar se podiamos verificar ou
rexeita-las hipóteses e os obxectivos que nos propuxeramos ó comezo
do experimento.
Sobre este asunto en particular, moitos investigadores en interpretación estableceron os seus propios criterios. Nós tivémolos en consideración como punto de referencia para a elaboración dos nosos, que
aparecen descritos no seguinte apartado, adaptándoos ás necesidades
do noso obxecto de estudio.

4. Análise
Aínda que tentamos evitar que calquera outro factor condicionase os
resultados, observamos que existen certas variables que poden influír
en certa medida no rendemento dos suxeitos. Referímonos concretamente á orde de recepción dos orixinais e ó maior ou menor coñecemento da lingua materna dos oradores. No primeiro caso, o da orde de
recepción dos discursos orixinais, cremos que a pesar de os discursos
seren diferentes, si trataban o mesmo tema. E máis importante aínda: os
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segmentos base da nosa análise, e posterior extracción de conclusións, eran idénticos nos tres discursos. A repetición dos segmentos
podería perfectamente incidir nos resultados dos suxeitos, xa que era
posible que estes identificasen algún dos segmentos enunciados previamente, aínda que isto non indica necesariamente que as traduccións sexan as mesmas para cada discurso. Sen embargo, si pensamos
que este feito esixía certa reflexión e a utilización dunha metodoloxía
específica que neutralizase a presencia da devandita variable, de tal
xeito que decidimos a priori que se establecerían os dous grupos con
orde de recepción diferente dos orixinais que aparecen descritos no
apartado anterior.
En canto ó coñecemento da lingua materna dun orador que non se
expresa na súa lingua A, pensamos que este podería se-lo outro factor
determinante na interpretación dos suxeitos, xa que isto podería axudalos a identifica-las peculiaridades de cada acento coas que, probablemente, eles mesmos estivesen familiarizados. Para iso fixámonos
nas linguas C de cada suxeito e obtivemos os seguintes datos: os suxeitos 1 e 3 tiñan alemán como lingua C, e os suxeitos 2 e 4, francés.
Este feito fíxonos pensar que quizais os suxeitos 2 e 4 poderían responder mellor ó discurso pronunciado con acento francés, e cremos
que deberiamos analizar e comenta-la incidencia deste factor na producción dos intérpretes. Desta maneira, estas análises permitiríannos
establecer unhas conclusións máis fundamentadas. En todo caso, os
grupos establecidos quedaban perfectamente equilibrados, xa que
cada un deles tiña 1 suxeito con lingua C alemán e outro con lingua
C francés.
Unha vez resoltas todas estas cuestións e para analizármo-la calidade das interpretacións establecemos tres parámetros: contido, producción e estilo ou expresión.
Ó analizarmos o contido fixariámonos en que o suxeito transmitise
con maior ou menor precisión as ideas expresadas nos segmentos do
orixinal establecidos como corpus de estudio. Para iso, distinguimos
tres tipos de problemas: falsos sentidos, desviacións de contido e omisións. Prodúcese un falso sentido cando se modifica substancialmente,
chegando por veces a contradicir, o sentido do segmento orixinal.
Consideraremos desviación a traducción que en certa medida altere,
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pero sen chegar a ser un problema grave, as ideas expresadas no
segmento orixinal. Constitúe unha omisión a eliminación de segmentos completos ou elementos esenciais para a comprensión da mensaxe
orixinal. Non consideramos omisión a eliminación de adxectivos, adverbios, etc., que non supoñan unha perda grave de información
senón que só representen perdas de matices de contido.
O segundo parámetro é a producción. Con ela referímonos ás cuestións relativas á técnica da interpretación. Incluímos nesta categoría as
pausas longas, o emprego de retrousos, os ruídos molestos na dicción
dos intérpretes, falsos comezos, mala articulación, alongamento de vocais, concordancia incorrecta e velocidade ou ritmo de producción
demasiado rápido ou demasiado lento.
Finalmente, agrupamos como problemas de estilo as inadecuacións
gramaticais (exceso de pasivas, orde dos elementos da frase, construcción da oración...), terminoloxía, rexistro, calcos e fraseoloxía non habitual na lingua A.
No que respecta á avaliación do rendemento dos suxeitos, debemos
dicir que tentamos non ser excesivamente estrictos e o máis obxectivos
posible, no sentido de mante-la coherencia ó valorar cada traballo.
Para facilita-las análises posteriores e a extracción de resultados,
elaboramos unhas gráficas onde se reflicten as inadecuacións en que
incorreron os suxeitos en cada discurso.

4.1. Sub-análise 1. Comportamento dos suxeitos para os tres discursos
Neste apartado estudiamos individualmente o traballo de cada un
dos suxeitos para os tres discursos interpretados e para cada un dos parámetros de calidade propostos. Prestaremos especial atención á “evolución” dos traballos dos suxeitos segundo a orde de recepción dos
discursos e observarémo-lo número de inadecuacións para cada texto
e parámetro, así como o número total destas.
S1. F-E-I. LC-A (Suxeito 1, orde de recepción: francés, español, inglés; lingua C alemán. Aplíquese este mesmo sistema de identificación
ó resto dos suxeitos).
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GRÁFICO 1: S1F-E-I. LC-A
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O máis sobranceiro deste suxeito é a maior dificultade que lle supuxo o discurso F, onde incorreu en máis inadecuacións e de maior
gravidade. En canto ós problemas de producción e estilo, estes están
aínda máis igualados ca nos outros dous discursos, especialmente os
de estilo, porque a producción no discurso F é a que reúne máis problemas.
O discurso E é onde observamos o mellor rendemento. Así, a diferencia do discurso anterior, é onde menos problemas de contido aparecen, só a metade.
No discurso I, os problemas que máis destacan son os de estilo. As
dificultades de contido, aínda que superan en número ás do discurso
E, poden considerarse menos graves xa que se trata de omisións parciais. A súa producción mellora considerablemente ó longo dos tres
discursos. Sen embargo, presenta máis problemas de estilo, que se
acumulan cara á metade do discurso.
En total, este suxeito incorreu en 34 inadecuacións.
S2. F-E-I. LC-F
Os resultados deste suxeito presentan unha melloría progresiva en
canto ós problemas de contido. Así, no discurso F, pasa por numerosas
dificultades e de bastante gravidade. Posteriormente, observamos certa
melloría na transmisión dos contidos do discurso E; pero, aínda que o
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GRÁFICO 2: S2F-E-I. LC-F
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número de inadecuacións diminúe, as que se producen son bastante
importantes. Finalmente, esta traxectoria cambia radicalmente no discurso I, onde non contabilizamos ningún problema de contido.
Convén especificar que este suxeito adoita incorrer en inadecuacións
de contido nos primeiros segmentos, especialmente en falsos sentidos
e desviacións. Semella, entón, que o discurso I non lle supón grandes
dificultades á hora de transmiti-los contidos; aínda que tamén hai que
ter en conta que o recibiu en terceiro lugar.
O S2 non presenta excesivos problemas de producción, especialmente no discurso E. Si é máis problemático o seu estilo, sobre todo
no discurso I.
Non observamos unha melloría radical entre o discurso F e o E.
Máis ben o contrario, se nos fixamos no estilo, que presenta máis problemas no discurso E. Unha razón que pode xustificar este comportamento no discurso F é o feito de producírense numerosas omisións,
tanto parciais coma de segmentos completos. Non obstante, no discurso I, ó non haber omisións, o suxeito ten máis posibilidades de incorrer en máis inadecuacións de producción e estilo.
Finalmente, podemos dicir que S2 é o que mellores resultados
obtén, cun total de só 21 inadecuacións. Esta cifra contrasta en gran
medida co S1 que, mesmo recibindo os discursos na mesma orde, presenta un índice moito maior de inadecuacións (34).
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S3. I-E-F. LC-A.
GRÁFICO 3: S3I-E-F. LC-A
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Ó analizármo-los resultados de S3 e S4 debemos ter en conta que
estes suxeitos recibiron os discursos nunha orde diferente á de S1 e S2.
Por iso é quizais máis apropiado comezar a comenta-lo rendemento
destes dous suxeitos polo discurso I.
Nos resultados do S3 no discurso I observamos un fenómeno que,
aínda que poida sorprender nun primeiro momento, ten a súa explicación. Referímonos ó feito de que só hai problemas de contido, que
ademais son moi importantes, xa que observamos dúas desviacións e
dúas omisións de segmentos completos e outra omisión parcial.
Evidentemente, o non traduci-los segmentos implica a imposibilidade
de incorrer en inadecuacións de producción e estilo neses segmentos
A producción do S3 non presenta grandes problemas, a excepción
de ruídos molestos do intérprete e unha entoación máis ben monótona.
Este suxeito presenta un total de 25 inadecuacións, o que o sitúa en
posición intermedia con respecto ó S1 (34) e ó S2 (21).
S4. I-E-F. LC-F
Este suxeito tivo grandes dificultades no discurso I, onde presenta o
maior número de problemas. De feito, a excepción de dous segmentos,
o S4 incorre en inadecuacións en tódolos segmentos en, como mínimo, unha das tres categorías.
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GRÁFICO 4: S4 I-E-F. LC-F

6
5
4
3
2
1
0
CONT
PROD
EST

DISC I

DISC E

DISC F

3
3
4

3
1
3

4
0
3

No discurso E mantén o mesmo nivel de rendemento no apartado
de contido, pero no discurso F volve ter problemas importantes que o
levan a omiti-los dous primeiros segmentos. Este dato parece indicar
que, independentemente da orde de recepción, o discurso F presentou
grandes dificultades para este suxeito; xa que omite por completo dous
segmentos que interpretara no discurso anterior sen incorrer en ningunha inadecuación.
Tamén podemos observar que se produce unha melloría na producción.
O que xa é máis problemático neste suxeito son as cuestións de estilo. De feito, tende a cometer bastantes calcos sintácticos e léxicos, o
que deriva nun estilo pouco natural.
En total presenta 24 inadecuacións. Esta cifra sitúao preto do S3 (25).
Sen embargo, cada suxeito presenta una distribución diferente en canto
ó tipo de problema en que podemos agrupa-las súas inadecuacións.

4.2. Sub-análise 2. Comportamiento segundo a lingua A do orador
Analizamos neste apartado o rendemento dos catro suxeitos segundo a lingua A do orador que pronunciou cada discurso, de tal xeito
que poidamos observar a influencia real do acento do orador en cada
un dos suxeitos, primeiro individual e despois colectivamente, obxecto
principal deste traballo.
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Discurso F

GRÁFICO 5: DISCURSO F (ORADOR CON LINGUA A FRANCÉS)
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O total de inadecuacións en que incorreron os catro suxeitos neste
discurso é de 39 (S1:14, S2:8, S3:10, S4:7).
Observamos unha diferencia moi marcada en canto ó rendemento
dos suxeitos, que poderiamos dividir en dous grupos. Por unha banda
temos os suxeitos 2 e 4, que mostraron un bo rendemento (8 e 7 inadecuacións, respectivamente) e, pola outra, os suxeitos 1 e 3, que presentan un forte contraste (14 e 10).
A característica común que une ós integrantes de cada grupo é a
lingua C. Deste xeito, os suxeitos con lingua C francés (S2 e S4), ós
que chamaremos grupo F, obtiveron un rendemento considerablemente superior ó dos outros dous suxeitos, con lingua C alemán (S1 e S3,
grupo A).
Para estudiarmos se a orde de recepción tivo influencia nestes resultados, teriamos que establecer dous grupos diferentes. Un grupo estaría integrado por S1 e S2 (orde de recepción F-E-I; grupo 1) e outro por
S3 e S4 (orde de recepción I-E-F; grupo 2).
En ámbolos dous grupos (A e F), os suxeitos que máis problemas tiveron foron os que recibiron o discurso F en primeiro lugar.
Semella, entón, que os factores de lingua C e de orde de recepción
influíron significativamente nos resultados deste discurso.
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No que respecta ó tipo de inadecuacións, máis da metade foron de
contido. En canto á producción, este discurso non presentou grandes
dificultades. O estilo adoita presentar unha distribución de inadecuacións máis homoxénea nos catro suxeitos. Polo tanto, neste discurso os
problemas concéntranse no contido, debido especialmente á omisión
de segmentos completos.
Discurso E
GRÁFICO 6: DISCURSO E (ORADOR CON LINGUA A ESPAÑOL)
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O total de inadecuacións dos catro suxeitos no discurso E é de 34
(S1:9, S2:8, S3:10, S4:7).
En primeiro lugar, observamos no número total de inadecuacións
unha similitude significativa co discurso F. Non obstante, estes problemas non son do mesmo tipo. O rendemento medio en canto ó contido
é bastante mellor no discurso E, tanto polo número de inadecuacións
coma pola súa gravidade. O rendemento da producción nos discursos
F e E é bastante semellante.
Neste discurso podemos aplica-lo mesmo razoamento ca no discurso anterior sobre a relación entre o rendemento obtido e a lingua C.
Isto é, os suxeitos con lingua C francés incorren en menos inadecuacións que aqueles con lingua C alemán. O factor orde de recepción
non é relevante para o estudio dos resultados obtidos neste discurso,
xa que tódolos suxeitos os recibiron en segundo lugar.
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Discurso I
GRÁFICO 7: DISCURSO I (ORADOR CON LINGUA A INGLÉS)
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O total de inadecuacións que presentan os catro suxeitos neste discurso é de 31 (S1:11, S2:5, S3:5, S4:10). Estes datos amosan unha distribución curiosa xa que S1 e S4 por unha banda, e S2 e S3 pola outra,
teñen un número case idéntido de inadecuacións, aínda que cunha
distribución distinta, mesmo contraria no caso dos suxeitos 2 e 3.
Non podemos, polo tanto, agrupa-los suxeitos nin en función da
súa lingua C nin da orde de recepción dos discursos. Isto impídenos
establecer pautas de comportamento homoxéneas nos catro suxeitos,
polo que máis ben temos que falar de conductas individualizadas.
Tendo en conta o rendemento dos suxeitos 1 e 2 nos discursos F e
E, os resultados obtidos neste discurso non son moi sorprendentes. O
S1 segue a te-lo índice máis alto de inadecuacións e o S2 sitúase entre
os suxeitos con mellor rendemento e incluso mellora significativamente neste discurso.
Polo contrario, os resultados dos suxeitos 3 e 4 son moi sorprendentes. O S3 incorrera en 10 inadecuacións nos discursos anteriores, sen
embargo, no discurso I presenta a metade. Este dato é moi significativo
se lembramos que este discurso foi o que recibiu en primeiro lugar.
En canto ó S4, a orde de recepción si parece ser un factor determinante. Así, este suxeito presenta o seu maior número de inadecuacións
no discurso I e mellora considerablemente nos outros dous discursos.
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4.3. Análise da variable 1 (orde de recepción)
Neste apartado analizaremos se a orde de recepción dos discursos
foi un factor determinante no rendemento dos suxeitos nos tres discursos. Para iso, estableceremos dous grupos. O grupo 1 constitúeno
os suxeitos 1 e 2; a súa orde de recepción dos discursos foi F-E-I. O
grupo 2 fórmano os suxeitos 3 e 4, que recibiron os discursos na
orde I-E-F.
O grupo 1 incorreu nun total de 55 inadecuacións e o grupo 2 en
49. Estas distribuíronse de xeito bastante homoxéneo en canto ó
contido e ó estilo. Non obstante, observamos unha diferencia substancial na producción, onde o grupo 1 obtén resultados moito
peores.
No que respecta ós discursos individuais, a relación é a seguinte:
G1 incorreu en 22 inadecuacións no discurso F, 17 no E e 16 no I. No
tocante a G2, este presentou 15 inadecuacións no discurso I, 17 no E
e tamén 17 no discurso F.
Estes datos permítennos enuncia-los seguintes resultados. En primeiro lugar, semella que a orde de recepción condicionou os resultados, xa que G1, que recibiu en primeiro lugar o discurso considerado
máis difícil por mor do acento, cometeu máis inadecuacións que G2.
Ademais, podemos observar unha certa progresión no rendemento do
grupo 1, que comeza con 22 inadecuacións no discurso F e remata
con 16 no I.
Sen embargo, o grupo 2 presenta uns resultados menos claros.
Pasa de incorrer en 15 inadecuacións no discurso I a 17 nos outros
dous discursos. Para este grupo, o feito de recibi-lo discurso F en
terceiro lugar non foi de grande axuda, xa que incluso cometeu
máis inadecuacións e non experimentou unha melloría do discurso
E ó F.
Ámbolos dous grupos presentaron o mesmo número de inadecuacións no discurso E (17) e case igual no discurso I (G1, 16; G2,
15). Sen embargo, existe unha gran diverxencia no discurso F (grupo
1, 22; grupo 2, 17). Isto semella indicar que a orde de recepción
puido ter unha certa influencia no rendemento dos suxeitos no discurso F, aínda que non o foi tanto con respecto ós outros dous discursos.
117

Investigación experimental en interpretación de linguas:

PRIMEIROS PASOS

4.4. Análise da variable 2 (lingua C)
Neste apartado imos estudiar se a lingua C dos suxeitos foi un factor determinante nos resultados obtidos. Para iso, estableceremos dous
grupos. Por unha banda, o grupo A (suxeitos 1 e 3), con lingua C alemán. Por outra, o grupo F (suxeitos 2 e 4), con lingua C francés.
Con esta análise tentamos comprobar se o feito de coñece-las particularidades da pronuncia da lingua materna da oradora francesa inflúe
no rendemento dos suxeitos. Supostamente, o grupo F (GF) debería
obter mellores resultados có grupo A (GA) no discurso F.
Efectivamente, GA incorreu nun total de 59 inadecuacións, o que
contrasta coas 45 que observamos en GF. De feito, GF conseguiu mellores resultados nos tres discursos, pero sobre todo no discurso F, no
que GA presenta 24 inadecuacións fronte ás 15 que observamos en
GF.
En calquera caso, debemos ter en conta outro factor moi importante
que sen dúbida inflúe nestes. Trátase da calidade profesional do intérprete. Xa vimos que os suxeitos de GF realizaran mellores traballos cós
do GA. Non obstante, dentro de GF, os suxeitos 2 e 4 non presentaron
o mesmo rendemento. De feito, S2 incorreu en 21 inadecuacións fronte ás 24 de S4.
Outro comportamento significativo observámolo ó comparármo-lo
rendemento individual de S1 e S2. Estes dous suxeitos recibiron os discursos na mesma orde pero teñen linguas C diferentes. O S1, que ten
alemán coma lingua C, presentou 34 inadecuacións, o que contrasta
moito coas 21 que observamos no S2, que ten francés coma lingua C.
Conforme a estes datos, parece que podemos afirmar que a lingua
C é un factor determinante no rendemento dos suxeitos. O feito de coñeceren a lingua materna da oradora influíu positivamente no rendemento dos suxeitos 2 e 4.

5. Cumprimento de obxectivos
Tendo en conta os resultados obtidos neste experimento, podemos
observar se se cumpriron os obxectivos e a hipótese de partida.
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1. Efectivamente, podemos afirma-lo cumprimento do noso primeiro obxectivo, xa que comprobamos que o acento do orador determinaba a capacidade da interpretación dos suxeitos.
2. Do mesmo xeito, os datos obtidos condúcennos a verifica-lo
noso segundo obxectivo, xa que constatamos un menor número
de inadecuacións no discurso pronunciado polo orador británico
ca nos outros dous discursos.
3. O terceiro obxectivo tamén foi cumprido. Efectivamente, o acento francés foi o que máis dificultades lles creou ós intérpretes.
4. Tamén se cumpriu este obxectivo, no que comprobamos que o
discurso pronunciado con acento español ofreceu ós intérpretes
unha dificultade media.
5. Finalmente, chegados a este punto, podemos afirma-lo cumprimento deste obxectivo e, polo tanto, verifica-la nosa hipótese de
partida, segundo a cal o acento do orador inglés é, dos tres que
analizamos, o que menos dificultades lle crea ó intérprete.

6. Conclusións e discusión
6.1. Conclusións
Os comentarios dos resultados obtidos en apartados anteriores permítennos establece-las seguintes conclusións.
No que respecta ós suxeitos, non podemos xeneralizar excesivamente ó establecermos pautas de comportamento homoxéneas, dado
que estas varían en gran medida entre os suxeitos. No que respecta ós
discursos, observamos que o que máis problemas deu foi o F, seguido
do E e do I.
Estes datos verifican a nosa hipótese inicial. Sen embargo, estas cifras non amosan unha diferencia demasiado significativa. Esta faise
máis notable se analizámo-lo tipo de problemas predominante en
cada discurso. Entón chegamos ás seguintes conclusións: o discurso F
foi o que máis dificultades de contido provocou, cunha diferencia moi
significativa; o discurso E foi o que presentou un peor rendemento en
canto ó estilo; e o I foi o máis equilibrado en canto a tipo e número de
problemas, onde contabilizámo-lo menor índice de inadecuacións.
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De tódolos xeitos, os resultados ós que chegamos son tentativos e,
ademais, non hai unha diferencia substancial entre o rendemento obtido nos discursos pronunciados con acento español e inglés. Sen embargo, é máis notable a diferencia con respecto ó discurso pronunciado con acento francés, especialmente nos suxeitos que non teñen
francés coma lingua C. No tocante ó rendemento obtido no discurso E,
se cadra os suxeitos, ó comprenderen os segmentos pronunciados polo
orador español, tendan a querer transmitir todo o que acaban de reter
na lingua estranxeira, de aí que incorran en máis inadecuacións de estilo, coma calcos ou fraseoloxía inapropiada.
No que respecta ó factor da orde de recepción, podemos observar
que este pareceu permitirlle ó grupo 1 unha certa melloría na interpretación dos tres discursos; aínda que non ocorreu o mesmo co grupo 2,
que obtivo peores resultados no terceiro discurso que recibiu. Se aplicámo-lo factor orde de recepción ós discursos por separado, vemos que
este repercutiu especialmente no discurso F, xa que o grupo que o interpretou en primeiro lugar obtivo peores resultados có que o fixo en terceiro lugar. Tras observármo-lo rendemento dos suxeitos nos tres discursos, chegamos á conclusión de que o feito de interpretaren segmentos
que xa escoitaran con antelación noutros discursos non condicionou
significativamente o seu rendemento, xa que non se produciu unha melloría considerable do primeiro ó ultimo discurso interpretado.
No que respecta á lingua C, observamos unha diferencia moi significativa entre os resultados dos suxeitos, xa que o grupo que ten francés coma lingua C incorreu en 45 inadecuacións fronte ás 59 do grupo
con lingua C alemán.

6.2. Discusión
Ó longo da elaboración deste traballo, fixémonos con frecuencia
certas preguntas con respecto ó noso obxecto de estudio e a súa aplicación práctica, tanto no eido da docencia coma no ámbito profesional da interpretación.
Neste traballo chegamos á conclusión de que o acento do orador
pode ser un factor decisivo na calidade da interpretación. Isto vímolo
ó utilizarmos linguas próximas entre si ou, polo menos, linguas coas
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que os intérpretes estaban máis ou menos familiarizados. Sen embargo, ¿que acontecería se traballasemos cun orador chinés, ruso ou
árabe? Posiblemente os resultados serían diferentes, aínda que sempre
tería que considerarse un factor esencial: a variable da calidade profesional do intérprete.
Por outra banda, os acentos rexionais tamén poderían despistar facilmente ó intérprete. Sería interesante estudia-los resultados dun
experimento deste tipo no que se traballase con oradores ingleses, estadounidenses, irlandeses, escoceses, canadianos, australianos, paquistanís, etc., que tivesen un acento marcado. Se cadra, para un intérprete
non británico, esta variedade de acentos representaría unha dificultade
aínda maior ca nos exemplos anteriores, xa que os oradores poderían
tomarse moitas licencias dentro da súa propia lingua, coma xiros idiomáticos ou léxico descoñecido para o intérprete.
Un factor moi importante que non tratamos neste traballo polas
complicacións que suporía é o aspecto cultural. Referímonos ás construccións sintácticas que utilizaría, por exemplo, un orador xaponés
que redacte o seu relatorio en inglés. Podería ocorrer que este texto
presentase dificultades engadidas ó problema do acento.
Herbert, entre moitos outros autores, falou sobre a importancia que
ten o factor dos diferentes acentos dos oradores e da conveniencia de
insistir sobre este aspecto na formación de futuros intérpretes. Na nosa
experiencia académica constatamos que o ensino de idiomas en
España céntrase principalmente en cuestións de gramática, dando apenas importancia ó aspecto oral, á pronunciación e á escoita. Como
consecuencia, non é estraño comproba-las dificultades que atopamos
á hora de capta-la mensaxe transmitida nunha lingua estranxeira. Polo
tanto, sería moi beneficioso que cambiase esta situación desde os primeiros anos en que os estudiantes tomamos contacto con outras linguas. Do mesmo xeito, isto debería terse especialmente en conta nas
facultades de traducción e interpretación. De feito, sería moi conveniente e de extrema utilidade para os futuros intérpretes que tivesen a
oportunidade, durante a súa formación académica, de accederen a
discursos pronunciados con diferentes acentos. Isto podería lograrse
coa utilización de cintas de audio ou vídeo e, mellor aínda, coa celebración de congresos ficticios nos que participasen os propios estudiantes e que reunisen a oradores invitados de varias nacionalidades.
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Finalmente, queremos aclarar que os resultados ós que chegamos
neste traballo son tentativos. Polo tanto, as súas conclusións non se
poden xeneralizar e aplicar directamente a outros acentos, suxeitos,
combinacións lingüísticas, etc.
En efecto, realizamos un experimento sinxelo no que a validez dos
resultados obtidos se limita ó material de traballo específico co que
contamos para levalo a cabo. De calquera maneira, consideramos que
este proxecto pode ser un punto de partida e documento de consulta
para a elaboración dunha investigación posterior máis ambiciosa neste
mesmo eido.
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Dificultades sintácticas na interpretación
simultánea: resultado dun estudio experimental

Marifé Fariñas Rivas

RESUMO
Este traballo de investigación amosa os resultados dun experimento realizado para analiza-lo rendemento de cinco suxeitos que debían interpretar en IS un discurso que presenta diversas estructuras sintácticas en
lingua orixe (inglés) que adoitan precisar de mudanzas sintácticas importantes ó trasladalas á lingua término (español, neste caso). Os resultados
obtidos reflicten as dificultades que teñen a maioría dos suxeitos en grande parte dos segmentos analizados. Polo tanto, podemos pensar que, ó
menos no caso destes suxeitos, aparecen problemas específicos na interpretación deste par de linguas en particular. Os resultados deste traballo
poden ter importantes implicacións para o adestramento de intérpretes.
Palabras chave: dificultades sintácticas, IS (interpretación simultánea).
ABSTRACT
The objective of this research was to analyze the performance of a
group of subjects who had to interpret a speech -in SI- with a number
of structures in the source language (English) that require a profound
syntactic transformation when they are translated into the target language (Spanish). Our results show that most interpreters experienced
important difficulties in many of the segments that were analysed.
Therefore, we tend to believe that, at least in the case of this specific
group of subjects, there are concrete problems when interpreting with
this specific language pair. Our results may have important implications
for the training of interpreters.
Key words: syntactic difficulties, SI (simultaneous interpreting).
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1. Introducción

N

os estudios sobre interpretación simultánea (IS) salientáronse as
dificultades concretas que presenta o desenvolvemento desta actividade. Sen embargo, propuxéronse poucas teorías explicativas dos
procesos mentais que supón. A máis relevante de todas é, con toda seguridade, a Teoría do Sentido de Seleskovitch (1978:9). Segundo esta
teoría, o intérprete decodifica as palabras que conforman o enunciado
en lingua orixe (LO) e só retén unha representación mental da mensaxe que despois recodifica na lingua de chegada (LT). De aí dedúcese
que non debería importa-lo par de linguas co que se traballe, sempre
que a comprensión da LO e o manexo da LT sexan perfectos.
A nosa experiencia en IS, sen embargo, lévanos a pensar que existe
unha certa especificidade no tipo de dificultades atopadas ó traballar
con diferentes pares de linguas, tanto se son moi próximas entre si
coma se son moi diferentes no que respecta ás súas características lingüísticas e estructurais.
Aínda que Seleskovitch e os seus seguidores concluían que as técnicas de IS non son específicas para cada par de linguas, outros autores cren que a utilización de diferentes pares de linguas supón a utilización de distintas estratexias na práctica da IS.
Daniel Gile, por exemplo, a través do seu Modelo de Esforzos
(1995:161-170) analiza e explica as distintas fases nas que se pode
descompoñe-lo traballo de IS e conclúe que a interpretación entre
pares de linguas diferentes implica a necesidade de distintas estratexias, ó mesmo tempo que o intérprete ten que dedicar máis esforzos a
unhas fases cá outras, todo iso como consecuencia das dificultades
concretas que xorden ó traballar cun par de linguas determinado (Gile
1986:171-189). Así, menciona cuestións tales como a orde das palabras, o tipo de estructuras sintácticas ou a densidade da información
presente nas distintas linguas; cuestións que repercuten, en última instancia, no traballo dos intérpretes.
Pola súa banda, Riccardi (1996: 214-221) desenvolveu un estudio
có par de linguas alemán-italiano no que se pretendía verificar se certos elementos (dificultades léxicas e morfosemánticas, estructuras
cunha orde de palabras diferente, almacenamento de longas cadeas de
información na memoria a curto prazo, entre outras) eran verdadeiros
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obstáculos cara á interpretación con ese par de linguas. Os resultados
indicaron que, por exemplo, a posición final do verbo principal en alemán supón un serio problema de sobrecarga de información na memoria a curto prazo, e a súa consecuencia é a omisión de parte do orixinal ou erros na interpretación.
Sobre a base destes dous estudios, o ensino da IS non debería incluír só estratexias xerais supostamente aplicables a calquera par de
linguas, senón que debería centrarse nas estratexias específicas máis
útiles para o traballo con cada par de linguas.
Este traballo pretende estudiar se algunhas estructuras sintácticas
propias da LO son fonte de problemas para os nosos suxeitos á hora de
interpretaren co par de linguas inglés-español. Para iso analizamos un
discurso no que seleccionamos previamente unha serie de segmentos
con estructuras moi diferentes en LO e LT, tanto por presentar unha
orde de elementos distinta como por incluír compoñentes diferentes
que precisan dunha reestructuración, un cambio na sintaxe, ou ben
unha orde distinta dos elementos en LT.
A análise destes segmentos permitiranos observar ata que punto os
suxeitos rexeitan a forma e captan só o sentido, como postulaba a
Teoría do Sentido ou se, polo contrario, tal e como establece a nosa hipótese de partida, a estructura dos segmentos en LO inflúe dunha maneira tan determinante nos intérpretes que os leva á reproducción case
exacta das estructuras en LO e á realización de traduccións literais ou
pouco naturais en LT. A demostración desta hipótese implicaría que en
IS se traballa moi preto das estructuras que compoñen o enunciado
orixinal. Disto dedúcese que as estratexias de interpretación deberían
ser específicas para cada par de linguas de traballo, con todas as consecuencias que isto ten para a formación de futuros intérpretes.

2. Obxectivos
Os obxectivos concretos que perseguimos con este traballo son os
seguintes:
1. Estudiarmos cómo a presencia de certas estructuras sintácticas do
discurso en LO que non teñen un correspondente estructuralmente
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semellante en LT afecta ás opcións de traducción escollidas por
un grupo de suxeitos traballando en IS.
2. Comprobarmos se os nosos suxeitos transmiten series adxectivais
completas ó traballaren con este par de linguas.
3. Verificarmos se cada suxeito presenta un comportamento homoxéneo ante tódolos problemas formulados ou se improvisa
solucións respecto deles.
4. Observarmos se hai algunha pauta global de comportamento nos
nosos suxeitos fronte ós problemas propostos.
5. Derivarmos de todo o anterior conclusións sobre a posible especificidade da IS entre o par de linguas inglés-español.
6. Extraermos posibles conclusións respecto do papel real que a
Teoría do Sentido desempeña no proceso da IS.

3. Materiais, suxeitos e metodoloxía
3.1. Materiais
Para realizar este experimento utilizouse un discurso de Tony Blair
cando aínda non era Primeiro Ministro británico. A súa duración foi de
12,5 minutos, sendo a velocidade de producción dunhas 105 palabras
por minuto. O discurso estaba escrito para ser lido, polo que o orador
non improvisou a súa presentación.
O texto non era de carácter especializado. De tódolos xeitos, informouse ós suxeitos da presencia dalgúns nomes propios que poderían
dificulta-lo seu traballo interferindo indebidamente no noso obxecto
de estudio: o que se pretendía con este experimento non era un estudio de erros en xeral, senón estudia-la dificultade que supoñen certos
segmentos moi concretos do texto en LO cunha estructura sintáctica
diferente á da previsible na LT.
O orador foi o mesmo profesor de IS dos alumnos, polo que estes
xa estaban afeitos á súa producción. O discurso presentóuselles nunha
gravación de audio para termos controlada a velocidade de producción do mesmo.
Como xa indicamos, non se analizou a totalidade do discurso en
LT, senón só a traducción correspondente a unha serie de segmentos
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do texto orixinal seleccionados previamente pola súa previsible diferencia estructural coa LT. Estes segmentos pertencen a tres grandes categorías que describimos a seguir: oracións de infinitivo, estructuras
pasivas e series adxectivais.
Oracións de infinitivo son aquelas que en inglés teñen a estructura
“suxeito + to + infinitivo do verbo”. Na maioría dos casos analizados o
suxeito aparece introducido por for. Esta estructura non existe en español, e as construccións adecuadas para traducilas son, segundo o segmento particular, “que + subxuntivo” ou “que + infinitivo”. Normalmente, para interpretar correctamente estas estructuras é preciso
escoitar toda a oración en inglés.
As estructuras pasivas son moi habituais en inglés pero case inexistentes no español falado, que as substitúe por pasivas reflexas. Un problema engadido é que o complemento axente da pasiva en inglés pasa
a se-lo suxeito da pasiva reflexa, polo que o intérprete ten que escoitar
toda a oración antes de comezar a interpretar.
As series adxectivais son frecuentes tanto en inglés coma en español. A diferencia está na orde dos elementos, antepostos ó substantivo
en inglés e pospostos en español. Cando as series son longas, o intérprete ten que espera-la aparición do substantivo, o que supón unha
grande carga para a memoria a curto prazo.

3.2. Suxeitos
Os suxeitos que realizaron o experimento foron cinco alumnos da
Faculdade de Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo, que remataran a Licenciatura en Traducción e Interpretación con español
coma lingua A e inglés coma lingua B. Todos eles tiñan superadas as
tres asignaturas de interpretación (consecutiva, simultánea e científicotécnica) con moi boas cualificacións.

3.3. Metodoloxía
O experimento realizouse no laboratorio de IS da Faculdade de
Filoloxía e Traducción, en cabinas individuais e de maneira simultánea.
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Os suxeitos levaron a cabo a interpretación dun pequeno discurso,
que non foi gravado, a modo de quecemento. Ademais, os 4 primeiros
minutos do discurso obxecto de estudio non se tiveron en conta porque se empregaron para axusta-lo volume e establece-lo contexto.

4. Criterios de análise
Os segmentos do discurso analizados foron os que incluían oracións de infinitivo, estructuras pasivas e sintagmas nominais compostos
de series de dous ou máis adxectivos máis substantivo. Os criterios de
análise utilizados no estudio foron os seguintes:
1. Tanto para as oracións de infinitivo como para as estructuras pasivas establecémo-las seguintes categorías de análise: (1) utilización dunha sintaxe correcta e natural en LT sen problemas graves
de contido (reformulación correcta), (2) presencia dunha sintaxe
incorrecta ou pouco natural ou presencia de desviacións de contido (reformulación incorrecta) e (3) omisións.
2. As categorías de análise para as series adxectivais foron: (1) serie
completa de adxectivos, (2) serie incompleta e (3) omisións.

4.1. Oracións de infinitivo
O discurso analizado contiña 8 segmentos que incluían oracións de
infinitivo, marcados con letras do (a) ó (h). Os cinco suxeitos realizaron a interpretación de cada segmento e os resultados desas interpretacións móstranse na táboa 1.

4.2. Estructuras pasivas
Estudiouse o tratamento dado en LT a 9 estructuras pasivas do
discurso en LO, numeradas do 1 ó 9. Os resultados móstranse na
táboa 2.
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TÁBOA 1: ORACIÓNS DE INFINITIVO

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Suxeito 1
↑
↓ Ø

Suxeito 2
↑
↓
Ø

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Suxeito 3
↑ ↓
Ø
x
x

x

Suxeito 5
↑
↓ Ø

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Suxeito 4
↑
↓ Ø

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

↑: Estructuras traducidas de forma correcta e natural, sen omisións nin problemas de contido.
↓: Estructura calcada do orixinal, pouco natural en LT. En certos casos, os suxeitos rectificaron a súa producción unha vez escoitada a oración orixinal completa, pero o resultado é confuso e pouco comprensible. Tamén se inclúen as estructuras correctas en LT pero con problemas de contido.
Ø: Omisión completa do segmento analizado.

TÁBOA 2: ESTRUCTURAS PASIVAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Suxeito 1
↑
↓ Ø

Suxeito 2
↑
↓
Ø

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Suxeito 4
↑
↓ Ø

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

Suxeito 5
↑
↓ Ø

x
x
x

x
x

x
x

Suxeito 3
↑ ↓
Ø

x
x
x

x

x
x
x

↑: Estructuras pasivas que na traducción se pasaron á forma activa ou pasiva reflexa sen que aparecesen
problemas de contido importantes.

↓: Estructuras pasivas que se trasladaron como tales á LT e que resultan estrañas e pouco naturais. Tamén se
inclúen os segmentos que presentaron problemas de contido que poden deberse ó uso desta estructura.
Ø: Omisión completa do segmento analizado.
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4.3. Series adxectivais
Esta análise centrouse en 12 series diferentes de adxectivos, numeradas do (I) ó (XII). Consideramos que un segmento estaba ben transmitido cando se trasladaran tódolos adxectivos da serie. Os resultados
aparecen nesta táboa:
TÁBOA 3

Suxeito 1
↑
↓ Ø

Suxeito 2
↑
↓
Ø

x

x

I2

x

II2

x
x

III2

x
x

V2
VI4
VIII2

x
x

IX2
X4
XI2
XII2

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

VII2

Suxeito 4
↑
↓ Ø

x
x

x

IV3

Suxeito 3
↑ ↓
Ø

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

Suxeito 5
↑
↓ Ø

x

x
x
x

x
x
x
x

↑: Series adxectivais completas, é dicir, transmisión do substantivo acompañado da totalidade de adxectivos que o acompañan no discurso orixinal.

↓: Serie adxectiva incompleta, é dicir, omisión (voluntaria ou non) dalgún adxectivo da serie. Tamén se
inclúen produccións con problemas de contido no segmento analizado.
Ø: Omisión completa do segmento analizado.
SUBÍNDICES: Indican o número de elementos que formaban as cadeas atributivas de adxectivos.

5. Resultados
5.1. Gráficas
Para poder visualizar mellor os resultados globais deste experimento incluímos unha serie de gráficas nas que aparecen as solucións que
adoptaron maioritariamente os cinco suxeitos. Tratamos de observar se
hai algunha tendencia común en todos eles.
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5.1.1. Oracións de infinitivo (OI)
GRÁFICO 1
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5.1.2. Estructras pasivas (EP)
GRÁFICO 2
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5.1.3. Series adxectivais (SA)
GRÁFICO 3

10

Serie completa

9
8

Serie incompleta

7
6

Omisión

5
4
3
2
1
0
Suxeito
1

Suxeito
2

Suxeito
3

Suxeito
4

Suxeito
5

5.1.4. Conxunto dos cinco suxeitos para os tres tipos de estructura
(porcentaxe)
GRÁFICO 4
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Presentamos aquí unha gráfica na que se mostra porcentualmente o
comportamento conxunto dos cinco suxeitos con relación ás estructuras analizadas e que permite unha visualización inmediata da recompilación de datos ofrecida nas gráficas anteriores.

5.2. Comportamento global dos suxeitos respecto ós tres tipos de
dificultades
No que respecta ás OI, tendo en conta os resultados observados nas
gráficas anteriores, podemos deducir que este tipo de estructuras causaron problemas importantes ós suxeitos, dado que un 50% dos segmentos
se reformularon incorrectamente ou presentan erros de contido.
Con relación ás EP observamos que os problemas se acentuan máis
ca no caso das OI, xa que o número de segmentos formulados incorrectamente supera o dos formulados correctamente.
Finalmente, un 60% de segmentos con SA reformuláronse de maneira incompleta e producíronse numerosas omisións de series completas, do que se deduce a dificultade que estas construccións supoñen para os intérpretes durante o seu traballo en IS.
5.2.1. Oracións de infinitivo
A pesar de non existir un comportamento homoxéneo dos suxeitos
con respecto a estes segmentos, cabe destaca-lo feito de que dous dos
suxeitos presentan resultados idénticos (incluíndo diversos problemas
de contido e reestructuración), o que nos leva a pensar na posibilidade
de que exista unha resposta común ante este problema.
A tendencia xeral é reproducir estes segmentos de xeito incorrecto,
polo que nos formulamos novamente o feito de que estas estructuras
supoñan unha verdadeira dificultade para os nosos suxeitos cando traballan con este par de linguas. Trátase, polo tanto, dun argumento a
prol da especificidade da IS entre distintos pares de linguas.
Por outra banda, un dos suxeitos levou a cabo unha reestructuración
correcta das tres cuartas partes dos segmentos. É de salientar que a súa
técnica de traballo en IS fai lembrar a dos profesionais polo amplo décalage que deixa entre a recepción en LO e a súa producción en LT.
133

Investigación experimental en interpretación de linguas:

PRIMEIROS PASOS

Isto lévanos a pensar que quizais no caso dos intérpretes profesionais
a dependencia do texto orixe sexa menor e os problemas específicos
da IS por pares de linguas non sexan tan evidentes.
Finalmente, cabe destaca-lo feito de que existe un segmento que
ningún dos suxeitos conseguiu transmitir correctamente, pero neste
caso é posible que se deba á dificultade léxica máis cá sintáctica.
5.2.2. Estructuras pasivas
No caso destas estructuras tampouco se observa un comportamento homoxéneo, pero si se aprecian tres claras tendencias. Así, en
primeiro lugar, se sumamo-lo número de omisións ó de estructuras
transmitidas incorrectamente por algún dos suxeitos podemos ver
que o resultado é case idéntico. En segundo lugar, vemos cómo outros incorren nun amplio número de estructuras incorrectas fronte á
escasa cantidade de estructuras correctas. Finalmente, en terceiro
lugar, un dos suxeitos leva a cabo unha reformulación correcta da
maior parte dos segmentos, sendo esta, sen dúbida, unha auténtica
excepción.
En xeral, o número de estructuras incorrectas sumado ó de omisións é superior ó de estructuras correctas debido, probablemente, ás
diferencias sintácticas existentes entre ambas linguas neste campo.
Deste xeito refórzase, unha vez máis, a nosa hipótese inicial que
apuntaba á especificidade da IS para cada par de linguas.
Como acontecía no caso das OI, tódolos suxeitos traduciron un
segmento incorrectamente, pero neste caso débese a que a EP concreta presenta unha dificultade engadida como é a presencia de dous
verbos.
5.2.3. Series adxectivais
Neste caso o comportamento dos suxeitos resulta máis homoxéneo
ca nos dous casos anteriores, pois existe unha tendencia a transmitir
SA incompletas, o que pode ser unha estratexia voluntaria para evita-la
perda da información máis importante. De calquera xeito, aprécianse
dúas pautas no número de ocasións nas que se transmiten SA completas e nas que se omiten, pois varía duns suxeitos a outros. En ámbolos
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dous casos, sumando os diferentes resultados obtemos un número
semellante de erros que é superior ó de acertos, polo que podemos
concluír que este tipo de segmentos desencadeou problemas nos
nosos suxeitos.
A tendencia xeneralizada é un maior número de SA incompletas e
omitidas que de SA completas, do que se deduce a enorme dificultade
inherente a este tipo de construccións na IS para este par de linguas.
Isto débese a que os intérpretes teñen que reter na súa memoria os adxectivos ata a aparición do substantivo ó que modifican, o que implica
un esforzo considerable de memoria a curto prazo.
Cabe destaca-lo feito de que en varios segmentos tódolos suxeitos
reformularon incorrectamente a SA, ben polo número de adxectivos
que se lles presentaban (máis de 3), ben pola dificultade á hora de traducir un significado concreto.
Aínda que no caso das SA é posible que os suxeitos omitisen voluntariamente algún adxectivo por cuestións estratéxicas de selección
de información e minimización do esforzo, pode observarse a dificultade na producción debida á sobrecarga do esforzo de memoria a
curto prazo.
En xeral, tanto nas OI coma nas EP e as SA o número de reformulacións incorrectas supera ó das correctas, pero a maior diferencia aparece nas SA, onde os resultados son significativamente peores.

6. Conclusións e cumprimento de obxectivos
Obxectivo 1:
Os resultados do experimento demostran que, dos tres tipos de
segmentos analizados, os suxeitos reformularon un maior número de
estructuras incorrectas ca correctas. Posto que as condicións de realización do experimento eran, aparentemente, adecuadas e non existían serias dificultades léxicas, terminolóxicas nin conceptuais, entendemos que se debe á dificultade de transmisión de certos tipos de
estructuras sintácticas da LO, distintas ás dos seus correspondentes
en LT.
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Obxectivo 2:
As SA mostraron os peores resultados, cunha clara tendencia á omisión por parte dos suxeitos. Para este fenómeno atopamos tres posibles
explicacións:
1. A existencia duns esforzos de memoria a curto prazo moito
maiores para este tipo de segmentos ca para os outros dous tipos
estudiados.
2. A decisión por parte dos suxeitos de omitiren voluntariamente algúns adxectivos para aliviar ese esforzo de memoria a curto
prazo.
3 A carga semántica independente de cada elemento que forma
parte dunha SA, que pode dificultar a capacidade dos suxeitos
para rete-los contidos que deben interpretar.
Obxectivo 3:
O comportamento de cada suxeito fronte ós problemas formulados
reflicte un certo nivel de homoxeneidade, xa que todos adoptan practicamente as mesmas solucións para cada tipo de problema. A maioría
deles (catro suxeitos de cinco) realiza maioritariamente unha reformulación incorrecta dos segmentos, polo que se deduce que as estructuras que interpretaron foron fonte de serios problemas no seu traballo.
Obxectivo 4:
Como se explica no punto anterior, catro dos suxeitos teñen os
mesmos problemas á hora de faceren a IS dun discurso con estructuras
sintácticas previsiblemente diferentes ás da LT, e reproducen literalmente a estructura da LO.
En calquera caso, cabe salienta-la actuación do quinto suxeito, para
o que as reformulacións correctas superaron as incorrectas. Non obstante, ó tratarse dun caso único non podemos afirmar cáles son as razóns deste comportamento, aínda que se poderían apuntar razóns de
variabilidade individual ou mesmo unha maior ou menor capacidade
para a práctica profesional da IS.
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Obxectivo 5:
Trala realización deste estudio podemos concluír que os nosos resultados suxiren que si existe alomenos unha certa especificidade ó
traballar con este par de linguas.
Esta conclusión deriva da observación dos problemas xeneralizados
que formulan ós nosos suxeitos a presencia dunha serie de segmentos
con estructuras diferentes ás da súa lingua materna.
As solucións que se deben adoptar son concretas e específicas para
ese par de linguas, pero os nosos suxeitos non sempre chegan a adoptalas e, na maioría dos casos, como xa vimos, déixanse levar pola
construcción en LO.
Obxectivo 6:
O feito de que a maioría dos suxeitos realizase reformulacións incorrectas suxire a existencia de problemas específicos ó interpretar
entre ese par de linguas. Non obstante, isto non ten porqué significar
que a Teoría do Sentido non sexa adecuada para explica-los procesos
mentais que rexen o traballo dos intérpretes.
O que si podemos afirmar, tendo en conta os resultados obtidos, é
que para os nosos suxeitos a estructura sintáctica en LO está case sempre moi presente na súa versión en LT. Polo tanto, a desverbalización
non parece ser o proceso mental predominante nos nosos suxeitos,
dado que non rexeitan completamente a forma para reter só esa suposta imaxe mental do contido.
De calquera xeito, estes resultados son só tentativos e están limitados tanto polo escaso número de suxeitos utilizados no experimento
coma polo feito de non seren profesionais con moitos anos de experiencia, polo que non poderían ser extrapolables a estes últimos.
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Secuenciación na aprendizaxe da interpretación:
¿consecutiva antes que simultánea?

Paula Alonso Lamas

RESUMO
Este traballo consiste no estudio estatístico das cualificacións obtidas polos alumnos de Interpretación da Universidade de Vigo entre
1994 e 2000, coa intención de verificar se, para unha boa formación
en interpretación, é necesario estudiar IC antes que IS, tal e como postulan os métodos pedagóxicos tradicionais. Para iso observouse o rendemento dos alumnos que seguiran a orde habitual de ensino e aqueles que aprenderan IS antes que IC. Os resultados mostran que a
aprendizaxe de IC non é imprescindible para a de IS; de feito, os alumnos que aprenden primeiro IS obteñen os mellores resultados nesta
materia. Non obstante, a formación global é máis sólida nos alumnos
que seguen o sistema tradicional e aprenden primeiro as técnicas de
IC. Estes resultados son, en principio, só aplicables á Universidade de
Vigo, dado que poden estar condicionados polas características persoais dos alumnos analizados ou polas particularidades da docencia no
centro, aínda que tamén poden considerarse de utilidade para unha reflexión posterior máis profunda sobre esta cuestión a penas debatida.

ABSTRACT
This article presents the statistical analysis of the qualifications
obtained by interpretation students at the University of Vigo between
1994 and 2000. Our aim was to verify if, such as the traditional
teaching methods establish, training in CI must be provided before
training in SI. The performance of all the students that followed the
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traditional system –as opposed to those who learnt SI before CI– was
analyzed. Our results show that CI is not a prerequisite for SI.
Moreover, students who are first trained in SI obtain the best results in
this subject. However, training is more solid in students who followed
the traditional system and learnt the CI techniques in the fist place. The
results are only valid for these students, since they may be determined
by their personal characteristics or by the specific nature of training
provided at this University. However, they can be useful for further
research on this hardly discussed topic.

1. Introducción

S

egundo o método de ensino seguido na maior parte das escolas de
interpretación, aconséllase aprender Interpretación Consecutiva
(IC) antes que Simultánea (IS), baseándose na crenza de que as técnicas practicadas na primeira serven de preparación para a aprendizaxe
da segunda. Sen embargo, a nosa hipótese é que a orde de aprendizaxe non ten ningunha relevancia, baseándonos nos resultados positivos
obtidos por estudiantes que cursaron ambas materias ó mesmo tempo
ou, incluso, IS antes que IC.
O obxectivo deste traballo é tentar comprobar se é realmente imprescindible cursar IC antes que IS para que a formación do alumno
sexa óptima. Para iso, levamos a cabo un estudio baseado na análise e
comparación das cualificacións académicas obtidas polos alumnos
que seguiran o sistema tradicional e os alumnos que, por algunha
razón, se desviaran desa tendencia. Estes resultados quizais permitan
extraer conclusións sobre se, tal e como di a nosa hipótese, non existen diferencias significativas entre o rendemento duns e doutros.

2. Enfoques teóricos
Non cabe dúbida de que malia que IC e IS son dúas ramas que
parten do mesmo tronco, as diferencias que as separan son bastante
140

a r t i g o s

d e

i n v e s t i g a c i ó n

significativas e condicionan tanto os métodos de ensino como o resultado final do discurso. Aliméntanse de recursos diferentes e as ferramentas que se empregan para a súa aprendizaxe e perfeccionamento
tampouco son as mesmas.
Seguramente foi Daniel Gile (1995) o que mellor ilustrou as diferencias que existen entre ambas disciplinas co seu Modelo de
Esforzos, no que explicou os diferentes procesos polos que pasa un intérprete cando se enfronta a unha IC e a unha IS. No Modelo, obsérvase cómo os esforzos que se utilizan para cada unha das accións son
máis ou menos intensos dependendo do tipo de interpretación que esteamos a facer.
Segundo Gile, o Modelo para IS consiste nun proceso que consta
das seguintes fases: esforzo de escoita e análise (E), esforzo de memoria a curto prazo (M), esforzo de producción do discurso (P), máis un
esforzo de coordinación (C) que debe se-lo que ordene os tres esforzos
anteriores: IS = E + P + M + C.
En IC o Modelo pasa a ter dúas fases: a fase de escoita e toma de
notas (N) e a fase de producción do discurso. A primeira fase estaría
dividida á súa vez en E + N + M + C. Neste caso a memoria a curto
prazo intercálase entre o momento en que se escoita o discurso e o
momento en que se traslada o escoitado ás notas ou se decide non
anotalo, non como en IS en que a memoria actúa directamente entre a
escoita e a reformulación do discurso.
A segunda fase, producción do discurso, divídese en M1 + L1 + P;
onde M1 é o esforzo de memoria a longo prazo que actúa para tentar
lembra-los elementos do discurso orixinal, L1 é o esforzo de lectura
das notas e P é a producción final do discurso.
Ademais do modelo de esforzos proposto por Gile, pódense identificar numerosas diferencias que proban que IC e IS son moi distintas,
tanto no referente á propia execución coma á formación. Algunhas son:
1. Situación física. En IS o intérprete está nunha cabina co público
de costas, relativamente alleo ás súas miradas. En IC é máis posible o “medo escénico” do intérprete, xa que ten que dirixirse directamente a un público que espera con interese as palabras do
orador.
2. Feedback. Está moi relacionado coa colocación física. En IC, o
intérprete pode ve-las reaccións do público e saber se o seu
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discurso está a ser recibido dun xeito adecuado. Sen embargo,
en IS non existe contacto visual co público e o intérprete pode
perde-la perspectiva de se o seu discurso está a ser coherente
para o público.
3. Literalidade. Por unha cuestión de tempo e de capacidade de memoria a curto prazo, en IS o intérprete pégase máis ó texto orixinal ca en IC. Isto provoca un maior número de erros estilísticos
como falsos comezos, problemas de concordancia, calcos, etc.
4. Cantidade de información. En IC o intérprete escoita e sintetiza a
totalidade do discurso orixinal antes de produci-lo seu discurso,
polo que determinados datos poden obviarse por non considerarse imprescindibles para establece-la comunicación. En IS o discurso do intérprete é máis completo porque segue o ritmo do discurso do orador, escoitando e reproducindo o discurso dun xeito
case simultáneo, evitando o enorme esforzo de retención de
grandes segmentos de información da IC.
5. Esforzo de memoria. Tal e como explica Gile, os esforzos de memoria en cada unha das modalidades son ben distintos. En IC
exércese a máxima capacidade de memoria posible (memoria a
longo prazo), mentres que en IS o esforzo é moito menor.
6. Posibilidade de comparación. Cando o público coñece as dúas linguas de traballo, en IC pode compara-las dúas versións e mesmo
xulga-lo traballo do intérprete. En IS é máis improbable que o público se dedique a compara-los discursos simultaneamente.
De acordo co exposto, parece evidente que os elementos que interveñen nos procesos de reformulación do discurso en cada caso son
tan complexos coma diferentes, co que sería lóxico pensar que para
ambas modalidades as técnicas que se deben practicar e os métodos
que se deben aplicar para a súa aprendizaxe deberían ser igualmente
distintos. Esta teoría cúmprese na maioría das escolas de interpretación, onde IC e IS se imparten como materias separadas e apréndense
técnicas especializadas acordes coas necesidades de aprendizaxe de
cada unha delas.
Sen embargo, a pesar de que en xeral está bastante recoñecido
que as técnicas de traballo son diferentes, na maioría de escolas relaciónase, e ata se condiciona, a orde en que se deben impartir IC e IS,
establecendo unha orde de ensino preferencial que indica que se debe
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aprender IC antes que IS. A principal razón que se esgrime a prol desta
política é que os métodos e técnicas que se ensinan en IC serven
como base para unha mellor asimilación da IS. Dentro dos teóricos
que apoian esta teoría destaca Seleskovitch (1978) que defende o argumento de que a análise da información que se realiza en IC é moi útil
para a preparación e posterior aplicación en IS.
Moito máis próximo no tempo, Gile (1995:237) tamén defendeu
esta teoría falando do risco que corren os estudiantes de IS de perde-la
perspectiva metodolóxica para centrarse en cuestións meramente lingüísticas:
[...] This risk is probably low, however, if a solid consecutive interpreting foundation precedes training in simultaneous, as consecutive interpreting naturally promotes sound interpretation
methods, away from excessive weighting of linguistic aspects.
This is a strong argument in favor of having interpreter training
start with consecutive. [...]
Un dos exemplos máis representativos de institucións que seguen
este modelo de ensino é a Comisión Europea, que, a través do SCIC
(Servicio Común de Interpretación de Conferencias), nos seus programas de preparación de futuros intérpretes opta tamén por esta orde de
impartición das materias (Heynold 1994:15-16). Empézase por ensinalas técnicas de análise do discurso e decodificación da mensaxe para
introducir a seguir a toma de notas e as técnicas de IC. O último que
se aprende son as técnicas de IS.
Non obstante, é probable que cando se comezou a imparti-la interpretación como materia regrada, a razón pola que se aplicou este método de ensino tivese unha maior relación coas propias necesidades e
posibilidades do mercado que con razoamentos teóricos do tipo exposto. Isto é, hai anos non existían os medios necesarios para a práctica da IS como para que houbese unha necesidade real de profesionais
preparados. En realidade, a especialización en interpretación de conferencia en cabinas é un fenómeno relativamente recente. O curioso é
que a pesar da evolución da profesión e o cambio do mercado, onde
na actualidade o nivel de utilización de IC é moito menor, os métodos
de ensino non variaran e se impuxeran as teorías dos métodos máis
tradicionais.
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Existen voces que se mostran contrarias a estes métodos de ensino,
aínda que certamente non son maioritarias. En concreto, Aarup
(1997:99) fai comentarios interesantes ó respecto e sostén teorías opostas á corrente máis xeral:
[...] experience shows that students who postpone simultaneous
interpreting training until late in their studies are often frightened
of simultaneous interpreting, which may be even ‘mystical’ in
their eyes. It is therefore pointless to spend time teaching consecutive interpreting before teaching simultaneous[...]
A Universidade de Vigo, pola súa parte, non é ningunha excepción
á regra xeral e o programa docente distribúe IC para ser impartida no
terceiro curso e IS no cuarto, co que, case irremediablemente, os
alumnos están obrigados a seguiren o sistema tradicional. Sen embargo, existen casos en que se dan desviacións desta norma. Un dos máis
significativos é o dos estudiantes Erasmus. Estes alumnos cursan un
ano no estranxeiro, que normalmente é o terceiro. Este curso incluiría
a materia de IC que, en principio, non se convalida e se ten que facer
en cuarto, xunto con IS. Se a teoría maioritaria se cumpre, estes alumnos deberían ter máis dificultades para aprender IS debido a que non
se exercitaron previamente na práctica de IC ou, noutras palabras, non
deberían poder aprobar IS ó mesmo tempo ou antes ca IC.
Na nosa opinión, IC e IS son o suficientemente diferentes como
para que a aprendizaxe dunha non inflúa dun xeito tan crucial na segunda. Para calquera persoa que practicase ambas modalidades, a realización práctica dunha e doutra é ben distinta. Niso inflúen non só os
procesos de aprendizaxe, senón tamén a personalidade do suxeito e as
súas propias fobias.

3. Metodoloxía e clasificación dos datos
3.1. Metodoloxía
Como dixemos, este traballo é un estudio estatístico e comparativo
das cualificacións obtidas en IC e IS por tódolos alumnos de
Traducción e Interpretación da Universidade de Vigo que superaran as
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dúas materias troncais de interpretación da carreira (Técnicas de interpretación consecutiva e técnicas de interpretación simultánea) desde
1994 ata 2000. Hai dúas razóns para escollermos estes datos.
O primeiro motivo fundamental parte do obxecto de estudio: dado
que o que desexamos coñecer é se a orde en que se imparten as materias realmente inflúe nunha mellor ou peor aprendizaxe das técnicas,
o único dato que nos proporciona información sobre o resultado final
do proceso de aprendizaxe é a cualificación que obtén o alumno. Nun
principio contemplamos a posibilidade de analiza-los resultados segundo a orde en que se cursaran as materias e non segundo a orde en
que se superaran, pero esa opción quedou rapidamente desbotada debido ó feito de que estar matriculado non asegura nin a asistencia a
clase, nin a aprendizaxe das técnicas, nin sequera unha práctica suficiente da materia. Polo contrario, supera-las materias indica que o
alumno si tivo que pasar por todos estes procesos.
O segundo motivo é que as notas constitúen un parámetro obxectivo, porque son emitidas por profesionais que avalían do mesmo xeito
a tódolos alumnos. É, ademais, un parámetro medible, dado que ofrecen información númerica moi completa sobre o que alumno conseguiu na materia, xa que no expediente atopamos a cualificación final,
o número de convocatorias consumidas e a convocatoria en que se superou a materia. Con isto pódese comprobar qué materia se supera
antes e con maior facilidade. Ademais, son datos fáciles de comparar,
porcentualizar, etc.

3.2. Clasificación dos datos
A Secretaría da Facultade proporcionounos os expedientes, dado
que as cualificacións son información aberta ó público: só está prohibido revela-la identidade das persoas que as obtiveron.
A primeira etapa deste traballo consistiu na clasificación dun total
de 297 expedientes. Separamos por unha banda os alumnos que seguiron o sistema tradicional de aprendizaxe, isto é, cursaran e superaran IC antes que IS, dos que non o fixeran. O primeiro grupo identificámolo como GN (Grupo Norma) e o segundo, como grupo GDN
(Grupo Desviación da Norma). Dado que os expedientes se nos
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entregaron sen seguir ningunha orde de tipo alfabético ou cronolóxico, para identificar cada alumno dentro dun grupo simplemente lles
asignamos un número segundo a orde da nosa clasificación.
Para comprobarmos a qué grupo pertencía cada alumno, analizamos os expedientes un por un, observando ano de matrícula e ano de
superación e convocatoria en que se aprobou cada unha das materias,
de xeito que se puidesen diferenciar claramente os alumnos que aprobaran antes IC ou IS. É importante salientar que esta parte, a priori bastante sinxela, requiriu moito tempo e atención.
Tras comprobar que os expedientes estaban clasificados correctamente, o resultado final desta primeira división en dous grupos foi a
seguinte:
GRÁFICO 1: % ALUMNOS DE GN E GDN
21,89

78,11
GRUPO N

GRUPO DN

4. Análises e resultados
Os datos que nos proporcionaron os expedientes permitíronnos realizar varias análises relevantes para o noso estudio. En primeiro lugar
presentamos unha táboa en que aparece resumida a información máis
importante para este, é dicir, número de alumnos de cada un dos dous
grupos (GN vs. GDN) que superan cada unha das materias (IC vs. IS) e
en qué convocatoria, máis comparación de totais fronte a porcentaxes
de aprobados segundo a convocatoria:
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TÁBOA 1

GN
CONVOCATORIAS

GDN

IC

1ª Conv.
2ª Conv.
3ª Conv.
4ª Conv.
5ª Conv.

IS

IC

IS

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

172
45
12
2
1

74,13
19,39
5,17
0,86
0,43

160
46
20
6
0

68,96
19,82
8,62
2,58
0

34
14
13
3
1

52,30
21,53
20,00
4,61
1,53

58
3
2
2
0

89,23
4,61
3,07
3,07
0

4.1. Análise 1
En primeiro lugar, pódense analiza-los resultados que ambos grupos
obtiveron en IC.
GRÁFICO 2: COMPARATIVA DE PORCENTAXES DE APROBADOS EN IC PARA GN E GDN
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Na gráfica obsérvase que en primeira convocatoria hai unha gran
diferencia entre os grupos e os resultados de IC. Para GN, a porcentaxe
de aprobados é dun 74,13% fronte ó 52,30% de GDN. Noutras palabras, GN aproba IC en primeira convocatoria con maior facilidade,
cunha diferencia concreta de 21,83 puntos.
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En realidade, este é o único dato significativo desta táboa, dado que
a partir da primeira convocatoria é moi difícil controlar unha serie de
parámetros como a asistencia a clase, comprobar se o adestramento é
máis intensivo en IC ou IS, etc. Non obstante, para facermos unha análise completa, incluímos tamén os demais resultados.

4.2. Análise 2
A seguir realízase o mesmo tipo de análise pero esta vez observando os resultados obtidos en IS.
GRÁFICO 3: COMPARATIVA DE PORCENTAXES DE APROBADOS EN IS PARA GN E GDN
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Estes resultados son moi distintos ós de IC. Neste caso, é GDN o
que presenta unha porcentaxe máis elevada de aprobados en primeira
convocatoria, en concreto un 89,23% fronte ó 68,96% de GN (20,27
puntos de diferencia).
No resto das convocatorias, GDN vese condicionado por estes resultados, xa que só falta aproximadamente o 10% dos alumnos por
aprobar.
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4.3. Análise 3
Outro dato de interese é a media xeral obtida en cada materia,
tendo en conta que o que nos interesa son os resultados da primeira
convocatoria. Deste xeito, aplicamos a seguinte fórmula tanto para IC
como para IS:
Media = (% aprobados en 1ª convocatoria GN + % aprobados en 1ª convocatoria GDN)
2

Os resultados obtidos son os seguintes:
Media IC = (74,13 + 52,30) = 63,21 (media) aproba IC en primeira convocatoria.
2
Media IS = (68,96 + 89,23) = 79,09 (media) aproba IS en primeira convocatoria.

2
Mediante esta análise pódese comprobar qué materia se supera
máis facilmente en primeira convocatoria. O resultado amosa que, en
tódolos alumnos (GN + GDN) hai máis que superan IS en primeira
convocatoria que IC.

4.4. Análise 4
Analizamos agora os resultados obtidos por cada grupo individualmente, é dicir, comparamos as convocatorias necesarias para superar
IC e IS. En concreto, neste caso centrámonos en GN.
GRÁFICO 4: COMPARATIVA DE IC/IS EN GN
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Como pode verse no gráfico 4, este grupo non presenta grandes diferencias entre ambas disciplinas. Hai máis alumnos que superan IC
antes que IS, pero as porcentaxes non están moi distantes unha da
outra: 74,13% e 68,96%, respectivamente, o que dá 5,17 puntos de
diferencia. Nos dous casos o nivel de aprobados en primeira convocatoria é bastante alto.

4.5. Análise 5
A continuación veñen os resultados que obtén GDN en ambas
disciplinas.
Un dato que chama a atención é a enorme diferencia que existe
entre a porcentaxe de aprobados en primeira convocatoria en IS e IC.
Ó contrario do que ocorre en GN, os resultados non están, en absoluto, equilibrados. No caso de IS, atopamos entre os dous grupos unha
diferencia de 36,93 puntos na porcentaxe de aprobados en primeira
convocatoria, a favor de GDN. É evidente que para este grupo é máis
doado superar a IS.

GRÁFICO 5: COMPARATIVA DE IC/IS EN GDN
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4.6. Análise 6
Do mesmo xeito que anteriormente calculámo-la media de aprobados en primeira convocatoria para cada unha das modalidades, agora
calculámo-la media de alumnos de cada grupo que aproba as dúas
materias en primeira convocatoria. Para iso, a fórmula aplicada é:
Media = (% aprobados en 1ª convocatoria IC + % aprobados en 1ª convocatoria IS)
2

Os resultados obtidos para cada grupo son:
GN = 74,13 + 68,96 = 71,54 (media) aproban as dúas materias en primeira convocatoria.
2
GDN = 52,30 + 89,23 = 70,76 (media) aproban as dúas materias en primeira convocatoria.
2

GN ten unha porcentaxe maior, pero a diferencia con GDN non
chega a 1 punto

4.7. Análise 7
Outra análise interesante que se pode realizar a partir dos expedientes é a medición das cualificacións obtidas en IC e IS, independentemente da convocatoria en que se superasen. Deste xeito obtense
unha visión global do rendemento do grupo. Para calcula-la media
que obtén cada grupo segundo a materia só temos que recorrer á formula que oficialmente se aplica para obte-la media dos expedientes
académicos na universidade:
cualificacións
nº convocatorias

= media académica

A escala de puntuacións que se toma como referencia é H (matrícula de honra) = 4 puntos, E (sobresaliente) = 3 puntos, N (notable) = 2
puntos e A (aprobado) = 1 punto.
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Os cálculos realizados para cada alumno dan lugar ó seguinte
gráfico:
GRÁFICO 6: MEDIAS DE CUALIFICACIÓNS TOTAIS DE GN E GEN EN IC E IS
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A simple vista, obsérvase que GN obtén mellor puntuación que
GDN en IC e no conxunto de ambas materias, IC + IS. Non obstante,
en IS é GDN o que supera lixeiramente a GN. En IC a media de GDN
nin sequera chega ó aprobado. En IC obtense a media máis alta, por
parte de GN, e a máis baixa, por parte de GDN, das dúas materias estudiadas.
O resultado conxunto de ambas materias semella indicar que a preparación de GN é mellor, dado que supera a GDN en 0,16 puntos.
Cabe destacar que GDN non acada o aprobado no conxunto das materias de interpretación e que a media máis alta de todas a acada GN
en IC.

4.8. Análise 8
Por último, observámo-la media de cualificacións en primeira convocatoria, que son os datos que máis nos interesan.
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GRÁFICO 7: MEDIA DE CUALIFICACIÓNS PARA GN E GDN EN 1ª CONVOCATORIA
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O primeiro que se aprecia é que en tódalas opcións se supera o
aprobado e que sempre obtén puntuacións máis altas GN. A mellor
media é a obtida en IC por GN.

5. Conclusións e discusión
Ó observármo-los resultados derivados das análises número un,
dous, catro e cinco, as máis significativas para as conclusións deste estudio, atopamos que os alumnos que seguen o sistema tradicional e
cursan IC en primeiro lugar supérana con moita máis facilidade que
aqueles que non o seguen. Sen embargo, os alumnos que se desvían
desa tendencia tamén superan IS con maior facilidade. Ademais, GDN
obtén unha porcentaxe máis elevada de aprobados en primeira convocatoria. A primeira conclusión que se pode extraer deste dato é que ós
alumnos de GN, que son os que seguen o sistema tradicional, non lles
resultou máis doado aprender IS có GDN, senón todo o contrario, co
que parece ser que non é imprescindible cursar IC antes ca IS, en contra da teoría xeneralizada sobre o tema.
Estes resultados suxiren varias ideas. En primeiro lugar, podería
parecer que os alumnos que fixeron o terceiro curso da carreira no
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estranxeiro, en teoría mellorando a súa lingua B, aprenden máis facilmente as técnicas de interpretación ó dominaren mellor as súas linguas de traballo. Sen embargo, esta liña de pensamento non é válida
porque, aínda que os resultados de GDN en IS sexan moito mellores
cós de GN, os resultados en IC son peores. Un mellor nivel de lingua
debería reflectirse tamén na práctica da IC.
Por outra banda, ambos grupos obteñen unha maior porcentaxe de
aprobados en primeira convocatoria na materia que cursan en primeiro
lugar, con gran diferencia con respecto á segunda materia. Non obstante, a diferencia é moito maior en GDN do que o é para GN. Isto parece
indicar dúas cousas: por unha parte, que para aprender IS non é esencial aprender antes IC, pero que, pola outra, aprender IS antes que IC
puidera afectar negativamente á posterior asimilación desta última.
Outro feito que se debe destacar é que a formación dos alumnos de
GN semella máis sólida, xa que en ambas materias aproban en primeira convocatoria nunha alta porcentaxe dos casos.
Tendo en conta a análise das medias de aprobados en primeira convocatoria por materia, IC semella máis difícil ca IS, xa que a porcentaxe de aprobados nesta última é superior á da primeira. Se este dato é
correcto, poderiamos chegar a pensar que o sistema de aprendizaxe
tradicional é un tanto contradictorio, porque comeza a ensinarse o
máis difícil antes do máis fácil, cando, atendendo ó principio de progresión, debería facerse o contrario. Por outra parte, ambas medias de
aprobados son moi semellantes e a porcentaxe practicamente é a
mesma, o que parece indicar que, realmente, non importa a orde en
que se aprenden as materias.
Sen embargo, se observámo-las medias das notas (análises tres, seis,
sete e oito), si que se pode concluír que o feito de cursar IC antes que
IS favorece a calidade da aprendizaxe do alumnos, xa que, neste caso,
si hai diferencia nas porcentaxes e os alumnos que sacan mellores
notas son os que fan IC en primeiro lugar. Deste xeito, parece que a
excelencia no nivel adquirido en interpretación é mellor no caso do
ensino tradicional ca no caso dos alumnos que fan un ano no estranxeiro. Se cadra un dos motivos que podería explicar estes resultados é
o feito de que os alumnos que quedan están mellor adaptados ó sistema da universidade, ó ritmo de traballo e teñen un maior coñecemento dos profesores e da súa forma de traballar. De tódolos xeitos, estas
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hipóteses pertencen ó eido das suposicións e sería necesario realizar
unha análise máis fonda das cualificacións para determinar a posible
relación que poidan te-los sistemas de ensino aplicados en cada caso.
Á luz do exposto, a conclusión final que se pode extraer é que, tal e
como se expuxo na teoría inicial, non parece indispensable aprender IC
para poder superar IS posteriormente; é máis, o que si semella claro é
que para a aprendizaxe de IS é máis positivo comezar por esta materia.
De tódolos xeitos, estes resultados e conclusións son aplicables só
ó caso particular da Universidade de Vigo, dado que poden estar condicionados polos alumnos analizados ou polas circunstancias particulares e específicas da docencia neste centro. Para poder estender estas
conclusións ó resto das escolas de interpretación, sería necesario levar
a cabo unha investigación moito máis profunda e detallada.
En calquera caso, sirva esta pequena contribución coma punto de
partida para o debate sobre unha das cuestións menos estudiadas da
metodoloxía do ensino da interpretación de linguas.
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