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Els traductors lingüístics on line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 2008 és l’any de les llengües i el diàleg internacional. Sabíeu que al món es parlen prop de 
6.000 llengües diferents? Només a l’Estat espanyol se’n parlen vuit: el català, el castellà, 
l’asturià o balbe, l’aragonès, l’euskera o basc, el gallec, el caló-romaní i l’aranès. Amb tanta 
diversitat lingüística la humanitat s’ha trobat amb la necessitat d’aprendre altres llengües per a 
poder-se comunicar amb persones d’altres llocs, a més de poder llegir i escriure documents en 
altres idiomes. 
 
A Internet hi podem trobar una gran quantitat de traductors automàtics que ens ajuden a l’hora 
de traduir textos. Es tracta de pàgines web que ens permeten disposar de traduccions d’una 
manera molt senzilla, intuïtiva i gratuïta. Només cal que escrivim o enganxem un text, 
seleccionem un idioma i fem clic en un botó i, al moment, ja en tenim la traducció.  
 
La majoria d’aquests traductors on line són eficaços. Tot i així cal anar en compte a l’hora 
d’utilitzar-los. Cal que ens repassem els textos traduïts, ja que ens pot donar alguns errors, 
sobretot en les paraules polisèmiques, amb les metàfores i amb alguns noms propis.  
 
Traduirem, per exemple, la següent frase al castellà i a l’anglès: 
L’Estel Abella Deu té 10 anys i forma part de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona 
 
Un traductor on line traduiria al castellà: 
El Lucero Abeja Diez tiene 10 años y forma parte del Grupo Joven de los Chicos de Tarragona  
 
I en Anglés: 
Bee Star Ten is 10 years old and is part of the Young Group of the Children of Tarragona 
 
Recursos relacionats: 
http://www.freetranslation.com/ (anglés, francés, espanyol, alemany, etc.) 
http://www.translendium.com/  (català, espanyol, francés, anglés, alemany, rus, etc.). 
http://babelfish.altavista.com/ (anglés, francés, espanyol, alemany, italià, portugués, coreà, 
xinés, japonés). 
http://traductor.gencat.cat/ (català, castellà, anglès i francès) 
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