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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest treball ha de demostrar, de manera sintètica, els coneixements que he adquirit al 

llarg de la llicenciatura. Malgrat això, no podré demostrar les meves habilitats com a 

traductora, ja que he decidit tractar un tema totalment nou i desconegut per a mi. En 

part, això també és mostrar el que he après durant aquests quatre anys: a perdre la por i 

a afrontar cada feina com un repte.  

El treball, en què s’estudia la subtitulació per a persones sordes (SPS), s’emmarca en la 

temàtica dels estudis de traducció audiovisual i, en particular, de l’accessibilitat als 

mitjans, una modalitat nascuda recentment. Consegüentment, el tipus de text que he 

escollit per treballar és un text audiovisual, concretament, una pel·lícula d’animació en 

DVD.  

Aquest estudi pretén ser una petita mostra del gran món de la SPS. Vol combinar 

àgilment la teoria amb la pràctica, per palesar com n’és de complexa aquesta tasca tan 

necessària per a la nostra societat, i, en especial, per a la comunitat sorda. Es tracta d’un 

repte molt bonic, que afronto amb molta il·lusió, i m’agradaria que representés una 

aportació modesta perquè l’accessibilitat als mitjans no sigui només un ideal, sinó que 

esdevingui una realitat que es fonamenti en la qualitat i en la quantitat. 

 

1.1. Motivació 

Malgrat que m’endinso en un món que desconec totalment, el tema de l’accessibilitat als 

mitjans em desperta un gran interès. Es tracta d’una modalitat de traducció que, 

malauradament, no forma part del pla d’estudis de la nostra llicenciatura, tot i que vaig 

tenir la gran sort de poder-ne fer un tastet fa dos anys, durant una estada a Roehampton 

University (Londres). No vaig tenir l’oportunitat de conèixer la SPS; no obstant això, sí 

que vam treballar l’audiodescripció per a persones cegues o amb discapacitat visual. 

Des d’aquell moment la traducció audiovisual ha entrat a formar part de la meva vida 

acadèmica. He assistit a diversos cursos (taller de Traducció de Dibuixos Animats, curs 

d’Ajust per al Doblatge) relacionats amb aquesta modalitat, que m’han fet adonar que 

vull que la meva vida giri a l’entorn de la traducció audiovisual, i més concretament, de 

les especialitats d’accessibilitat als mitjans. Penso que és una branca molt humana de la 

traducció i m’agradaria dedicar-m’hi professionalment.  



2 

1.2.  Justificació  

La SPS és, sens dubte, una acció social, amb què es pot ajudar a integrar totes aquelles 

persones que avui encara formen part d’un col·lectiu minoritari. L’oferta audiovisual del 

nostre país no té en compte les persones amb discapacitats auditives o visuals i, així, se 

les priva d’un dret fonamental com és l’accés a la informació i l’oci.  

La SPS no ha estat considerada objecte d’estudi fins fa relativament poc; és una realitat 

amb força camí per recórrer, per això, cal centrar l’atenció en la recerca sobre 

accessibilitat, per ampliar coneixements i tècniques. Així, aconseguirem evitar que la 

manca d’accés a la informació i l’oci suposi una marginació d’aquest sector de la 

població. Per aquest motiu, crec que puc, modestament, aportar el meu gra de sorra a 

l’estudi d’aquesta modalitat, tan interessant com imprescindible per a la població. 

 

1.3. Objectius 

Aquest treball s’enfoca des d’una perspectiva amb què es poden assolir diversos 

objectius, ja que s’hi explora tant el procés com el resultat. Els més rellevants són: 

 Superar el repte personal que suposa endinsar-se en un terreny desconegut. 

 Situar l’accessibilitat als mitjans dins el terreny de la traducció audiovisual.  

 Saber què s’ha escrit sobre accessibilitat i traducció. 

 Mostrar com les directrius proposades afecten el procés i el resultat de traducció. 

 Exposar una proposta pròpia de subtítols per a persones sordes el més aproximada a 

un nivell professional. 

 Conscienciar tothom de la importància d’impulsar la presència de productes 

audiovisuals accessibles, que no només són útils per a les persones amb discapacitat 

auditiva, ja que serveixen per aprendre noves llengües o per ensenyar de llegir als 

més petits.  

 En definitiva, contribuir a la millora de la vida de persones que, malauradament, 

tenen una discapacitat que els exclou de l’entreteniment i la informació audiovisual. 
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1.4. Metodologia  

Per dur a terme aquest treball, se seguirà la metodologia següent: 

 Enfocament del tema i tria de la pel·lícula sobre la qual es basarà el treball. 

 Transcripció de les versions doblades al català i al castellà. Podria haver proposat jo 

la traducció catalana, però a nivell professional es parteix de la versió doblada 

(sobretot en pel·lícules estrangeres), perquè així és possible que les persones amb 

restes auditives segueixin el fil argumental (Lorenzo, 2010:123). 

 Consulta i lectura de bibliografia especialitzada en SPS: normatives, articles 

d’experts que opinen sobre les normatives i bibliografia sobre subtitulació i TAV en 

general.  

 Avaluació de les necessitats de la comunitat sorda (presa de contacte amb dues 

associacions: FESOCA i Federació ACAPPS). 

 Consulta de textos paral·lels: com són els subtítols de la televisió i els del DVD. 

 Proposta de SPS de les escenes triades (aplicació pràctica de la bibliografia). 

 Redacció d’una norma descriptiva, que recull tot el que s’ha dit fins ara, amb 

exemples de la proposta de SPS duta a terme. 

 Extracció de conclusions. 

 Confecció de la bibliografia segons l’estil APA. 

 

1.5. Parts del treball 

Aquest treball consta d’una primera part teòrica, en què es defineix què és la traducció 

audiovisual, les seves modalitats i el marc on se situa l’accessibilitat. A continuació, hi 

ha una segona part en què es presenta la pel·lícula treballada i s’expliquen les 

necessitats del receptor de la proposta de SPS. Tot seguit, trobareu la secció més 

pràctica del treball: una exposició esquemàtica sobre les directrius que hi ha fins al 

moment sobre SPS, completada amb exemples extrets del corpus del treball: la proposta 

de SPS en català per a la pel·lícula UP. La combinació de directrius i exemples ha servit 

tant per exemplificar el que exposen les normes com per demostrar quin criteri s’ha 

seguit a l’hora de transformar el guió de doblatge en SPS. A més a més, trobareu un 

annex adjunt en què s’inclou el document amb el guió original, la transcripció de les 

versions doblades i la nova proposta de SPS, així com altres qüestions que es tracten en 

aquest estudi i poden resultar interessants. 
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2. PART TEÒRICA 

2.1. La traducció audiovisual 

 

La traducció audiovisual (TAV) és una modalitat de traducció sotmesa a la particularitat 

dels seus textos, que vehiculen la informació a través de dos canals: l’acústic i el visual. 

La TAV, doncs, “inclou processos de transferència interlingüística
1
 i intercultural 

d’aquells textos que transmeten [...] informació acústica i informació visual 

simultàniament” (Chaume, 2003:15). És una pràctica que es veu força limitada per les 

condicions espacials i temporals del mitjà en què es duu a terme, que afecten el procés 

de traducció i, consegüentment, el resultat final. Per això, hi ha hagut molts estudiosos 

que no l’han volgut concebre com un cas propi de traducció, sinó que han preferit 

catalogar-la d’«adaptació», terme que sovint ha adoptat una connotació pejorativa. 

Tot i que es tracta d’una activitat professional que es remunta als orígens del cinema 

(Díaz-Cintas, 2007:9), la traducció cinematogràfica no és l’única modalitat que s’acull 

sota la TAV. Entre les diverses modalitats, segons Chaume (2003) i Díaz-Cintas (2001), 

hi podem trobar el doblatge, la subtitulació (també la subtitulació simultània), les veus 

superposades (emissió simultània del diàleg original i del diàleg traduït, el primer amb 

un volum més baix per donar pas al segon), la sobretitulació (modalitat derivada de la 

subtitulació, utilitzada en teatres i òperes), la narració (lectura de la traducció, sense ser 

interpretada), el comentari lliure (explicació d’allò que passa) i la traducció a la vista (el 

traductor tradueix el guió, mentre s’emet la pel·lícula).  

Així, doncs, podem dir que s’hi inclouen les diverses pràctiques traductores que “se 

implementan en los medios audiovisuales a la hora de trasvasar un mensaje de una 

lengua a otra, en un formato en el que hay una interacción semiótica entre sonido e 

imágenes” (Díaz-Cintas, 2007:13). Però la TAV no només abasta els productes de vídeo 

i televisió, sinó també “la traducció i l’adaptació de productes i programes informàtics o 

de còmics
2
” (Chaume, 2003:16).  

No obstant això, el doblatge i la subtitulació són les dues modalitats més conegudes i 

practicades de la TAV. El doblatge “consisteix en la traducció i l’ajust del guió d’un 

text audiovisual i la posterior interpretació d’aquesta traducció per part dels actors” 

                                                           
1
 Implica un canvi de codi, de llengua, a diferència de la transferència intralingüística, que es dóna dins un mateix idioma. 

2 
El caràcter intrínsec del còmic és verbal i icònic, per tant, s’hi dóna una interacció semiòtica entre paraules (escrites) i imatges. 
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(Chaume, 2003:17). És a dir, es reemplacen els diàlegs originals per uns d’equivalents 

en una altra llengua.  

La subtitulació, en canvi, consisteix a oferir a la part inferior de la pantalla, un text 

escrit que vol donar compte dels diàlegs, dels elements discursius que conformen la 

fotografia o la pista sonora (Díaz-Cintas, 2001:23), sense alterar la banda sonora 

original. Així, traducció i versió original coincideixen a la pantalla en forma de paraula 

oral, imatge i subtítols (Díaz-Cintas 2001:23). Per tant, es pot gaudir íntegrament de la 

pel·lícula original, fet que força espectadors valoren, perquè “la dimensión quinésica 

aporta información, ya que la entonación, el timbre y la inflexión de la voz son también 

factores que ayudan a apreciar la actuación de los personajes” (Díaz-Cintas, 2001:48). 

El doblatge intenta «imitar» l’original, i tot i que sovint el resultat és prou satisfactori, 

l’espectador pot perdre matisos informatius importants. Tot i això, la subtitulació no és 

tan idíl·lica, ja que els subtítols presenten un gran inconvenient: la inserció d’un nou 

element a l’obra original que distreu l’atenció de l’espectador. 

La gran majoria de vegades, aquests processos impliquen un canvi de llengua, per això 

mateix s’engloben sota el terme «traducció» audiovisual. Malgrat això, recentment, la 

TAV acull altres pràctiques lingüístiques que no necessàriament comporten un canvi de 

codi, com la subtitulació per a persones sordes o amb discapacitat auditiva (SPS) i 

l’audiodescripció per a persones cegues o amb discapacitat visual (AD), sota la 

denominació d’accessibilitat als mitjans. La seva inclusió a la TAV ha estat una qüestió 

força debatuda, perquè no se les considera tasques traductològiques. Si bé és cert que no 

es tracta de traduccions (entenem la «traducció» com el transvasament d’un missatge 

d’una llengua a una altra), no podem negar que, darrere d’aquestes pràctiques, s’hi 

amaga un procés traductor.  

 

2.2. Accessibilitat als mitjans 

En els últims anys s’ha sentit a parlar del terme accessibilitat en l’àmbit dels mitjans de 

comunicació. El Libro blanco sobre accesibilidad el defineix com el “conjunto de 

características de que debe disponer un […] producto para ser utilizable en condiciones 

de confort, seguridad e igualdad para todas las personas y, en particular, para aquellas 

que tienen alguna discapacidad”. Consisteix a apropar i integrar les persones amb certes 
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discapacitats als mitjans de comunicació i és un dels nous horitzons de la TAV, que 

principalment abasta la SPS i l’AD.  

Segons la norma UNE 153020, l’AD consisteix a subministrar una informació sonora 

apropiada (emesa en els intervals de silenci) que tradueix/explica la part visual 

continguda en qualsevol missatge. És a dir, es transformen les imatges en paraules. La 

SPS, en canvi, segons Díaz-Cintas, a banda d’oferir per escrit els diàlegs, també ha 

d’explicitar-ne l’emissor, la informació suprasegmental que acompanya les 

intervencions (entonació, ritme, prosòdia), els efectes sonors que s’escolten a la 

pel·lícula, les cançons o la música que acompanya una acció. S’ha de donar compte de 

qualsevol element sonor útil per seguir el fil argumental. 

Com ja hem comentat, es tracta de pràctiques lingüístiques que no impliquen un canvi 

de llengua, però es poden contemplar com a casos de traducció. Si recordem la distinció 

de la interpretació d’elements verbals que proposava Jakobson (1959), tant l’AD com la 

SPS poden considerar-se modalitats de TAV: “it may be translated into other signs of 

the same language, into another language, or into another, nonverbal system of 

symbols”. L’AD correspondria a la intersemiotic translation (hi entra en joc un canvi de 

canal: visualoral). La SPS pertanyeria a la intralingual translation, una 

“interpretation of verbal signs by means of other signs of the same language” 

(Jakobson, 1959:114). La SPS, doncs, conté subtítols que no necessàriament impliquen 

un canvi de llengua.  

El terreny que més ha treballat la SPS és la televisió. De fet, a Espanya, la primera 

emissió de subtítols per a persones sordes es va dur a terme a TV3, l’any 1990. Cada 

vegada més, altres cadenes públiques i privades han anat incorporant aquesta modalitat 

en els programes i pel·lícules que emeten. No obstant això, el  cinema i els DVD encara 

no s’han endinsat a la SPS. Hi ha pocs DVD que incloguin subtítols per a persones 

sordes en castellà o en català i encara menys sales de cinema que projectin pel·lícules 

amb SPS. Tot i això, al Regne Unit, a Alemanya i a Itàlia es comercialitzen pel·lícules 

estrangeres en DVD amb dues pistes de subtítols interlingüístics: una per a persones 

oients i una altra que té en compte les necessitats de les persones amb discapacitat 

auditiva. 
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3. PART PRÀCTICA 

3.1. La pel·lícula i el receptor 

 

UP és una pel·lícula d’animació i aventures, produïda per Pixar Animation Studios, 

amb la col·laboració de distribució de Walt Disney Studios. Dels creadors de Toy Story, 

Buscando a Nemo o Ratatouille i del director de Monstruos, S.A., UP narra la història 

de la promesa que Carl va fer a la seva esposa Ellie: viure una vida plena d’aventures. 

Però no arriba a complir-la, perquè l’Ellie mor. En un moment de la seva vida en què es 

troba entre l’espasa i la paret, decideix fer realitat el somni de la seva esposa. Així, Carl 

i “Ellie” s’embarquen en l’aventura més gran de les seves vides. Però no ho faran sols: 

els acompanyarà un petit explorador curiós.  

Ha esdevingut la pel·lícula més vista de l’any de la seva estrena, el 2009, i ha estat 

guardonada amb premis de prestigi com l’Oscar a la millor banda sonora 2009, l’Oscar 

a la millor pel·lícula d’animació 2009, el Globus d’Or a la millor pel·lícula animada 

2010 i el Globus d’Or a la millor banda sonora 2010, entre altres. 

Tant per la temàtica, com pel fet de ser d’animació, és una pel·lícula “de dibuixos” que 

té com a receptor natural
3
 un públic infantil, malgrat que també es destina a un públic 

adult. Transmet una sèrie de valors que cal que els petits coneguin i que els grans, que ja 

els coneixem, els apliquem. Així, doncs, és un doble repte: mantenir un equilibri entre 

la part més infantil de la pel·lícula i la més madura i sensata, sense oblidar que el 

receptor sord té unes mancances i unes necessitats que el fa diferent. 

Sota el terme receptor/a sord/a s’hi engloben totes les persones que pateixen sordesa, és 

a dir, “qualsevol alteració produïda bé en l’òrgan de l’audició, bé en la via auditiva” 

(Basil, 2003:113). Aquesta afectació pot ser parcial o total, transitòria o permanent, 

guarible amb tractament mèdic o bé irreversible. Els tipus de sordesa es poden 

classificar segons: 

i. la localització de la lesió, 

ii. el grau de pèrdua que ha produït aquesta lesió o 

iii. el moment de la vida de les persones en què es produeix la lesió.  

 

                                                           
3
 El receptor natural és aquell per a qui ha estat dissenyat un producte, amb qui s’ha pensat a l’hora d’elaborar-lo (Zabalbeascoa, 2000:22). 
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Quant a la localització de la lesió, cal distingir entre sordesa de conducció o de 

transmissió (alteració en la quantitat d’audició, però no en la qualitat), sordesa 

neurosensorial o de percepció (alteració que es produeix en les vies auditives i al 

còrtex) i sordesa mixta (sordesa neurosensioral que a més a més pateix una alteració en 

els canals auditius extern o mitjà). 

Depenent del grau de pèrdua d’audició, trobem la sordesa lleu (20-40 dB
4
), la sordesa 

mitjana (41-70 dB), la sordesa severa (71-90 dB), la sordesa profunda (superior a 90 

dB) i la cofèmia (superior als 120 dB: pèrdua total d’audició). 

Si, en canvi, tenim en compte el moment vital en què la persona pateix la lesió auditiva, 

podrà tractar-se d’una pèrdua auditiva prelocutiva (s’inicia durant la gestació o el 

primer any de vida), d’una pèrdua auditiva perilocutiva (s’inicia en el període 

d’aprenentatge del llenguatge, entre 1 i 3 anys) o d’una pèrdua auditiva postlocutiva 

(s’inicia quan ja es té assolit el llenguatge oral, després dels 3 anys d’edat). 

Així, doncs, no podem parlar de la comunitat sorda com un tot. Idealment, haurien 

d’existir diversos tipus de SPS que s’adeqüessin a les necessitats de cadascú. Però això 

és quasi impensable tant per la manca de recursos i d’especialistes, com per les 

limitacions pressupostàries (Neves i Lorenzo, 2007:105). Per tant, en l’accessibilitat als 

mitjans es diferencia entre les persones sordes postlocutives i les pre- o perilocutives. 

Les primeres tenen un nivell de comprensió dels subtítols més elevat, ja que la seva 

llengua materna és oral, igual que la dels receptors oients. A més a més, és molt 

probable que hagin estat escolaritzades abans de patir la lesió auditiva. Per tant, hauran 

après a llegir i escriure en la seva llengua materna. Les persones amb una pèrdua 

auditiva pre- o perilocutiva, en canvi, identifiquen la llengua de signes com la seva 

llengua mare. Malauradament, el sistema educatiu per a les persones amb aquest tipus 

de lesió ha insistit sempre en la importància de l’aprenentatge de les llengües orals, cosa 

que ha provocat que “presenten carencias importantes a todos los niveles que afectarán 

a su comprensión de los subtítulos” (Neves i Lorenzo, 2007:104) com: 

 un ritme de lectura molt més lent que el dels oients, 

 un coneixement del món molt limitat, 

 un menor domini del lèxic i de les estructures sintàctiques. 

                                                           
4
 La prova audiològica audiometria es mesura en decibels (dB). 
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3.2. Combinació de normes prescriptives amb la pràctica de la SPS 

A continuació es presenta tota la informació que ha de contenir la SPS, extreta de les 

pautes i convencions establertes fins ara: la norma UNE 153010, els articles d’experts 

com Lourdes Lorenzo o Josélia Neves i els llibres sobre accessibilitat Traducción y 

accesibilidad (2007) i Listening to Subtitles (2010). També s’han utilitzat, com a guia, 

els apunts de subtitulació de l’assignatura Traducció Audiovisual (Eduard Bartoll, 

2010). Es tracta d’un recull de les normes més prescriptives del moment combinat amb 

exemples de la proposta de SPS en català per a la pel·lícula UP. 

 

A. Informació sonora     

1. Informació sonora externa  

És imprescindible aportar informació que forma part de la banda sonora, encara que no 

contribueixi lingüísticament al parlament.  

 1.1. Origen del so 

 Cal indicar, entre parèntesi i en minúscula (excepte les sigles), d’on prové el 

so.  Ex: (Telèfon), (TV), (Botzina).  

1.2. Tipus de so  

 Es considera més útil descriure el so que utilitzar onomatopeies. En 

programes infantils es poden combinar ambdues estratègies, oferint primer la 

descripció del so i a continuació l’onomatopeia del so descrit, en minúscula i 

entre parèntesi i, preferiblement, a la part superior dreta de la pantalla. 

Tot i aquesta recomanació per als productes destinats a un públic infantil, la menor 

velocitat de lectura i el seu gran interès per la imatge provoca que l’ús d’ambdós 

processos resulti excessiu. Per tant, s’haurà d’optar per l’un o per l’altre. Malgrat 

que la comunitat sorda no s’ha pronunciat, s’ha evidenciat que les persones sordes 

postlocutives prefereixen l’ús d’onomatopeies, atès que hi estan familiaritzades 

gràcies a la lectura de còmics (Lorenzo i Neves, 2007:107); mentre que les persones 

sordes prelocutives es decanten més per la descripció del so, ja que no tenen cap 

referència sonora de l’onomatopeia. 
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Si s’utilitzen onomatopeies, han de ser universals. En aquest treball, però, s’ha 

preferit descriure el so, perquè n’hi ha alguns que presenten veritables dificultats per 

convertir-los en onomatopeies. 

                    Escena 1 
Ø (Botzina) 

  

Ø (Frec amb la fusta) 

                                Escena 2 

 

 

1.3. Tipus de música 

Els diferents tipus de música que poden aparèixer en un producte audiovisual es 

divideixen, segons la classificació de Díaz-Cintas, fonamentalment en: 

 Cançons ambientals (acompanyen l’argument): només cal indicar el tipus de 

música o cançó que sona mitjançant els subtítols. 

                       Escena 1 
 (Música) 

 

 Cançons integrades (el seu contingut està relacionat amb el fil argumental): 

s’han de traduir i subtitular, ja que contribueixen a construir un ambient. Per 

indicar que es tracta d’una cançó, cal posar una nota musical a l’inici i al 

final de cada subtítol i dues notes al final de la cançó. A banda d’això, 

impliquen una convenció tipogràfica: si les canta un personatge aniran amb 

lletra rodona i amb el seu color corresponent, però si, en canvi, formen part 

de la banda sonora aniran en cursiva.  

1.4. Tipus i intensitat del so 

 S’usen els signes d’exclamació (¡!) per indicar l’alça o la baixada del volum i el to 

de la veu. 

 1.5. Silencis  

En la SPS, s’han d’explicitar les pauses i els silencis llargs. Hi ha diverses opcions: la 

tècnica del line-break de De Linde i Kay (1999) (consisteix a trencar un mateix subtítol 

en dues línies, per expressar les pauses que denoten dubte o reconducció de les idees), 

els punts suspensius, una petita explicació entre parèntesis (pausa llarga) o mantenir el 

subtítol durant l’estona que romangui el silenci. Quan un personatge mou la boca, però 

no se’l sent, també s’ha d’indicar per a l’espectador sord.  

Ø (Sirena d’ambulància) 
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2. Informació sonora interna  

A banda de la informació semàntica, també cal donar compte de les característiques que 

formen part de la parla dels personatges o de les expressions que influeixen en 

l’execució del diàleg. 

 2.1. Entonació, ritme i prosòdia 

S’ha d’informar el receptor sord de l’estat i la condició en què es produeix el parlament 

(sempre que no es pugui deduir de la interpretació de l’actor/actriu). 

 Manera d’interpretar el diàleg: s’escriu entre parèntesis i en majúscula, per 

diferenciar-ho del parlament del personatge. S’ha d’indicar de manera senzilla i 

precisa, si pot ser, amb una sola paraula i s’ha de col·locar a la mateixa línia del 

parlament i ha de ser del color assignat al personatge. 

Escena 1 

Què hi fas aquí?  (ENFADADA) Què fas aquí? 

                 Escena 2 

Tinc una cosa  (XIUXIUEJA) T’ensenyaré una cosa 

que et vull ensenyar.  

Estàs a punt de veure una cosa   

que no he ensenyat a cap altre ésser 
humà.  

que no he ensenyat a ningú. 

  

Aaah! (ESPANTAT) Aah! 

 

 Dubte, manca de fluïdesa, quequeig: s’utilitzen els guions (-), que reprodueixen la 

sensació d’aquestes particularitats de la parla.  

Escena 1 

Doncs... E-e-e-eh, jo... 

 

 Interrupcions, suspens, vacil·lacions del personatge: s’utilitzen els punts suspensius. 

Escena 4 

On som? (ESBUFEGA) On...on som? 

Escena 5 

Ui sí, i tant...la xocolata? Sí... la xocolata? 

 

 Èmfasi, ironia o sarcasme 

S’usen els signes d’exclamació i d’interrogació (!,?). No obstant això, De Linde i Kay 

(1999:13) reconeixen que no permeten concretar quina paraula s’està emfasitzant. Per 

això, es poden combinar amb una altra estratègia: la repetició de lletres, que ajuda a 

interpretar correctament l’enunciat que l’espectador no pot percebre amb la prosòdia. 

Escena 5 
El colze em fa mal i tinc ganes  (RONDINA) El colzeee, i vull anar  

d’anar al lavabo. al lavabo. 

  

No tinguis por tamarret, sóc un  No tinguis por tamarro, 
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explorador de la natura i sóc amic  
 

jo sóc amic  

de tots els animals.  
 

de toooots els animals. 

 

Quant a la ironia o el sarcasme, si recauen sobre una sola paraula o sintagma es poden 

utilitzar les cometes (“”), però si afecten tot el subtítol, s’utilitzen els signes 

d’exclamació o interrogació al final de la intervenció del personatge.  

 

 Emoticones 

Són molt útils per donar informació sobre l’estat d’ànim i/o la condició del personatge o 

la seva locució i ocupen menys espai que la descripció. El seu ús s’ha estès entre els 

joves gràcies a les noves tecnologies. Malgrat això, presenten un gran inconvenient: no 

són universals. Per això, en cas de voler fer-les servir seria interessant agafar uns 

estàndards, com els que es presenten a la norma UNE 153010, com a referència: 

Figura 1 

 

Tot i això, les emoticones tenen força detractors, atès que entorpeixen la funció 

didàctica que poden desenvolupar els subtítols per a persones sordes. 

 Sons articulats pels personatges 

A diferència dels sons que provenen d’elements externs, si un personatge articula un so 

amb la veu cal descriure’l o proporcionar l’onomatopeia entre parèntesis i en majúscula.  

                                   Escena 1 

Ø (IMITA UN AVIÓ) 

                                   Escena 3 

Ra ra raaaaa  (IMITA EL RUGIT D’UN LLEÓ) 

         

Algunes exclamacions onomatopeiques (oh, ah) poden servir per expressar diverses 

emocions. En aquests casos, es recomana explicitar entre parèntesis quin sentit se li 

dóna. 

                                   Escena 2 

Oh! (SORPRÈS) Oh! 
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Totes aquestes estratègies per descriure la informació interna han de ser, sempre, del 

color que correspon al personatge i s’han de col·locar immediatament abans del 

parlament. Si, en algun cas, es tracta d’una característica intrínseca del personatge, com 

pot ser el quequeig, cal anar-ho recordant al llarg de la pel·lícula, entre parèntesis i cada 

un cert nombre d’intervencions. 

2.2. Procedència de les veus 

 Veus en off: són aquelles veus que sentim, però no veiem el personatge en pantalla 

o, si més no, no se li veu la boca (per tant no es pot deduir que és ell qui parla). Cal, 

doncs, identificar qui és qui parla mitjançant una de les estratègies proposades per a 

aquesta finalitat (vegeu apartat C). 

En alguns casos, també és important determinar l’origen de la veu: si prové d’un 

telèfon, d’un megàfon, etc. En qualsevol cas, caldrà marcar que es tracta d’una veu 

que no apareix clarament en pantalla, ja sigui mitjançant la paraula off, tal com fa 

TV3, o la lletra cursiva.  

TV3: 

(off: Arthur) “Les illes Caiman, la joia de les Índies Occidentals”  

(Neves, 2005:238) 

                 Escena 5 

Senyor Fredricksen, quan he de fer el 
forat,  

Sr. Fredricksen, el forat l’he de fer  

abans o després? abans o després? 

Ui, ja ho sé, abans! L’havia de fer abans! 

 

En SPS també cal donar compte de tots aquells efectes sonors importants per al 

desenvolupament del fil narratiu que es produeixin en off. 

                                   Escena 1 

Ø (CRIDA ESPANTAT) 

 

 

B. Informació visual 

De la mateixa manera que en la subtitulació per a persones oients, també s’ha de donar 

compte dels elements visuals que apareixen en pantalla, sovint en l’idioma original. En 

són un bon exemple els cartells, les notes i els títols, entre altres. La convenció per a 

aquest tipus d’informació és escriure-la en majúscula, per tal de diferenciar-la dels 

parlaments. 

                                   Escena 1 
 L’ESPERIT DE L’AVENTURA 
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C. Identificació dels personatges 

Les persones sordes o amb discapacitat auditiva poden llegir els subtítols, però els 

resulta difícil determinar a qui pertoca cada parlament. Per això, és necessari fer-los 

saber qui intervé en cada moment. Fins ara, s’han utilitzat diversos mètodes: 

 Col·locar el subtítol sota el personatge que parla 

 Utilitzar etiquetes amb el nom del personatge entre parèntesi  

 Assignar un color diferent a cada personatge  

Col·locar el subtítol sota de cada personatge allarga el temps de lectura, ja que l’ull s’ha 

de desplaçar d’una banda a l’altra de la pantalla. L’ús d’etiquetes augmenta el nombre 

de caràcters que ha de llegir l’espectador sord, cosa que comporta un major alentiment 

de la lectura. L’última estratègia és la que més s’ha preferit en el món de la SPS. És la 

més còmoda i la que més agilitza la lectura. Els colors, però, no es trien aleatòriament, 

sinó que n’hi ha d’estipulats en funció de la importància o de la densitat de diàleg del 

personatge. A continuació, trobem l’escala de colors que prescriu la norma UNE 153010 

Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Subtitulado a 

través del teletexto de 2003. 

Figura 2 
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Com podem veure en aquesta taula, es recomana emmarcar els subtítols en un caixetí 

negre, ja que n’augmenta la llegibilitat. Les cançons i els efectes sonors, però, en són 

una excepció. 

En aquest treball, s’ha optat per l’ús dels colors. Hi ha dos personatges que, junts, 

desenvolupen l’acció de la pel·lícula, és a dir, tots dos es poden considerar 

protagonistes. No obstant això, se’ls ha d’assignar un color diferent. Per fer-ho, he 

tingut en compte el criteri de la densitat de diàleg o aparició. Carl Fredricksen apareix 

de principi a fi i, malgrat que en la trama principal està acompanyat d’en Russell, se li 

ha assignat el color groc, el del primer protagonista. En Russell, com a coprotagonista, 

està caracteritzat amb el color verd. Els altres dos personatges que apareixen, l’Ellie i el 

tamarro, es distingiran amb els colors cian i magenta, respectivament. 

 

D. Reducció i simplificació dels subtítols  

Sempre que sigui possible, els subtítols han de ser literals. Però, en la SPS cal aplicar 

una reducció dels diàlegs originals i adaptar els subtítols a les necessitats del receptor.  

1. Reducció 

El nombre de caràcters ha de ser inferior que el de la subtitulació per a oients, 

atesa la menor velocitat de lectura de les persones sordes (vegeu apartat E). 

 1.1. Reformulació 

1.1.1. Ús de pronoms 

                           Escena 2 

Tinc una cosa  (XIUXIUEJA) T’ensenyaré una  

que et vull ensenyar. cosa 

Estàs a punt de veure una cosa   

que no he ensenyat a cap altre ésser 
humà.  

que no he ensenyat a ningú. 

                           Escena 3 
Veu això? Són les xapes  Miri.Són les xapes 

dels Exploradors de la Natura. I com pot 
veure  

dels Exploradors de la Natura i me’n 
falta una: 

em falta una xapa. La xapa d’Ajudar la 
Gent Gran. 

la d’ajudar la gent gran.  

 

1.1.2. Ús del sinònim més curt  

                            Escena 3 

Si l’aconsegueixo  Si l’aconsegueixo 

em convertiré en  seré  

Cap dels Exploradors de la Natura! un Explorador de la Natura Sènior! 

                                                       Escena 4 
La podríem portar fins allà  La podríem dur fins allà 

com si fos un globus. com si fos un globus.  
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                            Escena 5 
El colze em fa mal i tinc ganes  És el colze, i vull anar  

d’anar al lavabo. al lavabo. 

 

1.1.3. Afirmatiu vs. negatiu  

 “Afirmattive sentences are easier to understand” (Lorenzo, 2010:145).  

                             Escena 1 

 

 

1.1.4. Combinació de més d’una oració o  

dividir una oració en dues. 

                                                               Escena 3 
Veu això? Són les xapes  Miri. Són les xapes 

dels Exploradors de la Natura. I com 
pot veure  

dels Exploradors de la Natura i me’n 
falta una:  

em falta una xapa. La xapa d’Ajudar la 
Gent Gran. 

la d’ajudar la gent gran.  

          Escena 4 
Eeh! Ara sí que el puc ajudar.  (TÉ UNA IDEA) Signarà perquè em 

donin  

Firmarà perquè em donin la xapa?  la insígnia si l’ajudo a arribar-hi? 

 

  1.1.5. Canvi total de frase 

Per reduir o evitar formes compostes, sovint, cal crear una oració nova i, així, 

aconseguir un significat equivalent amb una estructura més simple i directa.  

          Escena 1 
Tot a estribord! Hem de fer passar 
l’Esperit  

Tot a estribord! L’Esperit de l’Aventura 
ha de  

de l’Aventura per damunt del mont 
Rushmore… 

sobrevolar la muntanya!  

           Escena 2 
Tinc una cosa  (XIUXIUEJA) T’ensenyaré una  

que et vull ensenyar. cosa 

Estàs a punt de veure una cosa   

que no he ensenyat a cap altre ésser 
humà.  

que no he ensenyat a ningú. 

           
                

 

1.2. Omissió 

  1.2.1. Repeticions 

És innecessari representar per escrit una paraula més d’una vegada, encara que el 

personatge la pronunciï seguidament més d’un cop.  

                 Escena 4 

Puja, puja! Puja! 

                                                     Escena 5 
No, no, no, no, Kevin, no passa res. No! Kevin no passa res. 

Que no saps que això és un  Saps que això és un  

club exclusiu?  club exclusiu? 
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                                                                       1.2.2. Redundàncies  

S’ha d’evitar ser redundant amb les informacions que es proporcionen.  

          Escena 2 

És clar que... encara no sé com  Però encara no sé com 

anar-hi a la Cascada del Paradís.  hi aniré. 

 

L’aparició del subjecte es podria considerar redundant, ja que en les llengües 

romàniques no és necessari explicitar-lo perquè s’expressa a través de la 

desinència verbal. Tot i això, en la SPS és recomanable mantenir els pronoms 

personals, com a referència immediata del subjecte, per evitar confusions 

(Pereira, 2010:105). 

                            Escena 3 

Molt bona tarda, jo em dic Bona tarda, jo em dic 

Russell. Russell. 

                            Escena 5 

Miri, senyor Fredricksen, ens hem fet 
amics 

El tamarro i jo ens hem fet amics! 

 

1.2.3.  Elements prescindibles                                           

(certs adverbis, exclamacions, mots crossa,...) 

          Escena 1 
Què et passa? Que ets mut?  Que ets mut? 

  

Vine anem-lo a buscar!  Anem a buscar-lo. 

          Escena 2 

M’has de jurar  Jura’m 

que no ho diràs a ningú. que no diràs res. 

  

En fi, fins demà menut. Adéu. Fins demà. Adéu. 

          Escena 3 

Necessita alguna mena d’ajuda  Necessita ajuda, 

avui, senyor? senyor? 

                                                                              Escena 5 

D’acord! Tingui aguanti’m això. D’acord! Aguanti’m això. 

  

Eh? Petjades! Petjades? 

 

 

 1.3. Ús de formes reduïdes 

Les característiques de la SPS no permeten fer un ús de tots el recursos 

gramaticals de la llengua escrita. Per això, hi ha diverses estratègies: 
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  1.3.1. Abreviatures, símbols, sigles i acrònims 

S’ha de tenir la certesa que són prou coneguts perquè l’espectador els detecti.  

                            Escena 1 

Motors a tota potència! Hem de fer 
pujar  

Motors a tota potència! Pugem 

aquesta joia als 26.000 peus! el dirigible a 8.000 m!  

Simon, 18 graus direcció sud. Simon, 18 graus direcció sud. 

          Escena 3 

Ø (TV) 

  

Jo el busco, senyor Fredricksen! D’acord, Sr. Fredricksen! 

                                                                  

    1.3.2. Números 

Les quantitats o números del zero al deu s’han d’escriure en lletres. La resta s’ha 

d’escriure en números aràbics.  

                                                               Escena 1 

Motors a tota potència! Hem de fer 
pujar  

Motors a tota potència! Pugem 

aquesta joia als 26.000 peus! el dirigible a 8.000 m!  

Simon, 18 graus direcció sud. Simon, 18 graus direcció sud. 

                                                                Escena 3 

molt astut. Has de picar de mans tres 
cops  

molt llest. Pica de mans tres cops 

per atreure’l.  perquè vingui.  

  

Té el cau dos carrers més avall  Té el cau a dos carrers, 

passat el -- passat el -- 

                  

 

2. Simplificació  

2.1. Simplificació estructural  

2.1.1 Evitar les formes compostes  

Ús de temps verbals simples, evitar perífrasis. 

          Escena 1 
Motors a tota potència! Hem de fer 
pujar  

Motors a tota potència! Pugem 

aquesta joia als 26.000 peus! el dirigible a 8.000 metres!  

          Escena 2 

 

 

                                   

          Escena 3 
Has de picar de mans tres cops  Pica de mans tres cops 

per atreure’l.  perquè vingui.  

   

  2.1.2.  Imperatiu en lloc d’interrogació 

          Escena 4 
Podem parar?  Parem! 

              

M’has de jurar  Jura’m 

que no ho diràs a ningú. que no diràs res. 

  

I vols saber on viuré? I saps on viuré? 
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             Escena 5  
Ens el quedem si us plau?  (INSISTENT) Quedem-nos-el! 

 

2.1.3 Ús d’estructures paral·leles  

S’ha comprovat que faciliten la interactivitat del diàleg i, així, també és més 

fàcil anticipar la informació.  

Escena 3 
Si trobés algú que pogués ajudar-
me...  

Si algú em pogués ajudar... 

Jo, jo ho faré! Jo l’ajudaré! 

                    Escena 4 

Què t’empatolles? Què vols dir? 

L’hi podem portar caminant  Que l’hi podem dur caminant! 

 

 

2.1.4 Col·locar els complements circumstancials a l’inici 

de l’oració 

Especialment, els complements de temps, tal com es fa en llengua de signes. És 

molt important seguir l’ordre lògic dels elements per facilitar-ne la comprensió. 

                                                     Escena 5 

És que fa 5 minuts no hi havia d’anar!  (S’EXCUSA) Fa cinc minuts no hi 
havia d’anar! 

 

 

  2.1.5 Coordinació vs. subordinació 

Les persones sordes tenen dificultats amb la sintaxi complexa, per això és 

preferible utilitzar-ne una de més simple. Això no significa que calgui eliminar 

totes les oracions subordinades, però resulta eficaç parafrasejar-les per 

aconseguir substituir-les per mots que tinguin equivalència en llengua de signes: 

motiu (oracions subordinades causals), resultat (oracions subordinades 

consecutives) o objectiu  (oracions subordinades finals), entre altres. 

Les oracions coordinades no presenten tantes dificultats com les subordinades, 

encara que cal tenir en compte que les conjuncions s’utilitzen poc en llengua de 

signes, ja que s’expressen amb la cara. No obstant això, les conjuncions més 

freqüents com i, també i a més a més sí que tenen signe propi. 

                                                     Escena 1 

No qualsevol nen del carrer que es 
posi un casc i un parell d’ulleres. Et 
creus que tens dret a ser aquí, eh? 
T’ho creus? 

No qualsevol nen del carrer amb 
casc i ulleres d’explorador.  Creus 
que vals? 

 

 



20 

2.2. Simplificació lèxica 

Cal triar un vocabulari assequible per a l’espectador sord. 

 

2.2.1. Paraules d’ús freqüent 

Evitar l’ús de tecnicismes i de paraules massa col·loquials. 

     Escena 1 

 

       

     Escena 4 

 

 

      Escena 5 
Russell si no en fas més via  Russell si no t’espaviles 

se’t cruspiran els tigres.  se’t menjaran els tigres 

 

 

2.2.2.  Hipònims vs. hiperònims 

 
Segons un petit estudi realitzat entre la comunitat sorda, s’ha manifestat que les 

persones amb discapacitat auditiva tenen més dificultats per reconèixer els 

hiperònims que els hipònims. A més a més, és aconsellable evitar repetir termes 

amb significats similars, equivalents, i cal escollir el que tingui un ús més 

generalitzat. 

                        Escena 2 

Ja ho sé! Tu ens pots portar  (HA TINGUT UNA IDEA) Ja ho sé! 
Ens pots portar tu 

allà amb el dirigible! Jura’m que ens 
hi portaràs!  

(IMPERATIVA) amb el zepelí! 
Jura’m que ens hi portaràs! 

 

2.2.3.  No utilitzar diminutius 

No és recomanable utilitzar sufixos diminutius perquè no s’expressen en el 

component parlat que acompanya el signe de la llengua de signes. 

 

                                          Escena 1 

Aguanta preciós! Què  Què fan els meus gossos? 

fan els meus gossets? Bup, bup! (LLADRA)  

  

Aaai, és un cadellet! Si és un cadell! 

                                          Escena 5 

Vine tamarro, au surt tamarret,  Surt tamarro, 

tamarret...? tamarro? 

 

 

Tramunta el Gran Canyó! Creua el Gran Canyó! 

Tramunta l’Everest! Escala l’Everest! 

Podem plegar fins allà! Hi arribarem! 

  

Què t’empatolles? Què vols dir? 
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2.2.4. Termes tabú 

Hi ha expressions orals que es consideren tabús, però que no ho són en llengua 

de signes. “We recommend the use of taboo words whenever trying to avoid 

indirect forms of giving the message, which may increase difficulty for deaf 

children” (Lorenzo, 2010:144). 

                           Escena 5 

Ai, santa paciència! Vés darrere d’un  Santa paciència! Vés a fer  

arbre i fes el que hagis de fer!  caca, va! 

 

  

2.2.5. Coneixements culturals  

La deficiència del sistema educatiu de les persones sordes ha provocat que 

tinguin uns coneixements culturals bastant reduïts. En alguns casos, podrem 

prescindir d’aquests elements, però en altres caldrà explicitar el sentit o 

parafrasejar els subtítols perquè les persones sordes ho puguin comprendre. 

   Escena 1 

Vigileu, el mont Rushmore!  Vigileu! Una muntanya!  

Tot a estribord! Hem de fer passar l’Esperit  Tot a estribord! L’Esperit de l’Aventura  ha de  

de l’Aventura per damunt del mont Rushmore… sobrevolar la muntanya!  

  

Motors a tota potència! Hem de fer pujar  Motors a tota potència! Pugem 

aquesta joia als 26.000 peus! el dirigible a 8.000 m!  

  

Fa un dia radiant. Vent de  Fa un dia radiant.  

l’est de 10 nusos. Bufa vent de l’est. 

   Escena 2 

Charles Muntz, l’explorador. Quan sigui Charles Muntz, l’explorador. Quan sigui  

més gran aniré on ha anat ell: gran aniré on ha anat ell: 

a l’Amèrica del Sud.  a l’Amèrica del Sud. 

                             

 

3. Amplificació   

3.1. Explicitar les pressuposicions  

Cal explicitar les que es poden entendre pel fil del discurs. 

                                             Escena 2 
Sóc del grup d’Exploradors de la 
Natura, 

Sóc un explorador de la natura, 

tribu 54, cau 12. de la tribu 54, cau 12. 

                                             Escena 5 

No hi ha tigres a Sud-amèrica.  No hi ha tigres a Sud-amèrica. 

Zoologia. Tinc la xapa de Zoologia. 

 

3.2. Dobles sentits o metàfores 

Tot i que cal evitar-los, també es recomana explicitar-los. 

                                              Escena 1 

Motors a tota potència! Hem de fer  Motors a tota potència!  

pujar aquesta joia als 26.000 peus! Pugem el dirigible a 8.000 m!  
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E. Caràcters, línies, ubicació i temps de permanència dels subtítols a la pantalla. 

La capacitat de lectura de l’espectador sord és menor que la de l’espectador que hi sent. 

De fet, és equivalent a la dels nens oients de 9 anys d’edat (entre 90 i 120 

paraules/minut, és a dir, 1 o 2 paraules/segon). Els nens sords, segons Lewis (1996), no 

assoleixen una capacitat lectora suficient fins als 12 o 13 anys. Tenint en compte 

aquesta informació, és evident que els subtítols destinats a persones sordes o amb 

discapacitat auditiva haurien de romandre a la pantalla més temps que els subtítols per a 

persones oients. Així, s’ha establert que els subtítols d’una línia han de mantenir-se en 

pantalla entre 5 i 6 segons i els de dues, entre 9 i 11 segons. Si fem càlculs
5
 es tracta 

d’una exposició entre 5 i 6 segons superior a la dels subtítols per a oients. No obstant 

això, la norma UNE 153010 determina que els subtítols de 35 caràcters han de 

projectar-se en pantalla durant 1,82 segons i els de 70 caràcters (dues línies), 3,64 

segons. 

El nombre de línies és un màxim de dues, tot i que, en casos en què hi ha descripció 

sonora, n’hi poden haver tres. Es col·loquen a la part central inferior de la pantalla, 

encara que com ja hem comentat en apartats anteriors, quan es tracta de la descripció 

d’elements sonors d’ambient, la norma UNE 153010 recomana situar-los a la part 

superior dreta de la pantalla. Aquesta indicació, però, només fa referència explícita a les 

pàgines del teletext de la televisió. En cas que les dues línies de subtítol conformin un 

diàleg, és a dir, es tracti de la intervenció de dos personatges diferents, es recomana 

utilitzar una línia de subtítol per a cada personatge, introduïda per un guionet (-). Si, per 

contra, les dues línies de subtítol conformen un sol parlament, és més recomanable 

mantenir-les que convertir-les en dos subtítols d’una sola línia.  

Per últim, només cal fer una petita menció de la sincronia dels subtítols. S’estipula que 

el subtítol ha d’entrar just en el moment en què el personatge comença la seva 

intervenció o es produeix qualsevol informació sonora i ha de sortir tan bon punt 

l’acabi, realitzi una pausa o cessi el so. Malgrat això, es permet un cert marge 

d’asincronia i fer entrar el subtítol una mica abans i fer-lo sortir una mica més tard quan 

el missatge és molt dens o en programes en què hi ha subtítols interlingüístics, ateses les 

dificultats intrínseques del receptor de la SPS. Tot i que és recomanable augmentar el 

                                                           
5
 Els subtítols per a oients tenen un mínim de permanència d’1 segon i un màxim de 6. 
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temps de permanència del subtítol a la pantalla, és difícil determinar quants segons es 

pot allargar, ja que el ritme vindrà determinat per la velocitat del diàleg del producte 

audiovisual. És a dir, no es pot estipular una prolongació idèntica per a cada pel·lícula, 

perquè es podria produir un desfasament entre el text subtitulat i la informació visual i 

verbal del producte audiovisual. A més a més, tampoc s’ha de mantenir un subtítol més 

temps del necessari, ja que podria despistar (o donar una informació equivocada a) 

l’espectador, que tendeix a rellegir el subtítol mentre apareix en pantalla i, 

consegüentment, pot perdre’s la informació visual. I tot i que la subtitulació ja és de per 

si una contaminació (a vegades necessària) de la imatge, s’ha d’evitar que esdevingui 

una intromissió innecessària o excessiva a la imatge (Herrador et al., 2007:50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

4. CONCLUSIONS 

 

Un dels principals objectius que em proposava a l’inici d’aquest treball era exposar una 

proposta pròpia de subtítols per a persones sordes. I volia fer-ho d’una manera el més 

aproximada a un nivell professional. Crec que he arribat a complir la primera premissa, 

ja que els subtítols que he elaborat estan fets pensant únicament en el receptor sord. Pel 

que fa a la segona, m’agradaria pensar que, almenys, he assolit un nivell de qualitat 

acceptable. Ara que, després de veure com són els subtítols accessibles disponibles al 

DVD (vegeu Annex 3), penso que, si més no, he tingut més cura a l’hora de proposar 

els subtítols i més delicadesa a l’hora d’aplicar la normativa d’una manera funcional. He 

intentat reduir els subtítols, reformular-los perquè les persones sordes ho puguin 

comprendre més còmodament i he seguit les convencions establertes per facilitar-los 

l’accés a la pel·lícula.  

 

Durant aquests mesos he procurat posar-me a la pell d’una persona que no hi sent, amb 

l’única finalitat de fer la feina ben feta. Estic convençuda que no he obtingut un resultat 

perfecte, que hi haurà mil i un errors. Però he de recordar que el terreny de 

l’accessibilitat era totalment desconegut per a mi. Superar el repte d’endinsar-m’hi i 

sortir-me’n era un altre dels meus objectius. Considero que he estat capaç d’iniciar una 

tasca de recerca des del no res i acabar tenint uns coneixements prou sòlids sobre la 

matèria.   

 

I ho he pogut aconseguir gràcies a les lectures que he fet sobre accessibilitat, traducció 

audiovisual i sordesa. Després de llegir la bibliografia i d’investigar com s’ha de dur a 

terme la SPS he arribat a la conclusió que no és tasca fàcil. El text audiovisual és el 

resultat de la interacció de missatges en diferents codis (verbal, visual, acústic) que es 

combinen i es presenten com un tot. Les persones amb alguna discapacitat sensorial no 

tenen accés a algun d’aquests codis, cosa que els impedeix consumir el producte 

audiovisual en la seva totalitat i essència.  

 

És aquí on entra en joc el paper de la SPS. Ha de servir per mantenir intactes tots els 

codis, encara que es facilitin d’una manera alternativa, depenent de les necessitats de 

l’espectador. El mediador entre el producte audiovisual i el receptor ha d’actuar de 

manera que el públic pugui reconstruir el trencaclosques de codis. Per això, haurà de 



25 

conèixer bé a qui es destina la seva feina: les seves necessitats, les seves mancances, el 

seu procés cognitiu i el seu domini social o lingüístic. Haurà de transformar un text oral 

en paraules escrites que arribin a sonar com el guió original.  

 

I això no és fàcil per als traductors oients. Hem de tenir present que els missatges 

verbals, i fins i tot els no verbals (els silencis, la música, els gestos...), juguen un paper 

essencial en el terreny audiovisual; tot està calculat minuciosament per causar un efecte 

al públic. Per aquest motiu, el traductor ha de saber desxifrar què s’amaga darrere cada 

so i trobar la millor solució per comunicar el missatge. El seu objectiu principal ha de 

ser transmetre el component acústic de l’original mitjançant un efecte narratiu i estètic 

que tingui significat per a les persones sordes. Per tant, s’ha de trobar el camí per arribar 

a un resultat final que contingui visualment tot allò que sona en pantalla. I el que no 

sona, també.  

 

Per poder fer-ho bé, és evident que el traductor ha de conèixer les necessitats de la 

comunitat sorda. D’una banda, pot seguir les directrius que s’han establert fins el dia 

d’avui, com la norma UNE 153010, o les recomanacions de professionals com Neves o 

Lorenzo. L’inconvenient és que, com que encara no hi ha gaire recerca sobre el tema, 

tothom hi fa una aportació interessant, però aïllada. Crec que és tan important com 

urgent establir uns paràmetres que serveixin realment de guia per a la SPS. De l’altra, 

pot informar-se de primera mà. És una feina que em queda pendent, perquè no he pogut 

aprofundir en aquest aspecte, atès el poc temps que he tingut per a la realització 

d’aquest treball. Tot i això, he de dir que he intentat posar-me en contacte amb algunes 

associacions que vetllen pels drets de les persones sordes, com FESOCA o Federació 

ACAPPS, però o no n’he obtingut resposta o bé no han pogut satisfer les meves 

peticions.  

 

No obstant això, la dificultat de conèixer les necessitats de les persones sordes no és el 

que més m’ha sorprès després d’acabar el treball. El que més m’ha impactat ha estat la 

ignorància que es té de la comunitat sorda, d’aquesta part reduïda de la població del 

nostre país. El primer pas per canviar aquesta realitat és rebutjar “la concepción 

tradicional de la sociedad en la que se diferenciaban dos tipos de población: una 

población «normal» y otra población «especial» o discapacitada” (Orero, 2007:13). 
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Només existeix una societat en què conviuen individus amb diferents habilitats i 

característiques i la SPS pot beneficiar-los a tots, no només a aquells que tenen una 

discapacitat auditiva, de diferent manera: ajudar els immigrants a aprendre la nostra 

llengua i, consegüentment, integrar-se millor, o ensenyar de llegir els més petits de casa, 

entre altres.  

 

El segon pas, fonamental, és fer tot el que estigui al nostre abast per poder integrar totes 

les persones amb discapacitat, perquè puguin desenvolupar-se com les persones que 

afortunadament no en tenim cap. Un altre dels objectius que em plantejava amb aquest 

treball era aportar alguna cosa nova, si més no, interès per aquest petit sector de la 

nostra societat. Crec que perquè l’accessibilitat als mitjans arribi a ser un ideal aplicable 

a la vida real, experts en accessibilitat i persones amb discapacitat haurien de treballar 

conjuntament: uns per explicar les seves pròpies necessitats i els altres per aplicar els 

coneixements que han anat adquirint gràcies a l’experiència. Només així 

s’aconseguirien uns resultats òptims i eficaços per a la gent que els necessita.  

 

Així, doncs, espero que amb aquest treball s’hagi conscienciat de la necessitat 

d’impulsar l’accessibilitat als mitjans. Em consta que cada vegada hi ha més cursos 

(especialitzats, de postgrau) destinats a formar professionals d’aquest camp, per tant, ja 

s’està fent un esforç perquè tothom tingui accés als drets més fonamentals. I s’ha de 

parar especial atenció als productes destinats a un públic infantil. Cal recordar que la 

infantesa és una edat crucial per al desenvolupament cognitiu de la persona i és 

imprescindible que les personetes amb discapacitat tinguin accés a la informació 

audiovisual a través dels subtítols, perquè així podran desenvolupar les seves capacitats.  

 

Finalment, només he de dir que la realització d’aquest treball m’ha enriquit moltíssim, 

ja que he après un munt de coses noves, a banda de canviar el meu punt de vista sobre la 

comunitat sorda. Val a dir, també, que m’ha sorprès la meva capacitat de recerca i la 

manera com he pogut gaudir d’aquest procés, tot i les dificultats tècniques amb què 

m’he trobat. Algunes, les he pogut solucionar jo sola, d’altres, no les he pogut resoldre 

ni amb l’ajuda del meu tutor. Aquest és l’únic gran entrebanc amb què m’he topat, ja 

que la meva intenció era lliurar, també, el DVD amb la meva proposta de subtítols.       
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Malgrat això, espero haver pogut plasmar de manera molt visual què ha suposat per a 

mi l’aventura d’explorar el món dels sons.  
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6. ANNEXOS 

6.1. Annex 1 

 

Conté el guió original, la transcripció de les versions doblades al català i al castellà i la proposta de SPS de les 5 escenes escollides.  

 

Escena 1: en Carl i l’Ellie es coneixen. 

GUIÓ ORIGINAL DOBLATGE CASTELLÀ DOBLATGE CATALÀ Versió SPS 

TO: 3.    

EXT. SMALL TOWN NEIGHBORHOOD, 
1930’S - DAY - CONTINUOUS 

  (Música) 

Young Carl “flies” his blue balloon (“The Spirit 
of 

  (IMITA UN AVIÓ) 

Adventure” hand-written on it) as he runs 
along the sidewalk. 

  L’ESPERIT DE L’AVENTURA 

He still wears helmet and goggles.    

TITLE CARD: WALT DISNEY PICTURES 
PRESENTS 

   

NEWSREEL ANNOUNCER (V.O.)    

Here’s Charles Muntz piloting his Aquí está Charles Muntz pilotando su Vet aquí Charles Muntz pilotant  Vet aquí Charles Muntz pilotant 

famous dirigible!! famoso dirigible. el seu famós dirigible. el seu dirigible. 

TITLE CARD: A PIXAR ANIMATION 
STUDIOS FILM 

  (Botzina) 

NEWSREEL ANNOUNCER (V.O.)    

He hurdles Pike’s Peak! Sortea la cima del Teide Tramunta el Pike’s Peak! Fa el cim del Teide! 

Carl jumps over a small rock.    

NEWSREEL ANNOUNCER (V.O.)    

He hurdles the Grand Canyon! Cruza el Gran Cañon! Tramunta el Gran Canyó! Creua el Gran Canyó! 

Carl jumps over a crack in the sidewalk.   (GEMEGA) 

NEWSREEL ANNOUNCER (V.O.)    

He hurdles Mount Everest! Escala el monte Everest! Tramunta l’Everest! Escala l’Everest! 

Carl jumps over a tree stump... and smacks   (GEMEGA) 
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into it instead. 

NEWSREEL ANNOUNCER (V.O.)    

He... goes around Mount Everest! Bueno, ¡rodea el monte Everest! Voreja l’Everest! Voreja l’Everest! 

Is there nothing he cannot do? ¿Es que no hay nada que se le resista? Hi ha res que se li resisteixi? Hi ha res que se li resisteixi? 

TITLE CARD: UP    

NEWSREEL ANNOUNCER (V.O.)    

Yes, as Muntz himself says: Como  el propio Muntz dice: No! Com diu el mateix Muntz:  No! 
Com diu el mateix Muntz: 

“Adventure is--” La aventura nos L’aventura ens  L’aventura ens 

GIRL’S VOICE (O.S.)    

“Adventure is out there!” “¡La aventura nos espera!” “L’aventura ens espera!” “L’aventura ens espera!” 

Carl stops. Who said that?    

The voice comes from a dilapidated HOUSE, 
windows boarded up 

   

and lawn overgrown with weeds.    

The weather vane atop the house turns, 
pulled by ropes. 

   

GIRL’S VOICE (O.S.)    

Look out! Mount Rushmore! Hard to ¡Cuidado! ¡El Monte Rushmore! Vigileu, el mont Rushmore!  Vigileu! Una muntanya!  

starboard. Must get the Spirit of El Espíritu de la Aventura debe  Tot a estribord! Hem de fer passar l’Esperit  Tot a estribord! L’Esperit de l’Aventura ha de  

Adventure over Mount Rushmore... sobrevolar el Monte Rushmore… de l’Aventura per damunt del mont Rushmore… sobrevolar la muntanya!  

4.    

Carl walks toward the voice.    

GIRL’S VOICE (O.S.)    

Hold together old girl. How’re my Aguanta viejo amigo.[uuu] ¿Cómo  Aguanta preciós! Què  Què fan els meus gossos? 

dogs doing? Ruff ruff! van mis perros? ¡Guau, guau! fan els meus gossets? Bup, bup! (LLADRA)  

INT. DILAPIDATED HOUSE, HALLWAY - 
CONTINUOUS 

   

Carl squeezes through the broken door into 
the foyer. He 

   

follows the voice toward the living room.    

GIRL’S VOICE (O.S.)    

All engines ahead full! Let’s take ¡Avance a toda máquina! ¡Hay que elevar Motors a tota potència! Hem de fer pujar  Motors a tota potència! Pugem 

her up to 26,000 feet! Rudders el dirigible a 8.000 metros! Simón, aquesta joia als 26.000 peus! 
Simon,  

el dirigible a 8.000 m!  
Simon,  

eighteen degrees towards the south. 18 grados al sur. 18 graus direcció sud. 18 graus direcció sud. 

INT. DILAPIDATED HOUSE, LIVING ROOM - 
CONTINUOUS 

   

Carl rounds the corner to see...    

ELLIE, an eight year old girl, her mussy red 
hair barely 

   

visible beneath her flight helmet and goggles. 
Bare footed, 

   

her overalls are patched and dirty.    
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The old house has been transformed into a 
make-believe 

   

dirigible cockpit. Ellie steers, the wheel made 
from a rusty 

   

old bicycle.    

YOUNG ELLIE    

It’s a beautiful day, winds out of Hace un día hermoso y el viento viene  Fa un dia radiant. Vent de  Fa un dia radiant.  

the east at ten knots. del este a diez nudos. l’est de 10 nusos. Bufa vent de l’est. 

Visibility... unlimited. Visibilidad… ilimitada. Visibilitat…il·limitada! Visibilitat...il·limitada! 

(yells a command)    

Enter the weather in the logbook! ¡Anoten tiempo en cuaderno de bitácora! Tu! Entra el temps al diari de bord! Anota el temps al diari de bord! 

The navigator (her hamster) skitters in its 
cage. 

  (Sona la roda) 

Ellie uses two tied-together Coke bottles as 
binoculars. 

   

YOUNG ELLIE    

Oh! There’s something down there! ¡Uy, allá abajo hay algo! Ep! Allà baix hi ha alguna cosa! 
 

Ep! Allà hi ha alguna cosa! 

I will bring it back for science. Lo capturaré para la ciencia. M’ho emportaré per estudiar-ho.  
 

Ho capturaré per estudiar-ho! 

Awwww, it’s a puppy! Oooooh, ¡es un perrito! Aaai, és un cadellet! Si és un cadell! 

Carl is distracted by the Muntz newspaper 
clippings taped to 

   

the wall.    

YOUNG ELLIE (O.S.)    

No time! A storm! Lightning! Hail! ¡Aaaah! ¡No hay tiempo! ¡Una tormenta! ¡Rayos! 
¡Granizo! 

Aaah! De pressa! Una tempesta! Llamps! Pedra!  (CRIDA) Una tempesta! Llamps! 

Ellie pops up in front of Carl.    

5.    

YOUNG ELLIE    

What are you doing!?! ¿Qué haces aquí? Què hi fas aquí?  (ENFADADA) Què fas aquí? 

Carl screams. He lets go of his balloon. It 
floats through 

   

a broken part of the ceiling and disappears.    

Ellie circles Carl accusingly.    

YOUNG ELLIE    

Don’t you know this is an exclusive ¿No sabes que este es un  Que no saps que això és un  No saps que això és un  

club? Only explorers get in here. club exclusivo? Solo los exploradores entran. club exclusiu? Només s’hi accepten exploradors. club exclusiu? Només hi volem exploradors. 

Not just any kid off the street No un niño de la calle cualquiera con casco y 
gafas de explorador. ¿Tú crees que cumples los 
requisitos, niño?  

No qualsevol nen del carrer que es posi un casc 
i un parell d’ulleres. Et creus que tens dret a ser 
aquí, eh? T’ho creus? 

No qualsevol nen del carrer amb casc i ulleres 
d’explorador.  Creus que vals? 

with a helmet and a pair of    

goggles. Do you think you got what    

it takes? Well, do you?!?    
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Carl FUMPHERS.  Doncs... E-e-e-eh, jo... 

YOUNG ELLIE    

Alright, you’re in. Welcome aboard. Admitido. Bienvenido a bordo. D’acord, acceptat! Benvingut a bord. D’acord, acceptat! Benvingut a bord. 

She offers her hand. Carl looks down, 
embarrassed. 

   

YOUNG ELLIE    

What’s wrong? Can’t you talk? Qué ocurre? O sabes hablar?  Què et passa? Que ets mut?  Que ets mut? 

Carl is frozen. Ellie softens.    

YOUNG ELLIE    

Hey, I don’t bite. Oye que no muerdo Ei, no mossego. Ei, no mossego. 

She takes off her helmet. Her hair frizzes out 
in all 

  (Electricitat estàtica) 

directions.    

She removes a homemade GRAPE SODA 
CAP pin from her shirt and 

   

pins it on Carl.    

YOUNG ELLIE    

You and me, we’re in a club now. Tú y yo ahora estamos en el club. Tu i jo som del club, ara.  Tu i jo som del club, ara. 

Carl smiles.    

YOUNG ELLIE    

I saw where your balloon went. No creas que has perdido el globo. Sé on ha anat el teu globus.  Sé on és el teu globus. 

Come on, let’s go get it! Vamos a buscarlo! Vine anem-lo a buscar!  Anem a buscar-lo. 

Carl watches her stride out of the room. She 
pops back in. 

   

YOUNG ELLIE    

My name’s Ellie. Me llamo Ellie. Jo em dic Ellie.  Jo em dic Ellie. 

She grabs his hand.   (Música) 

Carl blushes as she pulls him out of the room.    

6.    

INT. DILAPIDATED HOUSE, UPSTAIRS    

YOUNG ELLIE    

There it is. ¡Ahí está! És allà.  És allà! 

Carl and Ellie look across the attic at the 
balloon. Between 

   

them the floor has collapsed, save one rickety 
beam. Carl GULPS. 

  (EMPASSA SALIVA)  

YOUNG ELLIE    

Well, go ahead. A por él. Au va, agafa’l. Va, agafa’l. 

She pushes him out onto the beam.   (Frec amb la fusta) 

YOUNG ELLIE    

Go on. Venga. Corre. Corre. 

Carl steels his courage. He puts on his 
goggles, starts 

  (CRIDA ESPANTAT) 

forward... and FALLS through the floor.    
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Escena 2: l’Ellie explica els seus plans a en Carl. 

GUIÓ ORIGINAL DOBLATGE CASTELLÀ DOBLATGE CATALÀ Versió SPS 

EXT. SMALL TOWN NEIGHBORHOOD 
STREET - DAY 

   

Ambulance. SIREN blaring.   (Sirena d’ambulància) 

EXT. CARL’S HOUSE - NIGHT   (Grills) 

One lone light on upstairs.    

INT. CARL’S ROOM    

Carl in bed, reading a book by flashlight, his 
arm in a CAST. 

   

Into the room floats Carl’s lost BLUE 
BALLOON. 

   

Carl jumps and CALLS OUT in fright.   (CRIDA ESPANTAT) 

YOUNG CARL    

(re: arm)    

Ow!   Ai! 

A head pops up from outside the open 
window. 

   

YOUNG ELLIE    

Hey kid!!    

Carl SCREAMS, hitting himself in the face 
with the cast. 

   

YOUNG CARL    

Ow!! ¡Aaah! Aaah! (ESPANTAT) Aah! 

7.    

Ellie climbs in the window.    

YOUNG ELLIE    

Thought you might need a little ¡Hola chico! Pensé que querrías divertirte.  Hola menut! He pensat que podria venir a 
animar-te.  

Hola! He pensat que podia animar-te. 

cheerin’ up. I got somethin’ to Voy a ensenarte  Tinc una cosa  (XIUXIUEJA) T’ensenyaré una cosa 

show ya! una cosa.  que et vull ensenyar.  

INT. CARL’S ROOM - MOMENTS LATER    

The two hunker under a blanket tent with a 
flashlight. Ellie 

   

whispers, as if to protect a National Secret.    

YOUNG ELLIE    

I am about to let you see something Estoy a punto de enseñarte algo  Estàs a punt de veure una cosa   

I have never shown to another human que nunca he enseñado a ningún ser humano. que no he ensenyat a cap altre ésser humà.  que no he ensenyat a ningú. 

being. Ever. In my life. Jamás. En mi vida.  Mai, en tota la vida.  Mai a la vida. 

Carl’s eyes widen in alarm.    

YOUNG ELLIE    

You’ll have to swear you will not Tienes que jurarme que no  M’has de jurar  Jura’m 
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tell anyone. se lo contarás a nadie. que no ho diràs a ningú. que no diràs res. 

Carl nods.    

YOUNG ELLIE    

Cross your heart. Do it! Haz una cruz con el corazón. ¡Venga! Jura-m’ho de tot cor!  Jura-m’ho de tot cor! 

Carl crosses. Ellie unveils...    

YOUNG ELLIE    

My Adventure Book! ¡Mi diario de aventuras!  El meu llibre d’aventures! El meu llibre d’aventures! 

It’s a reused photo album with the words “My 
Adventure Book” 

   

written across it. She opens it to a photo of 
Charles Muntz. 

   

YOUNG ELLIE    

You know him. A él ya le conoces. Tu ja el coneixes. A ell ja el coneixes. 

Carl smiles excitedly.    

YOUNG ELLIE    

Charles Muntz, explorer. When I get Charles Muntz, explorador. Cuando sea  Charles Muntz, l’explorador. Quan sigui Charles Muntz, l’explorador. Quan sigui  

big, I’m going where he’s going: mayor yo pienso ir a donde ha ido él:  més gran aniré on ha anat ell: gran aniré on ha anat ell: 

South America. a Suramérica.  a l’Amèrica del Sud.  a l’Amèrica del Sud. 

She turns the page to a map.    

YOUNG ELLIE    

It’s like America... but south. Es como América… pero en el sur.  És com Amèrica...però al sud. És com Amèrica... però al sud. 

Wanna know where I’m gonna live? ¿Quieres saber dónde viviré? I vols saber on viuré? I saps on viuré? 

8.    

She turns to an engraving of a large waterfall. 
A small handdrawn 

   

picture of Ellie’s clubhouse is glued to the top.    

YOUNG ELLIE    

(reading caption)    

“Paradise Falls, a land lost in En las Cataratas Paraíso, una tierra perdida en 
el  

A la Cascada del Paradís, una terra perduda 
en el  

A “la Cascada Paradís, una terra perduda en 
el  

time.” I ripped this right out of tiempo. Arranqué esta  hoja temps. Vaig arrencar el full temps”. Vaig arrencar el full 

a library book. de un libro de la biblioteca.  d’un llibre de la biblioteca.  d’un llibre de la biblioteca. 

Carl GASPS in horror.  Oh! (ESGARRIFAT) Oh! 

YOUNG ELLIE    

I’m gonna move my clubhouse there, Llevaré la casa del club hasta allí  Portaré la casa del club  M’enduré la casa  

and park it right next to the y la pondré junto a las cataratas.  i la posaré al costat de la cascada.  i la posaré a la cascada. 

falls. Who knows what lives up ¿Quién sabe que habrá allí arriba?  Qui sap què hi ha, allà dalt? Què hi deu haver allà dalt? 

there? And once I get there... Y cuando llegue a ese sitio…  En fi quan hi hagi arribat... aquests fulls són  Quan hi arribi... aquests fulls són  

She flips through her book, revealing a page 
marked, “STUFF 

   

I’M GOING TO DO.” Past that, the pages are 
blank. 

   

YOUNG ELLIE    

Well, I’m saving these pages for Mira, guardo todas estas hojas    
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all the adventures I’m gonna have. para todas las aventuras que voy a vivir. per totes les aventures que viuré. per escriure les aventures que hi viuré. 

Only... I just don’t know how I’m Lo único… es que no sé cómo  És clar que... encara no sé com  Però encara no sé com 

gonna get to Paradise Falls. voy a viajar hasta las Cataratas Paraíso.  anar-hi a la Cascada del Paradís.  hi aniré. 

Ellie closes the book, disappointed.    

Carl has a thought. He looks at his toy 
dirigible. 

   

YOUNG ELLIE    

That’s it! You can take us there ¡Ya está! ¡Nos llevarás tú  Ja ho sé! Tu ens pots portar  (HA TINGUT UNA IDEA) Ja ho sé! Ens pots 
portar tu 

in a blimp! Swear you’ll take us. en tu dirigible! Jura que nos llevarás. allà amb el zepelí! Jura’m que ens hi portaràs!  (IMPERATIVA) amb el dirigible! Jura’m que 
ens hi portaràs! 

Cross your heart! Cross it! Cross ¡Haz una cruz con el corazón! ¡Júralo!  Jura-m’ho de tot cor! Jura-m’ho de tot cor!  Jura’m-ho! De tot cor! 

your heart.    

Carl does.    

YOUNG ELLIE    

Good. You promised. No backing out. Te has comprometido. No vale echarse atrás. Ho has promès. No et faràs enrere.  M’ho has promès. No et pots fer enrere.  

Carl shakes his head “no.”    

YOUNG ELLIE    

Well, see you tomorrow kid! Bye. Bueno, nos vemos mañana. Adiós.  En fi, fins demà menut. Adéu. Fins demà. Adéu. 

Ellie hops up and jumps out the window.    

YOUNG ELLIE    

“Adventure is out there!!” “La aventura nos espera”  “L’aventura ens espera” (CRIDA) “L’aventura ens espera” 

She pops back in.    

9.    

YOUNG ELLIE    

You know, you don’t talk very much. Oye, tú no eres muy hablador, la verdad,  Saps què? No parles gaire tu,  No parles gaire, eh? 

I like you. ¡Me gustas chico!  però em caus bé. M’agrada! 

Carl looks out the window after her in 
amazement. He rests 

   

his head on his balloon.    

YOUNG CARL    

Wow. Caray. Ostres. (EMBADALIT) Ostres. 

The balloon pops.   (Explota el globus) 

 

 



viii 

Escena 3: en Carl i en Russell es coneixen. 

GUIÓ ORIGINAL DOBLATGE CASTELLÀ DOBLATGE CATALÀ Versió SPS 

INT. CARL’S LIVING ROOM - DAY - LATER   (TV) 

Carl sits in his chair watching TV.    

A KNOCK at the door.   (Truquen a la porta) 

EXT. CARL’S HOUSE, PORCH - DAY    

The door opens.    

A Wilderness Explorer stands, reading from a 
Wilderness 

   

Explorer Manual. He is in uniform, complete 
with sash, 

   

neckerchief, hat, and an enormous backpack 
stuffed with every 

   

piece of equipment there is. This is 
RUSSELL, age 8. 

   

Russell, nose buried in his MANUAL, reads 
to Carl. 

   

RUSSELL    

“Good afternoon. My name is Buenas tardes, me llamo Molt bona tarda, jo em dic Russell, “Bona tarda, jo em dic Russell 

Russell. And I am a Wilderness Russell y soy un explorador intrépido sóc del grup d’Exploradors de la Natura,  i sóc un explorador de la natura, 

Explorer in Tribe 54, Sweatlodge de la tribu 54, tienda 12. tribu 54 cau 12.  de la tribu 54, cau 12 

12. Are you in need of any ¿Precisa usted de alguna Necessita alguna mena d’ajuda  Necessita ajuda, 

assistance today, sir?” ayuda, señor? avui, senyor? senyor?” 

As he finishes the script, Russell smiles up at 
Carl. 

   

CARL    

No. No. No. No.  

17.    

RUSSELL    

I could help you cross the street. Si quiere le ayudo a cruzar la calle. El podria ajudar a travessar el carrer.  El puc ajudar a travessar el carrer. 

CARL    

No. No. No. No. 

RUSSELL    

I could help you cross your yard. Si quiere le ayudo a cruzar el jardín? El podria ajudar a travessar el pati.  El puc ajudar a travessar el pati. 

CARL    

No. No. No. No.  

RUSSELL    
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I could help you cross your... porch? Si quiere le ayudo a cruzar el porche? El podria ajudar a travessar el porxo. El puc ajudar a travessar el porxo. 

CARL    

No. No. No.  No.  

RUSSELL    

Well, I gotta help you cross Bueno algo querrá usted cruzar, Però l’he d’ajudar a travessar alguna cosa.  (IMPACIENT) Però l’he d’ajudar amb alguna 
cosa. 

something. ¿verdad?   

CARL    

Uh, no. I’m doing fine. No. Me apaño bien. No. No cal que m’ajudis.  No cal que m’ajudis. 

Carl closes the door in Russell’s face.    

INT. CARL’S HOUSE, FRONT HALL - 
CONTINUOUS 

   

Carl listens through the door. Is the kid 
gone? He opens it. 

   

RUSSELL    

“Good afternoon. My name is Buenas tardes, me llamo Molt bona tarda, jo em dic “Bona tarda, jo em dic 

Russell.” Russell. Russell. Russell.” 

CARL    

Uh... kid... Escucha… Ei, vailet, Vailet, 

RUSSELL    

“And I am a Wilderness Explorer in Y soy un Explorador Intrépido de Sóc del grup d’Exploradors de la Natura, “Sóc un explorador de la natura, 

Tribe 54, Sweatlodge 12.” la tribu 54, tienda 12. tribu 54, cau 12. de la tribu 54, cau 12.” 

CARL    

Kid. KID!! Niño, niño quiero… Calla, calla... (CRIDA) Calla, calla... 

Russell stops... but goes back to reading.    

RUSSELL    

“Are you in need of any assistance ¿Precisa usted de alguna ayuda, Necessita alguna mena d’ajuda  “Necessita ajuda, 

today Sir?” Señor? avui, senyor? senyor?” 

CARL    

Thank you, but I don’t need any help! Gracias, no necesito a nadie. Gràcies, però no necessito ajuda Gràcies, no necessito ajuda. 

18.    

Carl swings the door shut, but a small 
camping boot stops it. 

   

RUSSELL    

Ow. ¡Au! Aai! Ai! 

Carl opens the door. Russell stands at 
attention. 

   

CARL    

(resigned)    

Proceed. Continua. Continua. (RESIGNAT) Continua. 

RUSSELL    

“Good afternoon. My-” Buenas tardes, me -- Molt bona tarda, jo em  “Bona tarda, em –“ 

CARL    
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But skip to the end! ¡Pero ve ya al final! Ves directe al final! (CRIDA) Ves al final! 

Russell points to his SASH. It is covered with 
badges except 

   

for one glaringly empty space.    

RUSSELL    

See these? These are my Wilderness Eche una ojeada. Son mis insignias Veu això? Són les xapes  Miri. Són les xapes 

Explorer badges. You may notice de Explorador Intrépido. Me falta dels Exploradors de la Natura. I com pot veure  dels Exploradors de la Natura i me’n falta una: 

one is missing. It’s my Assisting una, si se fija bien. Es la insignia de Ayuda em falta una xapa. La xapa d’Ajudar la Gent  la d’ajudar la gent gran.  

the Elderly badge. If I get it I a los Mayores. Cuando la consiga, Gran. Si l’aconsegueixo  Si l’aconsegueixo 

will become a Senior Wilderness ¡seré un Explorador Intrépido em convertiré en  seré  

Explorer! Sénior, nada menos! Cap dels Exploradors de la Natura! un Explorador de la Natura Sènior! 

Russell makes the Explorer Sign: his thumbs 
form a “W”, his 

   

fingers the “wings” of a bird, then the “claws” 
of a bear. 

   

RUSSELL    

“The wilderness must be explored! ¡Hay que explorar lo inexplorado! La natura s’ha d’explorar!  S’ha d’explorar la natura! 

CAW-CAW! RAAAR!” ¡Cru, cru raaaa!  Ra ra raaaaa  (IMITA  EL RUGIT D’UN LLEÓ) 

This sets Carl’s hearing aid off. Carl 
GRUMBLES in pain. 

Leñe! Aaah! (Pita l’audiòfon)  

(RONDINA) 

RUSSELL    

It’s gonna be great! There’s a big ¡Va a ser genial! Hacen una gran Serà genial! Fan una gran  Serà genial! Fan una gran  

ceremony, and all the dads come, ceremonia y vienen todos los papas, cerimònia, vénen tots els pares cerimònia, vénen els pares i  

and they pin on our badges... y  nos ponen las insignias. i posen les xapes.  ens posen les xapes. 

CARL    

So you want to assist an old ¿Y tienes que ayudar a una persona I tu vols ajudar una persona  I tu has d’ajudar una persona gran? 

person? mayor? gran?   

RUSSELL    

Yep! Then I will be a Senior ¡Sí! ¡Y después llegaré a Sí! I així seré  Sí! I així seré 

Wilderness Explorer! Explorador Intrépido Sénior! Cap dels Exploradors de la Natura!  un Explorador de la Natura Sènior! 

Carl leans in close to Russell.    

19.    

CARL    

(conspiratorially)    

You ever heard of a snipe? ¿Sabes lo que es un gamusino? Tu ja saps què és un tamarro?  (CONSPIRADOR) Tu saps què és un tamarro? 

RUSSELL    

Snipe? ¿Un gamusino? Un tamarro? (SORPRÈS) Un tamarro? 

CARL    

Bird. Beady eyes. Every night it Un pájaro, de ojos grandes. Todas  las noches Un ocell, d’ulls brillants. Cada nit  Un ocell, d’ulls brillants. Cada nit 

sneaks in my yard and gobbles my se mete en mi jardín y se zampa mis entra al meu pati i es cruspeix  ve al meu pati i es menja  

poor azaleas. I’m elderly and pobres azaleas. Yo soy un anciano débil les meves pobres azalees. Jo sóc gran i estic 
delicat  

les meves pobres azalees. Jo sóc gran  
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infirm. I can’t catch it. If only no puedo atraparlo. Ojalá alguien pudiera 
ayudarme… 

i no puc atrapar-lo. Si trobés algú que pogués 
ajudar-me...  

i no puc atrapar-lo. Si algú em pogués ajudar... 

someone could help me...    

RUSSELL    

Me! Me! I’ll do it! ¡Yo, yo! Yo lo haré! Jo, jo ho faré! (INSISTENT) Jo l’ajudaré! 

CARL    

Oh, I don’t know, it’s awfully No sé yo, es más listo Ui no ho sé, és un ocell  No ho sé, és un ocell 

crafty. You’d have to clap your que el hambre. Escucha tienes que dar molt astut. Has de picar de mans tres cops  molt llest. Pica de mans tres cops 

hands three times to lure it in. tres palmadas para atraerlo. per atreure’l.  perquè vingui.  

RUSSELL    

I’ll find it, Mr. Fredricksen! Yo lo busco señor Fredricksen! El trobaré, senyor Fredricksen! (ENÈRGIC) D’acord, Sr. Fredricksen! 

CARL    

I think its burrow is two blocks Tiene la madriguera a dos manzanas, Té el cau dos carrers més avall  Té el cau a dos carrers, 

down. If you go past -- pasado el -- passat el -- passat el -- 

RUSSELL    

Two blocks down! Got it! Dos manzanas, ¡entendido! Dos carrers, entesos! Ja és meu! Dos carrers, sí! 

Russell runs down the block clapping and 
calling. 

   

RUSSELL   (Pica de mans tres cops) 

Sniiiipe! Here Snipey Snipey... ¡Gamusino! Ven aquí gamusinito Tamarro! Vine, tamarro. Tamarret.  Tamarro, vine, tamarro. 

CARL    

(calls after Russell)    

Bring it back here when you find Cuando lo encuentres, ¡tráemelo! Porta’l aquí quan l’agafis! Porta-me’l quan l’agafis! 

it!    
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Escena 4: en Carl i en Russell aterren a la Cascada del Paradís. 

GUIÓ ORIGINAL DOBLATGE CASTELLÀ DOBLATGE CATALÀ Versió SPS 

CARL   (Bufa el vent) 

(out of breath)    

Where... where are we? ¿Dónde, dónde estamos? On som? (ESBUFEGA) On...on som? 

RUSSELL    

This doesn’t look like the city or Esto no tiene pinta ni de ciudad ni  No sembla ni una ciutat ni la selva, Ni a la ciutat, ni a la selva. 

the jungle, Mr. Fredricksen. de selva, señor Fredricksen. senyor Fredricksen.  

The wind picks up and they STRUGGLE 
against it. 

  (Música) 

CARL    

(to house)    

Don’t worry, Ellie. I got it. Tranquila Ellie, la tengo. Tranquil·la, Ellie,  (ESBUFEGA) Tranquil·la, Ellie. 

The wind clears the fog, slowly revealing a 
crescent shaped, 

   

flat-topped mountain on which they stand.    

Across it, some ten miles away, is PARADISE 
FALLS. 

   

Carl stares. He can’t believe it.    

CARL   (XIUXIUEJA) És aquí. 

There it is. Ellie, it’s so Ahí están. Ellie, son maravillosas.  És aquí. Ellie, és preciosa És preciosa. 

beautiful.    

The landscape is stunning.    

Carl shows Russell the engraving with the Ellie 
drawing of 

   

the house atop the falls.    

CARL    

We made it. We made it! Russell, ¡Hemos llegado, lo conseguimos Russell! Ho hem aconseguit! Russell! (ENÈRGIC) Ho hem aconseguit! Russell! 

we could float right over there. Cruzaremos flotando hasta allí. Podem plegar fins allà! Hi arribarem! 

Climb up. Climb up! Trepa, ¡trepa! Puja, puja! Puja! 

RUSSELL    

You mean assist you? Para conseguir mi insignia? Vol que l’ajudi? (SORPRÈS) I aconseguiré la insígnia? 

CARL    

Yeah, yeah. Whatever. Sí, lo que tú digas. Sí el que tu diguis! Sí, el que tu diguis. 

RUSSELL    

Okay, I’ll climb up! Vale! ¡Voy a trepar! D’acord ja pujo D’acord! 

Russell CLIMBS Carl, stepping on his leg, 
arms, and face. 

  Ah, ah 

34.    

CARL    

Watch it. Cuidado. Vigila. Vigila. 
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RUSSELL    

Sorry. Perdón. Perdó. Perdó. 

The hose jiggles as Russell CLIMBS out of 
frame. 

  (GEMEGA) 

CARL    

Now, when you get up there, go Ahora cuando llegues arriba,  Escolta, quan arribis a dalt, Quan siguis a dalt 

ahead and hoist me up! Got it?! tienes que tirar y ayudarme a subir. ¿Entendido? No t’entretinguis i puja’m a mi! ajuda’m a pujar! 

Russell continues to grunt and strain off screen.    

CARL   (GEMEGA) 

You on the porch yet?! ¿Estás en el porche ya? Ja hi ets? Ja hi ets? 

Russell is just inches above Carl, still 
STRUGGLING to climb. 

   

He slides down onto Carl’s head, exhausted.   (GEMEGA) 

CARL    

What? That’s it?! I came all this ¿Eh? ¿Ya está? ¿Es que he venido hasta aquí  Ja arribes al porxo? No, no pot ser! Ets al porxo, ja? (ENFADAT) No pot ser! 

way just to get stuck at the wrong para quedarme en el extremo opuesto  He arribat fins aquí i m’he de quedar a l’altre 
cantó  

He vingut aquí per quedar-me a l’altra banda  

end of this rock pile? Aw, great! de esta pila de rocas? ¡Canastas! d’aquest tros de roc? Genial, no hi ha dret. de la cascada? Genial! 

Carl paces.    

RUSSELL    

Hey, if I could assist you over Eeeh ¿me firma   (TÉ UNA IDEA) Signarà perquè em donin  

there, would you sign off on my para que me den la insignia si le ayudo  Firmarà perquè em donin la xapa?  la insígnia si l’ajudo a arribar-hi? 

badge? a llegar hasta allí?   

CARL    

What are you talking about? ¿De qué estás hablando? Què t’empatolles? Què vols dir? 

RUSSELL    

We could walk your house to the ¡Tiraremos de la casa hasta  L’hi podem portar caminant  Hi podem anar caminant! 

falls! las cataratas! a la cascada!   

CARL    

Walk it? ¿Tirar?  Caminant?  Caminant? 

RUSSELL    

Yeah, after all, we weigh it down. Claro, bueno, la tenemos sujeta.  Sí amb el nostre pes no se’n va.   

We could walk it right over there. La llevaremos caminando hasta allí  La podríem portar fins allà  La podríem dur fins allà 

Like a parade balloon. como un globo de feria. com si fos un globus. com si fos un globus.  

Carl considers this.    

35.    

EXT. MOUNTAIN, ROCKY LANDSCAPE, DAY 
- LATER 

   

The house floats against the sky. The hose 
descends from the 

   

house and “Y”s to tie to both Carl and Russell. 
They wear 

   

the hose like a harness, pulling the house as 
they walk. 
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CARL    

Now, we’re gonna walk to the falls Caminaremos hasta las cataratas  Bé, caminarem fins a la cascada   Caminarem  

quickly and quietly, with no rap rápido y en silencio, sin musiquitas  tant de pressa com puguem   tant de pressa com puguem. I en silenci. 

music or flash-dancing. ni bailes exóticos.  sense flaix dance ni música rap.   

Russell inspects his surroundings.    

RUSSELL    

(distracted)    

Uh-huh. Aha. Ahà. (DESPISTAT) Ahà. 

CARL    

We have three days, at best, before En tres días como mucho  Ens queden 3 dies com a molt  En uns tres dies 

the helium leaks out of those se van a quedar sin helio esos  abans que l’heli s’escapi dels  s’escaparà l’heli dels 

balloons. And if we’re not at the globos. Y si no hemos allí  globus. I si no arribem a la cascada abans globus. I si no hi hem arribat abans... 

falls when that happens... cuando eso pase...    

RUSSELL    

Sand! ¡Arena! Sorra! Sorra! 

CARL    

...we’re not getting to the falls! … ya sí que no llegaremos jamás. ja no hi arribarem mai.  no hi arribarem mai. 

RUSSELL    

I found sand! ¡He encontrado arena! He trobat sorra!  He trobat sorra! 

Carl ROLLS HIS EYES. He looks up at the 
house. 

   

CARL    

Don’t you worry, Ellie. We’ll get No te preocupes Ellie. Llevaremos  No pateixis, Ellie, portarem  Tranquil·la, Ellie,  

our house over there. la casa hasta allí. la casa fins allà.  

Russell looks up at the house. Who’s Carl 
talking to? 

   

RUSSELL    

Huh. Ah. Ah.  Ah. 

(shrugs it off)    

This is fun already, isn’t it? By Qué bien lo estamos pasando, ¿a qué sí? 
Cuando  

Això és molt diver, oi que sí? Quan  És divertit, oi? 

the time we get there, you’re gonna lleguemos se va a  arribem allà  L’ajudaré tan que... 

feel so assisted... Oh, Mr. sentir ayudadísimo… Por cierto señor  ja l’hauré ajudat tant que... Ah! Senyor  Ah! Sr. Fredricksen, si ens 

Fredricksen, if we happen to get Fredricksen, si por lo que sea  Fredricksen, si per casualitat  separem faci el crit 

separated, use the Wilderness nos separamos, use la llamada  ens separéssim faci servir el crit   

Explorer call. Caw caw, raaar!! del Explorador Intrépido. Cru cru raaaaaa! dels exploradors. Cru cru raaaaaa!  dels exploradors. Cru cru raaaaaa! 

The WILDERNESS EXPLORER CALL sets off 
Carl’s hearing aid. 

   

36.    

RUSSELL    

Wait. Why are we going to Paradise Espere. ¿Por qué vamos a las  Esperi, per què m’ha dit que hi anàvem,  Per què hi anem a la cascada? 

Falls again? Cataratas Paraíso? a la cascada?  

CARL    
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Hey, let's play a game. It’s Oye, juguemos a una cosa.  Escolta, fem un joc.  Fem un joc: 

called: "See who can be quiet the Se llama: “A ver quién se queda  Es diu: “qui estigui més estona  qui estigui més estona 

longest." más rato calladito”. callat guanya.  callat guanya. 

RUSSELL    

Cool! My mom loves that game! ¡Qué bien! ¡A mi madre le encanta ese juego! Guai! A la meva mare també li agrada molt! Que bé! A la meva mare també li agrada! 

They head toward Paradise Falls, some 10 
miles away. 

   

DISSOLVE TO:    

EXT. MOUNTAIN, JUNGLE CLEARING - DAY    
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Escena 5: en Russell troba el tamarro. 

GUIÓ ORIGINAL DOBLATGE CASTELLÀ DOBLATGE CATALÀ Versió SPS 

EXT. MOUNTAIN, THICK JUNGLE - DAY - 
CONTINUOUS 

   

Carl steps out from behind a shrub. The 
SQUEALING is in fact 

  (Pita l’audiòfon) 

his HEARING AID.     

CARL    

Darn thing. Dichoso. Coi de trasto! Coi de trasto! 

(calling back)   (RONDINA)  

C’mon, Russell, would you hurry it up? Venga, Russell, no te entretengas Au vinga, Russell, espavila! Vinga, Russell, espavila! 

Russell plods forward, dragging his feet.    

RUSSELL    

I’m tiiiired. And my knee hurts. Estoy cansado. Y me duele la rodilla Estic cansat i em fa mal un genoll.  (RONDINA) Estic cansat, em fa mal el genoll. 

CARL    

Which knee? ¿Qué rodilla? Quin genoll?  Quin genoll? 

RUSSELL    

My elbow hurts and I have to go to Bueno, es el codo. Además, tengo ganas 
de ir  

El colze em fa mal i tinc ganes  (RONDINA) El colzeee, i vull anar  

the bathroom. al servicio.  d’anar al lavabo. al lavabo. 

CARL    

I asked you about that five minutes Hace nada te he preguntado si tenías 
ganas.  

T’ho he preguntat fa 5 minuts, si hi havies 
d’anar.  

Fa cinc minuts t’he preguntat si hi havies 
d’anar. 

ago!    

RUSSELL    

Well, I didn’t have to go then! Pero es que cuando tengo ganas es ahora.  És que fa 5 minuts no hi havia d’anar!  (S’EXCUSA) Fa cinc minuts no hi havia d’anar! 

Russell goes limp and lies face down in the dirt.    

RUSSELL   (de cara a terra, vocalitzant poc) 

I don’t want to walk anymore. Can No quiero seguir andando, jopeee… Ja no vull caminar més jo!  (SENSE VOCALITZAR) Jo no vull caminar 
més! 

we stop? ¿Paramos?  Podem parar?  Parem! 

CARL    

Russell! If you don’t hurry up, Russell si no te das prisa  Russell si no en fas més via  Russell si no t’espaviles 

the tigers will eat you. te comerán los tigres. se’t cruspiran els tigres.  se’t menjaran els tigres. 

RUSSELL    

There’s no tigers in South America. No hay tigres en Suramérica. No hi ha tigres a Sud-amèrica.  No hi ha tigres a Sud-amèrica. 

Russell rolls over to show Carl a badge.    

RUSSELL    

Zoology. Zoología. Zoologia. Tinc la xapa de Zoologia. 

CARL    

Oh, for the love of Pete. Go on into Oh, santa paciencia. Ve ahí  Ai, santa paciència! Vés darrere d’un arbre  Santa paciència! Vés a fer  
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the bushes and do your business. a hacer tus cositas.  i fes el que hagis de fer!  caca, va! 

RUSSELL    

Okay! Here, hold my stuff. Vale, quédese usted con mi mochila.  D’acord! Tingui aguanti’m això. D’acord! Aguanti’m això. 

38.    

Somehow energized, Russell jams his pack 
into Carl’s hands, 

   

secures his rope to a tree and tromps off into 
the shrubs. 

   

He goes into the woods carrying a small shovel 
in one hand 

   

and a pile of leaves in another.    

RUSSELL    

I’ve always wanted to try this! Siempre he querido hacer esto. Sempre he volgut fer això. (CONTENT) Sempre he volgut fer això. 

Carl waits, standing by the tree his house is 
tied to. 

   

RUSSELL (O.S.)    

Mr. Fredricksen? Am I supposed to Señor Fredricksen, ¿el hoyo tengo que 
hacerlo  

Senyor Fredricksen, quan he de fer el forat,  Sr. Fredricksen, el forat l’he de fer  

dig the hole before or after? antes o después? abans o després? abans o després? 

CARL    

Eugh! None of my concern! ¡Bah! ¡Y a mí que me cuentas! Bah! I a mi què m’expliques.  (AMB FÀSTIC) I jo què sé! 

Beat.    

RUSSELL (O.S.)    

Oh. It’s before! ¡Uy! ¡Era antes! Ui, ja ho sé, abans! L’havia de fer abans! 

Carl covers his ears. ¡Bah! ¡La la la la la la! Ah, nya nya nya nya nya! Ecs!  

EXT. MOUNTAIN, THICK JUNGLE - 
CONTINUOUS 

   

Russell pats down a mound and SIGHS in 
satisfaction. 

   

He is about to return to Carl when he spots 
some TRACKS. 

   

RUSSELL   Ai. 

Huh? Tracks?! Uuuh? Huellas? Eh? Petjades! Petjades? 

(realizing)    

Snipe! ¡Gamusino! El tamarro! (SORPRÈS) El tamarro! 

Russell follows the tracks into the dark jungle, 
clapping. 

   

RUSSELL    

Here, snipe... Come on out, snipe. Hola gamusino, ven aquí gamusino,  Vine tamarro, au surt tamarret,  Surt tamarro, 

Snipe! gamusinito… tamarret...? tamaaaarro! 

The footprints continue for a time, then stop.    

RUSSELL    

Huh. ¡Anda!  Ei! Ei! 

Russell munches on a chocolate bar.    
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Something RUSTLES in the bushes behind 
him. He turns to look. 

  (Les fulles es mouen) 

Behind him, A BEAK takes a nibble of the 
chocolate and zips 

  (SUSPIRA ESPANTAT) 

out.    

39.   (Mossega) 

Russell turns. Nothing there.    

Another nibble! Zip!   (SUSPIRA ESPANTAT) 

RUSSELL    

Ha! Gotcha! ¡Hah te pillé!  Ha, ja ets meu! Ja ets meu! 

Russell peers into the shrub.    

RUSSELL    

Don’t be afraid, little snipe. I No tengas miedo gamusino, No tinguis por tamarret,  No tinguis por tamarro, 

am a Wilderness Explorer so I am a soy un explorador intrépido y soy amigo  sóc un explorador de la natura i sóc amic  
 

jo sóc amic  

friend to all of nature. Want some de toooodos los bichitos.  de tots els animals.  
 

de toooots els animals. 

more? ¿Quieres más? En vols més?  
 

 

Russell holds out the chocolate. The beak 
pokes out and 

  (Mossega) 

nibbles.    

RUSSELL    

Hi boy. Don’t eat it all. Come on Hola amigo. No lo cojas todo. Sal  Hola maco, no t’ho mengis tot, au va surt. 
 

Maco no te la mengis tota. 

out. Venga. Au va.  
 

Va, surt. 

The beak zips back into the bushes.    

RUSSELL   (Música ascendent) 

Come on. Don’t be afraid little Ven, ven aquí. No tengas miedo 
gamusinito,  

Surt va, no tinguis por tamarret,  
 

Vaaa, no tinguis por, 

snipe. Nice snipe. Good little gamusino bueno, gamusinito bueno,  vine preciós, surt petitó,  
 

vine, surt petit, 

snipe. Nice... gamusino… surt... 
 

(ESPANTAT) ets...  

A massive shadowy creature rises up over 
Russell. 

   

RUSSELL    

...giant snipe! gigantísimo! gegant tamarret! 
 

gegant! 

EXT. MOUNTAIN, THICK JUNGLE CLEARING    

Carl checks the knot on his hose harness. 
Russell and the 

   

massive creature step up behind him.   (Dues passes) 
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RUSSELL    

I found the snipe! ¡Encontré al gamusino! He trobat el tamarro!  (ORGULLÓS) He trobat el tamarro! 

CARL    

(humoring him)    

Oh, did you? Ah, en serio? Ah, vés per on.  (INCRÈDUL) Sí? 

RUSSELL    

Are they tall? ¿Son altos?  Que són alts?  Són alts? 

CARL    

Oh yes, they’re very tall. Oh sí, muy altos. Sí, i tant molt alts.  Sí, molt. 

40.    

RUSSELL    

Do they have a lot of colors? ¿Con un montón de colores?  Són de molts colors?  Són de molts colors? 

CARL    

They do indeed. Ya lo creo, sí. De molts, sí!  De molts, sí! 

RUSSELL    

Do they like chocolate? ¿Les gusta el chocolate? Els hi agrada la xocolata?  Els agrada la xocolata? 

CARL    

Oh ye- Chocolate? Oh, sí, ¿chocolate?  Ui sí, i tant...la xocolata? Sí... la xocolata? 

Carl turns to look.    

Next to Russell stands a 13 foot tall, 
multicolored BIRD. 

   

Carl SCREAMS.   (PIULA) 

CARL    

What is that thing?! ¡Eh! ¿Qué es esa cosa? Aaah! Què és aquesta cosa?  (CRIDA ESPANTAT) Què és això? 

RUSSELL    

It’s a snipe! ¡Es un gamusino! Un tamarro.  Un tamarro. 

CARL    

There’s no such thing as a snipe! Ah, hijo, ¡si no existen los gamusinos! Ah, no, no existeixen els tamarros!  (ESPANTAT) Si no existeixen els tamarros! 

RUSSELL    

But you said snipes eat-- Pero usted dijo que se comían sus azaleas 
-- 

Però si va dir que els tamarros es menjaven -- Però si els tamarros se li menjaven... 

Carl grabs Russell, pulling him away from the 
bird. 

   

The bird HISSES at Carl and grabs Russell 
back. It cradles 

  (PIULA ENFADAT)  

Russell like a baby.    

RUSSELL    

Whoah! Eh, oye  Eeeh!  Ei! 

Russell GIGGLES.    

Carl pokes at the bird with his cane, trying to 
scare it off. 

   

CARL    

Go on, get out of here. Go on! Fuera, bicho fuera de aquí, fuera, ¡largo!  Au va, fora d’aquí, vés-te’n, fuig! Fora d’aquí, fuig! 
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Shoo!    

The bird HISSES.   (PIULA ENFADAT) 

It takes Russell up into a tree, swinging him 
around 

   

playfully. It looks scary and fun.    

RUSSELL    

(laughing)    

Whoah! Whoah! Uoooooooooooho uoooooooooooho Uoooooooooooho uoooooooooooho (RIU I CRIDA CONTENT) 

41.    

CARL    

Careful, Russell! Cuidado Russell Vigila, Russell! Vigila! 

RUSSELL    

(laughing)    

Hey, look Mr. Fredricksen, it likes Mire, señor Fredricksen, le gusto Miri, senyor Fredricksen, ens hem fet amics El tamarro i jo ens hem fet amics! 

me! uoooooooooooho   

CARL    

Russell! ¡Russell!    

The bird grooms Russell.    

RUSSELL    

(laughing)    

No stop, that tickles! Déjale ya, ¡qué cosquillas!  Que em fas pessigolles! Quines pessigolles! 

Carl pokes the bird with his cane.    

CARL    

Get out of here. Go on, git! Fuera de aquí. Largo, ¡vete! Fora d’aquí, vinga, fuig! Vés-te’n, va surt! 

The bird sets Russell down. It stalks Carl, 
HISSING and 

  (PIULA MOLT ENFADAT) 

ruffling its feathers.    

CARL    

Aaaah! ¡Ooooh!  Aaaai!  

RUSSELL    

Uh-oh! No no no no no Kevin, it’s No, no, no, no, no, Kevin, no pasa nada.  No, no, no, no, no, Kevin, no passa res. No! Kevin no passa res. 

okay. Mr. Fredricksen is nice! ¡El señor Fredricksen es bueno! El senyor Fredricksen és  un amic El Sr. Fredricksen és bo! 

Russell pats Carl on the head.    

CARL   (PIULA ATENT) 

“Kevin”? ¿“Kevin”? “Kevin”? “Kevin”? 

RUSSELL    

Yeah, that’s his name I just gave Sí acabo de ponerle ese nombre. Sí, és el nom que li he posat. Sí, li acabo de posar nom! 

him.   (PIULA CONTENT)  

The bird pats Carl on the head with its beak.   (3 cops de bec) 

CARL    

Hey. Beat it! Vamoose! Scram! Eeh. ¡Vete! ¡Fuera! ¡Largo!  Ai, aiai! Vés, fora!  Ai! Fora, va! 

Carl waves his cane. The bird eats it.   (Música) 

CARL    
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Hey! That’s mine! ¡Eeh! ¡Eso es mío!  Ei, això és meu!  

The bird chokes and the cane comes back up.   (S’ENGARGUSSA) 

42.    

CARL    

Aaah! Shoo, shoo! Get out of here. ¡Aaah! ¡Su, su! Vete de aquí.  Eeecs! Fuig, fuig!  (RONDINA) Ecs! Fuig! 

Carl shoos the bird away. The bird mimics him.   (PIULA MOFANT-SE D’EN CARL) 

CARL    

Go on, beat it. Fuera bicho fuera. Escampa la boira! (RONDINA) Marxa! 

GRUMBLING, Carl gives up and throws his 
hands in the air. 

  (PIULA MOFANT-SE D’EN CARL) 

The bird mimics this as well.    

RUSSELL   (Música)  

Can we keep him? Please?? I’ll ¿Nos lo quedamos, por fa?  Ens el quedem si us plau?  (INSISTENT) Quedem-nos-el! 

get the food for him, I’ll walk Yo lo sacaré a pasear, le cambiaré el cajón,  Li buscaré menjar, el trauré a passejar,  Li donaré menjar, 

him, I’ll change his newspapers... le pondré la comida… li canviaré els diaris cada matí... el trauré a passejar... 

CARL    

No. No. No. No. 

RUSSELL    

(reciting)    

“An Explorer is a friend to all, be “El explorador es amigo de todos,  “un explorador és un amic com cal de plantes, 
peixos i petits talps.” 

(CONVENÇUT) “L’explorador és un amic com 
cal de totes les plantes i animals” 

it plants or fish or tiny mole.” ya sean plantas peces o pequeños topos”.    

CARL    

That doesn’t even rhyme. Pero si ni siquiera rima.  Això ni tan sols rima.  Si això no té rima. 

RUSSELL    

Yeah it does. Sí, es asonante. Sí, i tant!  (CONVENÇUT) Sí que en té. 

Russell points up to the roof of Carl’s house.    

RUSSELL    

Hey, look! Kevin! Eh, ¡mire a Kevin!  Ei, miri en Kevin.  (SORPRÈS) Miri en Kevin. 

CARL    

What? Get down! You’re not ¿Qué? ¡Baja! ¿Quién te ha dejado  Tu! Baixa! Aquí dalt no  (ENFADAT) Aquí no hi pots pujar!  

allowed up there! subir ahí?  hi pots pujar.   

The bird is on Carl’s roof. It swallows a balloon. 
It POPS. 

  (Explota el globus) 

The bird coughs up the deflated balloon. 
Russell GIGGLES. 

  (ESCUP) 
(APLAUDEIX I RIU) 

CARL    

You come down here right now! ¡Baja aquí ahora mismo!  Baixa d’aquí ara mateix.  (ENFADAT) Baixa! 

The bird jumps down and hides behind Russell.    

CARL   (PIULA PENEDIT) 

Sheesh! Can you believe this, Ellie? Aaah ¿Pero tú has visto Ellie?  Renoi, sembla mentida, oi Ellie? Sembla mentida, oi Ellie? 

RUSSELL    

Ellie? ¿Ellie? Ellie? (ESTRANYAT) Ellie? 
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(gets idea)    

43.    

(MORE)    

RUSSELL (cont'd)    

Uh, hey Ellie, could I keep the Aah, oye Ellie, puedo quedarme con  Aah! Ei, Ellie, em puc quedar  Ellie, em puc quedar 

bird? Uh-huh. Uh-huh. el pájaro? Ahá, ahá. l’ocell, si us plau? Sí? D’acord.  el tamarro? Sí? D’acord. 

(to Carl)    

She said for you to let me. Dice que me des permiso.  Ella diu que me’l deixi quedar.  Diu que me’l deixi quedar. 

CARL    

(to Ellie)    

But I told him no -- ¡Pero yo le he dicho que no!  Però ja li he dit que no.  (S’EXCUSA) Jo li he dit que no. 

(catches himself)    

I told you no! N-O. He dicho que no! ¡N-O! T’he dit que no. N-O! (CRIDA) T’he dit que no. N-O! 

The bird HISSES at Carl.   (PIULA ENFADAT) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 



xxiii 

6.2. Annex 2 

 

Apunts, a grans trets, sobre la SPS d’un programa infantil emès per CLAN TVE: Bob Esponja. 

 

 Ús dels colors per odre d’importància del personatge (a en Bob Esponja, el protagonista, se li ha assignat el color groc). 

 15.000 dólares (no $). 

 No sempre especifiquen la prosòdia del personatge (RIU), (CRIDA), només quan es veu clarament: (RESOPLA). 

 Sí que fan ús de les repeticions (innecessàries, com hem vist). 

 Per indicar que un subtítol continua o que un és la continuació de l’altre fan ús dels punts suspensius. 

 No redueixen la informació que conté el subtítol respecte de la que sent l’espectador oient. 

 No utilitzen sigles. 
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6.3. Annex 3 

 

Apunts, a grans trets, sobre la SPS en anglès que conté el DVD d’ UP. 

 

 Utilitzen la cursiva per la veu en off del narrador, però quan els personatges parlen fora de pantalla, es col·loca el nom de qui parla en 

majúscula i entre parèntesis just abans del parlament. 

 No redueixen el guió de doblatge, no segueixen la norma dels 36 caràcters/línia. 

 No utilitzen els colors per diferenciar els personatges. Quan n’hi ha dos, posen el nom del que parla entre parèntesis i en majúscula, però 

no ho fan sistemàticament. 

 Sí que proporcionen la informació sobre la prosòdia, entre parèntesis i en majúscula, però no sempre. 

 Combinen la  posició dels subtítols: a la part central superior o a la inferior. 

 Utilitzen els guions pels diàlegs. 

 No eviten les repeticions. 

 No tots els subtítols són una unitat de sentit, fan particions que no es corresponen.



 

AUTOAVALUACIÓ 

 

Autoavaluació del Treball Acadèmic 

Un 10% de l’avaluació del TA correspon a la teva autoavaluació, sancionada pel docent de seminari. Aquest full 

t’ha d’ajudar a avaluar la feina que has fet. Per això, puntua els diversos conceptes, afegeix-hi els aspectes que 

creguis convenients (en les caselles amb punts suspensius) i justifica-ho tot després amb un breu escrit al final. 

Per acabar posa’t una nota final de l’1 al 10. Penja aquesta fitxa en el moment de lliurar el TA final, a la tasca 

creada amb aquesta finalitat i amb la versió del TA que et demani el/la docent de seminari si escau.  

1. Respon el qüestionari següent, puntuant a la casella grisa de la dreta cada concepte amb una 
d'aquestes lletres: 

   

                                       A   Valoració màxima o excel·lent: 9-10 punts. 
   

                                       B   Valoració bona o notable: 7-8 punts. 
   

                                       C  Valoració regular o aprovat: 5-6 punts. 
   

                                       D  Valoració insuficient o suspens: 4 o menys punts. 
   

                                       N  No avaluable 
   

 

PARTICIPACIÓ EN L’ASSIGNATURA 
  

He assistit a les tres sessions de grup gran i a les de seminari. 
 B  

A classe, he tingut una actitud participativa, fent aportacions, preguntes, comentaris, etc. 
A   

M’he connectat sovint a Moodle, hi he fet aportacions personals i he participat en d’altres activitats del 
seminari (organitzades pel docent corresponent). 

A   

He fet tutories presencials i en línia amb el/la docent de seminari.. 
A   

... 
  

TREBALL INDIVIDUAL 
   

He fet cerques de documentació i l’he consultada, cosa que queda reflectida en el treball final. 
A   

He elaborat diversos esquemes, esborranys i correccions del treball, abans de la versió final. 
A   

He treballat al llarg del curs, durant totes les setmanes, de manera continuada. 
A  

Implicació personal, motivació. 
 A  



 

 

 

RESULTAT FINAL I APRENENTATGE 

 

El treball final acompleix els objectius previstos, mostra l’aprofitament dels continguts i té molta qualitat. 
B 

El treball final està ben estructurat i ben escrit, és correcte i té una bona presentació  
B 

La metodologia que he seguit és adequada per als objectius establerts a l’inici. 
B 

He après força sobre la matèria estudiada 
A 

ALTRES ASPECTES que vulguis afegir 
   

Innovació, ganes de superació 
A   

... 
   

... 
   

QUALIFICACIÓ FINAL 
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Comenta la teva puntuació i el que creguis convenient sobre els seminaris, la tutoria o aquesta 

autoavaluació. 
  

 

Al segon seminari no vaig poder assistir perquè el dia abans, el dimecres 21 d ’abril, vaig haver de 

sotmetre’m a una intervenció quirúrgica.  

 

Crec que em mereixo un 9 (Excel·lent) per les ganes amb què he treballat, pel terreny que he explorat i 

perquè considero que l’esforç, la motivació i la predisposició que he tingut per fer aquest treball han 

estat excel·lents. Tant, que he decidit que el meu futur estigui relacionat amb l’accessibilitat als mitjans. 

 

Gràcies! 

  

  

 

 

 

 ... 

  

 


