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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Motivació 

La motivació per realitzar la proposta de traducció del capítol pilot de The Big Bang 

Theory parteix de diverses raons personals. En primer lloc, sempre he estat una 

apassionada dels guions audiovisuals i n’he arribat a traduir alguns però mai no havia 

tingut l’oportunitat de elaborar una proposta de traducció per a un guió de sitcom, que, 

d’altra banda, és el meu gènere televisiu preferit. A més, per les meves mans sempre 

havien passat guions de pre-producció, amb uns diàlegs que no havien de ser els 

definitius i que per tant no representaven el salt de l’escrit a l’oral. En aquest cas, però, 

el fet de preparar una proposta per al doblatge amb ajust d’isocronia inclòs, i per tant 

l’obligació d’inscriure el text dins els paràmetres del llenguatge oral, constitueix un pas 

endavant en la meva pràctica traductora.  

 

The Big Bang Theory, a més, reuneix, al meu parer, una característica que la converteix 

en tot un repte per a un traductor ja que combina el llenguatge col·loquial propi de les 

comèdies de situació amb un llenguatge científic d’alta precisió. Es dóna la 

circumstància, a més, que la meva especialitat a la llicenciatura és la traducció 

cientificotècnica. 

 

En relació a la repercussió social que podria tenir aquesta proposta de traducció, sóc 

conscient que serà mínima però a la vegada considero que actualment al panorama 

televisiu català li manca una sèrie adreçada al públic objectiu de The Big Bang Theory, 

que segurament acolliria la sèrie amb entusiasme, si s’emetés doblada al català.  

 

1.2. Objectius 

L’objectiu bàsic és elaborar una proposta de traducció catalana del capítol pilot de la 

sèrie The Big Bang Theory. Aquesta proposta de traducció pretén respondre a diversos 

objectius. En primer lloc, com s’ha esmentat, The Big Bang Theory combina el 

llenguatge col·loquial i el científic que són, precisament, dues àrees on el català es topa 

amb molts obstacles per assolir la plena normalització. En l’àmbit col·loquial, a causa 

de la situació de diglòssia que pateix la nostra llengua, i en l’àmbit científic, perquè la 

producció de literatura científica en català és molt escassa.  
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El meu objectiu, doncs, és doble: d’una banda, elaborar un llenguatge col·loquial natural 

i creïble però a la vegada genuí. De l’altra, aconseguir el contrast amb un llenguatge 

científic on s’utilitzin els equivalents adequats per als termes originals anglesos.  

 

En realitat, a més, aquests dos objectius estan al servei d’un altre, i és que els diàlegs 

funcionin dins l’engranatge d’un capítol de sitcom. És a dir, intentaré que l’humor de 

l’original no es dilueixi en la traducció, que tots els personatges conservin les seves 

característiques pròpies.  

 

1.3. Metodologia 

Per elaborar la meva proposta de traducció, dividiré la meva tasca en diverses fases. En 

un primer moment visionaré diversos capítols de The Big Bang Theory per escollir el 

capítol a traduir. Seguidament recopilaré els materials de partida, que seran el vídeo del 

capítol, amb subtítols en espanyol realitzats a Amèrica Llatina, i el guió escrit, recollit 

en un web de fans de la sèrie. 

 

A continuació, em documentaré sobre el doblatge i paral·lelament en perfeccionaré la 

pràctica mitjançant les classes de l’assignatura de Traducció Audiovisual. 

Posteriorment, definiré la modalitat de llengua en què vull basar la meva traducció i 

aleshores començaré a traduir.  

 

Un cop feta la traducció, intentaré identificar, en el text meta, els trets definitoris del 

model de llengua escollit. D’aquesta manera comprovaré si la meva proposta s’ajusta 

realment als criteris teòrics que en un principi tenia la intenció de seguir. Si comprovo 

que la traducció correspon al model de llengua escollit i per tant em resulta satisfactòria, 

passaré a realitzar l’ajust de la isocronia i, en la mesura del possible, de la sincronia 

labial en relació a les consonants bilabials i a les vocals més obertes. 

 

1.4. Estructura 

Per confeccionar la traducció catalana del capítol pilot de The Big Ban Theory, establiré 

una estructura que anirà del marc més general a les qüestions més específiques. Així, 

abans de res vull precisar quins reptes m’imposa el gènere al qual pertanyen els diàlegs 

del producte audiovisual que em proposo traduir. En segon lloc, intentaré trobar una 
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modalitat de llengua vàlida des de la qual pugui elaborar la proposta concreta de 

traducció. En tercer lloc, em concentraré en el procés de doblatge, les obligatorietats que 

imposa i les característiques del text traduït. També faré atenció a les diverses fases del 

doblatge, ja que em proposo arribar fins a l’ajust de la isocronia i, en certa mesura, la 

sincronia labial. Després definiré el registre dins el qual emmarcaré la proposta de 

traducció, detallant-ne les característiques més significatives. En aquest punt faré 

atenció tant al llenguatge col·loquial com al científic. Per últim revisaré el model de 

llengua de doblatge de TVC ja que és la cadena de referència en els doblatges en català.  

 

Amb tots aquests elements definits, passaré a elaborar la meva pròpia proposta de 

traducció i posteriorment en realitzaré el comentari. La meva intenció és justificar les 

decisions traductològiques en base al llenguatge col·loquial emprat, tant pel que fa als 

aspectes fonètics, morfològics, sintàctics i lèxics. També justificaré les eleccions més 

rellevants realitzades dins l’àmbit del llenguatge científic. Finalment, faré atenció als 

reptes de traducció del llenguatge general i n’argumentaré els aspectes més significatius. 

 

 

2. EL GÈNERE: SITCOM 

 

Amb el present treball ens situem en el marc del doblatge d’una sitcom, i, com ens 

assenyala Anna Matamala (2008, 81) en aquest gènere televisiu els diàlegs cobren 

protagonisme. Tal com defineix Inmaculada Gordillo (2009, 109), la sitcom és un 

gènere televisiu que es caracteritza pels diàlegs molt curts, àgils i orientats cap al gag 

humorístic. Gordillo afirma que en general les sitcom es caracteritzen per elements de 

quotidianitat i que l’element humorístic descansa la majoria de vegades en la 

caracterització dels personatges i en els diàlegs.  

 

Segons la mateixa autora, els personatges constitueixen un conjunt acotat, és a dir, són 

fixos i a més són estereotipats. Aquests estereotips, més una situació permanent, són la 

base de l’humor. Dins la sitcom, podríem encabir The Big Bang Theory en el subtipus 

de la comèdia de caràcters. En aquest subgènere, cada personatge funciona com un 
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arquetip que es mostra de manera exagerada i ridícula per tal de produir un efecte còmic 

en situacions normals.  

 

Per tot el que s’ha comentat en aquest apartat, doncs, deduïm que en sitcom els diàlegs 

prenen una rellevància especial. Tal  com afirma Doc Comparato (1992, 248) 

[...] la mayor diferencia entre la técnica de estructura dramàtica y la técnica de 

escritura de sitcom se encuentra en el diálogo.  

Els diàlegs de sitcom, doncs, no són uns diàlegs qualssevol, ja que han de provocar el 

riure del públic cada deu o quinze segons, i per tant han de ser molt precisos, rics en 

comicitat i perfectes en el plantejament del tempo dramàtic.  

 

D’aquestes consideracions, en podem extreure dues conclusions significatives pel que fa 

al doblatge de The Big Bang Theory: la qualitat dels diàlegs serà un element definitiu 

perquè els diàlegs constitueixen la base de l’humor, la traducció no ha de malmetre les 

qualitats del diàleg original i cada personatge s’ha de veure representat de manera 

distintiva en els diàlegs i, per tant, en la llengua que utilitza.  

 

 

3. EL MODEL DE LLENGUA: ORALITAT FINGIDA 

 

El doblatge demana una modalitat de llengua específica1: l’oral no espontani o, com 

l’anomena Chaume, l’oralitat  prefabricada, un llenguatge escrit que té per finalitat ser 

dit o pronunciat com si no hagués estat escrit, és a dir, com si realment fos un discurs 

oral (2003, 102). Com recorda Jenny Brumme (2008, 9), és una oralitat evocada en un 

text escrit. En definitiva, es tracta de situar-nos a mig camí entre l’escrit i l’oral, tal i 

com ens indiquen els Criteris lingüístics de traducció i doblatge (1997,11): 
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En doblatge és imprescindible situar-se en l’especificitat del llenguatge oral, 

amb la seva organització gramatical diferent del llenguatge escrit, però també 

tenint present que no és un oral espontani [...] 

 

A més, però, l’oral no espontani  dels productes televisius doblats no és el mateix que 

s’utilitzarà en productes audiovisuals de producció pròpia1: 

És, doncs, un discurs col·loquial que no ha estat pensat en català i que ha de 

participar de referències culturals diferents.  

 

Hem de tenir en compte que, tal com ens recorda Zabalbeascoa (2008, 169) la 

credibilitat del doblatge en català es veu molt afectada perquè sovint el públic té el 

doblatge espanyol com a model. The Big Bang Theory ha estat emesa per AntenaNeox 

des de juliol de 2008 i també per Antena 3. Per tant, en aquest cas, el problema que 

planteja Zabalbeascoa pren més rellevància. 

 

Superant els diversos esculls, el que tracta d’aconseguir l’oralitat fingida és la 

versemblança. Els criteris lingüístics sobre traducció i doblatge de TVC (1997, 15) ens 

recorden que si un doblatge no és creïble, resulta ridícul o pesat. Per sortejar tots els 

reptes que el doblatge li anirà plantejant, el traductor - ajustador ha de tenir en compte 

que credibilitat no equival a reproducció exacta. La convenció dicta que el llenguatge 

del doblatge sigui de fàcil comprensió i incorpori unes “pinzellades” distintives que 

identifiquin cada personatge. Aquestes pinzellades s’han d’efectuar a tots els nivells del 

llenguatge: fonètic, morfològic, sintàctic i lèxic.  

 

 

4. EL DOBLATGE 
 

4.1. Definició i característiques 

Tal i com comenta Rosa Agost (1999,16): 

El doblaje consiste en la sustitución de una banda sonora original por otra.  

 
 

1 Informació extreta de Criteris lingüístics de traducció i doblatge (1997,11) 
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La mateixa autora ens assenyala, però, que aquesta substitució ha de mantenir:  

a) Un sincronismo de caracterización: armonía entre la voz del actor que dobla y el 

aspecto y la gesticulación del actor o actriz que aparece en la pantalla.  

b) Un sincronismo de contenido: congruencias entre la nueva versión del texto y el 

argumento de la película. 

c) Un sincronismo visual: armonía entre los movimientos articulatorios visibles y 

los sonidos que se oyen.  

 

Agost també afirma que la sincronia admet diversos graus d’aplicació en funció del 

mitjà al qual es dirigeix. Així, la televisió no exigeix un grau de sincronia tan gran com 

el cinema, sobretot a causa de la mida de la pantalla. 

 

4.2. L’ajust 

Tal i com assenyalen Del Águila i Rodero (2005, 57), un cop acabada la traducció, el 

següent pas dins el procés de doblatge és l’ajust. L’ajust té per objectiu la sincronia 

acústica i visual i engloba, segons Rosa Agost (1999, 65), tres aspectes: la sincronia 

fonètica o sincronia labial, la isocronia i la sincronia quinèsica.  

 

La primera cerca l’harmonia entre l’articulació de les vocals i les consonants que 

articulen els actors de la pantalla i els sons que els espectadors senten. Rosa Agost 

assenyala que les principals dificultats per tal d’aconseguir la sincronia fonètica són les 

bilabials (m, b, p, v) i les vocals més obertes i més tancades. 

 

La isocronia mira d’aconseguir que les durades dels segments de text original i la dels 

segments del text meta coincideixin. A causa de les dificultats que comporta mantenir la 

isocronia, alguns autors, com Rosa Agost, defensen que cal buscar la isocronia de 

contingut. (1999, 67). 

 

Per últim, l’ajustador procura obtenir la sincronia quinèsica, que s’ocupa de la 

coherència entre el contingut dels diàlegs i els gestos dels actors a la pantalla.  
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L’ajustador també s’ocupa de facilitar la tasca als actors de doblatge, tot assenyalant les 

aparicions dels personatges a la pantalla, indicant-ne les posicions i les actituds (Agost 

1999, 68). Per tal de fer-ho, utilitzen uns símbols, que varien d’uns professionals a uns 

altres.  

 

De tots els aspectes comentats, en quant a l’ajust, en la present proposta de traducció es 

tindrà en compte la isocronia i, en certa mesura, la sincronia labial (en quant a 

consonants bilabials i vocals molt obertes), ja que són els aspectes que més hem 

treballat a classe. 

 

 

5. EL REGISTRE 

 

5.1. El català col·loquial  

De tot el que s’ha comentat fins ara es desprèn que, en cercar les característiques de la 

llengua del doblatge, hem de tenir en compte que2:  

[...] els diàlegs de l’obra visual recullen, però de forma controlada, gairebé totes 

les característiques del col·loquial tret de les que contradiuen la subordinació del 

diàleg fílmic a l’avanç de l’acció narrativa.  

 

Per tant, en doblatge, del conjunt de característiques prototípiques del registre 

col·loquial, exclourem les digressions i les redundàncies3.  El registre col·loquial es 

defineix en diversos plans: fonètic i fonològic, morfològic, sintàctic, i lèxic. A 

continuació s’exposen, resumides, les característiques de cadascun d’aquests nivells, 

segons Payrató (1996, 87 – 123).  

 

5.1.1. Fonètica col·loquial 

 
2 Informació extreta de Criteris lingüístics de traducció i doblatge (1997,12) 

3 Informació extreta de Criteris lingüístics de traducció i doblatge (1997,12) 
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La fonètica col·loquial es caracteritza per una articulació més ràpida i sovint més 

relaxada que la corresponent a altres registres. Cal recordar, però, que la fonètica i, molt 

relacionada amb ella, l’entonació, són aspectes que normalment el traductor no controla 

sinó que entren dins les competències de l’actor i del director de doblatge, que, en 

paraules de Rosa Agost (1999,73): 

 [...] dirige la interpretación fonética [...] 

 

5.1.2. Morfologia col·loquial 

La morfologia col·loquial es defineix bàsicament per una tendència a la simplificació de 

paradigmes, que es concreta en dos fenòmens: la regularització de paradigmes 

flexionals i un ús reduït dels recursos potencials de què disposa la llengua.  

 

Segons el fenomen de regularització de paradigmes flexionals, els parlants tendeixen a 

l’eliminació d’excepcions i a la creació de formes noves en la formació dels plurals, del 

femení, en la creació de singulars o de masculins analògics i en la creació de formes 

verbals per analogia.  

 

L’ús reduït dels recursos potencials dóna lloc a diversos fenòmens, entre els quals 

podem destacar la preferència pel mode indicatiu per sobre dels altres modes verbals i 

una alta freqüència de l’imperatiu. A més, la concordança dels temps verbals no sempre 

és gramaticalment correcta, les combinacions pronominals es redueixen i alhora es 

tendeix al pleonasme. 

 

5.1.3. Sintaxi col·loquial 

Payrató ens recorda que una oració gramatical (ben formada segons les regles de la 

gramàtica) pot no ser adequada en el seu context d’ús. Al contrari, hi ha enunciats del 

registre col·loquial que són del tot acceptables i que en canvi no podrien ser qualificats 

de gramaticals.  

 

5.1.4. Lèxic col·loquial 

El lèxic col·loquial és molt expressiu tot i que constitueix un conjunt bastant reduït, on 

la repetició té molt importància i la vaguetat es presenta en un grau força alt. En quant 
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als connectors, el registre col·loquial n’utilitza pocs ja que tendeix a repetir les unitats 

lèxiques com a mecanisme de cohesió textual. Finalment cal esmentar que el col·loquial 

fa ús d’un repertori de fórmules que ajuden a dur a terme els actes de parla, és a dir, a 

expressar compromís, rebuig, acceptació, disculpes, etc.  

 

5.2. El llenguatge científic 

A diferència d’altres productes televisius, els diàlegs de The Big Bang Theory es 

caracteritzen per l’elevada presència del llenguatge científic, que entra en contrast amb 

el registre col·loquial.  

 

Bertha Rodilla (2005, 22), inclou dins la denominació de llenguatge científic  

Todo mecanismo utilitzado para la comunicación cuyo tema tenga que ver con 

cualquier ámbito de la ciencia, ya se produzca esta comunicación 

exclusivamente entre especialistas o entre ellos y el gran público, sea cual sea la 

situación en que esa comunicación se produce [...]. 

 

Segons Rodilla, el llenguatge científic es caracteritza per: la precisió terminològica, la 

neutralitat, és a dir, l’absència de valors i connotacions afectives, l’alta freqüència de 

cites i referències bibliogràfiques, la impersonalitat i l’economia. 

 

En definitiva, per tal de copsar la influència que la utilització d’aquest tipus de 

llenguatge tindrà en la proposta de doblatge, hem de tenir en compte les remarques de 

Payrató (1996, 116),  

L’ús d’un vocabulari tècnic o excessivament culte en una situació ordinària sol 

ser interpretat també en un sentit semblant a l’anterior [ironies o decidides 

impertinències que no col·laboren en absolut al desenvolupament de la interacció 

verbal].  

 

Aquestes ironies i impertinències constitueixen sens dubte una de les fonts de comicitat 

de The Big Bang Theory. 

 

 

6. EL MODEL DE TVC 
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TVC és la cadena de televisió de referència a l’hora de parlar de doblatge al català de 

productes televisius. És per això que, tant si decideix seguir-los com si no, qualsevol 

doblador que treballi amb el català com a llengua meta ha de tenir en compte els criteris 

d’aquesta cadena.  

 

Els criteris lingüístics sobre traducció i doblatge de TVC recomanen, a grans trets:  

 

‐ Adequar-se al registre de cada personatges i elaborar una oralitat fingida que s’hi 
adapti.  

‐ Tenir present les especificitats culturals, amb les següents pautes: 

o  Les referències culturals conegudes (ex: Halloween) es poden mantenir. 

o Si el referent no és conegut, s’ha d’intentar substituir-lo i una manera de 
fer-ho és utilitzar el genèric.  

‐ No utilitzar expressions massa connotades per l’entorn català, ja que 

l’espectador sap en tot moment que mira un producte estranger.  

‐ Evitar la traducció literal.  

‐ No traduir els dialectes de la llengua original buscant equivalents en formes 

dialectals catalanes ja que no tindran les mateixes connotacions 

sociolingüístiques. És millor inventar una parla diferenciada per mitjà de trets 

lèxics senzills.  

 

 

7. LA PROPOSTA DE TRADUCCIÓ 

 

7.1. El català col·loquial a la proposta de traducció 

Com es desprèn de tot el que s’ha comentat anteriorment, l’elaboració d’un llenguatge 

col·loquial no passa necessàriament per la introducció de castellanismes sinó per una 

utilització apropiada dels recursos que el llenguatge col·loquial posa al nostre abast.  
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En l’apartat 5.1. del present treball s’han detallat les característiques que configuren el 

llenguatge col·loquial a nivell fonètic, fonològic, morfològic, sintàctic i lèxic. Aquests 

trets del llenguatge col·loquial s’han aplicat al cos de la traducció catalana de The Big 

Bang Theory i a continuació es recullen els que hi tenen més presència, amb exemples 

representatius. Per a consultar un llistat exhaustiu de les ocurrències de cada fenomen, 

vegeu els annexos 11.1 (fenòmens fonètics), 11.2 (fenòmens morfològics), 11.3 

(fenòmens sintàctics) i 11.4 (fenòmens lèxics).  

 

7.1.1. Fonètica i fonologia4 

Per elaborar aquesta proposta s’ha partit dels criteris expressats a ésadir.cat: 

En el doblatge, […] de vegades es cau en l'error de no fer elisions vocàliques o 

assimilacions i elisions consonàntiques, per exemple. Això dóna com a resultat 

una pronunciació encarcarada i poc natural que s'hauria d'evitar siguin quins 

siguin el registre i el ritme de locució. 

 

A la proposta de traducció, els aspectes fonològics no s’han explicitat ortogràficament 

ja que, com s’ha comentat al punt 5.1.1. del present treball, en última instància no li 

correspon al traductor, sinó al director de doblatge, decidir en quina mesura incorpora 

aquests trets en la interpretació de l’actor o no.  

 

*  Sonorització de la fricativa alveolar sorda, com a resultat de la reducció de la tensió 

consonàntica.  

És super impressionant. [z]. 

 

*  Pèrdua d’un so o d’una síl·laba. 

No res [rε], que és una bona frase per a un eslògan. 

 

*  Caiguda de vocals àtones.  

Ei, no, però [prò] no vivim junts. 

No és veritat [vritat]. En Koothrappali i el Wolowitz vénen molt sovint.  

I per cert, nois, com us divertiu, per aquí [kí]?  
 

4 Informació extreta de Payrató  (1996, 87– 88). 
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Adéu [déu]. 

I per això [ʃò] vas anar a un internat?  

 

*  Reducció del grup consonàntic en posició interior de mot i dissimilacions amb pèrdua 

d’un so.  

Ja hem parlat prou de nosaltres.[nosa(l)tres]. 

 

*  Addició de sons en posició final de mot. 

Així que ets com un d’aquests genis de la tele [aixís]. 

 

*  Addició d’un so com a element antihiàtic, per evitar el contacte entre dues vocals que 

no formen diftong. 

Si envies un fotó a través d’un pla amb dues escletxes [dugues]. 

 

*  Africació, és a dir, un so fricatiu es converteix en africat.  

Mirem de marxar i prou [tʃ]. 

 

*  Assimilació, és a dir, un so adopta el punt o mode d’articulació d’un so contigu 

(sovint posterior). 

A l’estiu [istiu] es troba just en la trajectòria [...]. 

 

*  Elisió o pèrdua de sons en els enllaços. 

 [...] del corrent d’aire que es [k∂s] crea [...].   

No res, que  és [kés] una bona frase per a [per] un eslògan. 

 [...] la meva àvia [mevàvia ]amb Alzheimer [...]. 

 [...] com que el trasllat [k∂l] pot ser estressant [...]. 

 

En el cas de per a, ens trobem davant un fenomen que bascula entre la fonètica i la 

morfologia, ja que a més de la pèrdua del so a, en llenguatge col·loquial es recomana 

utilitzar per en comptes de per a davant de substantiu. La proposta de traducció s’ajusta 

a la normativa però es recomana que els actors utilitzin la forma per. 
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*  Reducció dels diftongs per la caiguda de la vocal que feia de nucli sil·làbic o la que 

actuava com a semivocal o semiconsonant.  

És clar, molta gent pensa que sóc un signe d’aigua [aig(u)a]. 

A veure, què vols fer? [βεr∂]. 

 
En una escala de gradació, la Penny presentaria la major relaxació fonètica i en canvi en 

Sheldon és el personatge que en presentaria menys ja que el seu discurs s’ha de destacar 

no només per un registre elevat sinó també per una dicció acurada. El director de 

doblatge, doncs, hauria d’assignar a cada actor un nivell de relaxació fonètica que fos 

coherent amb la definició del corresponent personatge.  

 

7.1.2. Morfologia5 

La morfologia, juntament amb la sintaxi, són els dos àmbits on s’han pogut introduir 

amb més incidència els trets propis del llenguatge col·loquial. Les característiques dels 

personatges, efectivament, no deixen lloc per a una excessiva relaxació fonètica ni un 

lèxic massa vague però sí per a una morfologia i una sintaxi col·loquials, sense caure en 

els vulgarismes ni l’argot.  

 

*  Predominança de l’indicatiu i el l’imperatiu i eliminació total del perfet simple.  

 

*  Creació de noves formes verbals. 

Coneixo [en comptes de conec] un bar de sushi  fantàstic, amb karaoke. 

No acostumem a tindre [en comptes de tenir] gaires visites. 

 

*  Creació de noves formes verbals per extensió de l’arrel velaritzada a formes que en 

principi no la presenten. 

Voleu sapiguer [en comptes de saber] què és el més patètic? 

 

En aquest punt cal esmentar, però, que a en Sheldon se li ha mantingut la forma verbal 

correcta tenir a les frases Quin coeficient deuen tenir? i Vols saber una cosa interessant 

 
5 Informació extreta de Payrató (1996, 95‐99) 
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de les escales? en comptes de substituir-la per la forma velaritzada tinguer  ja que la 

correcció gairebé absoluta és un tret característic del seu idiolecte.  

 

*  Ús de l’article personal davant de noms propis i alternança en l’ús d’aquests articles. 

Em podia haver quedat veient com en Wolowitz s’intentava lligar la Penny en rus, àrab 

i farsi. 

 

*  Ús d’enunciats pleonàstics on apareixen alhora el pronom i el complement ple.  

Aquí hi sec jo.  

 

*  Aparició de diminutius.  

Ella només volia evitar un numeret. 

 

7.1.3. Sintaxi6  

La sintaxi de la present proposta de traducció està molt condicionada per l’artificialitat 

de l’oralitat fingida, que s’ha d’allunyar necessàriament de la sintaxi dels discursos orals 

reals perquè si no, el ritme veloç propi de la sitcom, els gags verbals, l’humor i en 

general la comprensió del text se’n ressentirien molt.  

 

*  Usos expandits del relatiu que. 

 [...] la posició del sol en el moment que [en què] vas néixer [...]. 

 

*  Interrogació al final de l’enunciat. 

Gràcies. No ho deixes estar, oi?  

 

*  Fenòmens que trenquen l’ordre de la frase com falsos inicis, les repeticions i els 

finals de frase incomplets. Les dilatacions i les repeticions indiquen inseguretat, 

parsimònia en realitzar l’acció o dificultat d’expressió del personatge i els finals de frase 

incomplets enllacen amb el context implícit o explícit, gràcies als quals l’espectador pot 

completar la frase. 

Que era una hipòtesi và...? [en comptes de: vàlida]. 

 
6 Informació extreta de Payrató (1996, 100‐115). 
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*  Tendència a l’elisió.  

Veïna nova? [en comptes de: Sembla que tenim una veïna nova]. 

 

7.1.4. Lèxic7  

El lèxic de la proposta de traducció s’aparta bastant del lèxic que caldria esperar en una 

sitcom prototípica, justament pel tret principal de dos dels seus protagonistes, que són 

científics. Aquesta característica introdueix en els diàlegs no només la terminologia 

pròpia del llenguatge científic, sinó una precisió que és inusual en el registre col·loquial.   

 

Així, a banda del lèxic estrictament científic, la proposta de traducció posa en llavis 

d’en Leonard i en Sheldon termes del llenguatge general que habitualment el vocabulari 

col·loquial evitaria per considerar-los innecessaris o inadequats Payrató (1996, 116), per 

exemple: 

 

[...] en el context d’una invitació per anar a dinar, et pots estalviar els moviments 
intestinals.  
 

El lèxic de la Penny sí que se cenyeix a les característiques del lèxic col·loquial i per 

tant esdevé un element que ajuda a crear un contrast entre ella i els altres dos 

protagonistes. Tot i que estan més concentrats en la Penny, però, alguns trets del lèxic 

col·loquial es poden trobar en més o menys mesura en tots els personatges.  

 

*  Ús de termes genèrics de gran abast semàntic: cosa, això, fer. 

Vinga, ja saps com és això de tallar.  

Vols saber una cosa molt bona de les escales?  

 

*  Ús de mots “omplidors”, com daixò. 

Daixò...ehem... hem comprat menjar hindú. 

 

*  Aprofitament de l’expansió lèxica de fotre. 

Foteu el camp. 
 

7 Informació extreta de Payrató (1996, 115‐125). 
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Ergo, estem fotuts. 

 

*  Ús de termes col·loquials que no estan recollits al DIEC però que són adequats dins el 

context d’ús: tio, sisplau.  

Sisplau podem parar de dir “coitus”? 

 

*  Ús d’estereotips o rutines de parla, és a dir, fórmules que, tal com les entén Payrató 

(1996, 123), serveixen per dur a terme de manera còmoda i pràctica accions o actes de 

parla. 

De veritat que pensava que si hi anàveu vosaltres no seria tan pallús [expressa 

compromís].   

Au, va [expressa desacord]. 

 

* Insults genuïns. 

De veritat que pensava que si hi anàveu vosaltres no seria tan pallús. 

 

En quant als connectors, cal dir que el cas d’en Sheldon és especial ja que aquest 

personatge no estableix gaires lligams en el seu discurs. Això reforça el seu idiolecte i 

ajuda a definir-lo com una persona d’alt coeficient intel·lectual per al qual les relacions 

lògiques entre els enunciats són tan òbvies que no cal explicitar-les. A més, la manca de 

connectors també ens parla de les seves escasses habilitats socials, i és certament una 

font de comicitat.  

 

I tant, vaig fer uns experiments quan tenia 12 anys. [I a resultes d’això] Mon pare es va 

trencar el coll.  

 

7.2. El llenguatge cientificotècnic a la proposta de traducció 

Cal precisar que en aquest apartat no parlem tan sols de llenguatge científic sinó 

cientificotècnic, ja que els diàlegs no només utilitzen termes de física sinó que inclouen 

referències a altres especialitats, bàsicament informàtica, medicina i matemàtiques. 

 

Per abordar els reptes de traducció que plantejava aquest tipus de llenguatge, no només 

s’han consultat glossaris especialitzats -Navarro (2000), Parker (1991) i el Diccionari 



17 

 

Enciclopèdic de Medicina- sinó que a més s’han realitzat cerques per diversos textos 

especialitzats i també s’han realitzat consultes directes a experts en la matèria (físics, 

matemàtics i informàtics) que són els usuaris d’aquest llenguatge. S’han utilitzat, doncs, 

els mètodes que recomana Cabré (2008, 2). 

 

Skin condition  →  dermatosi.  

Les accepcions que proporciona Navarro (2000, 468) per a skin condition són: 

dermatosis, dermopatía, enfermedad cutánea. S’ha escollit la primera per isocronia. 

 

Work  → recerca. 

És el terme d’ús habitual entre els experts i per tant resulta més adequat, en el context 

científic, que treball, feina o investigació. 

 

Target  →  fitó. 

El DIEC recull fitó com al “punt que es tracta de tocar amb un projectil” i és un terme d’ús 

habitual entre els experts en física.  

 

Fractional T1 bandwith   →  banda ampla amb accés T1. 

L’equivalent exacte hauria estat banda ampla amb accés T1 fraccional, però per 

isocronia i per incloure una bilabial, s’ha substituït fraccional per al pis.  

 

The area under a curve  →  l’àrea de la corba. 

Tot i que l’expressió completa en català és l’àrea de sota la corba, els experts també 

usen l’expressió que s’ha utilitzat, que és més àgil i, en aquest cas, s’adapta a la 

isocronia necessària.  

 

Math  →  mates. 

La flexió de nombre que ha experimentat math, en el TO, respecte a la seva forma més 

habitual, maths, no s’ha de mantenir en el TM, ja que suposaria un ús infreqüent del 

terme.   

At least I didn’t have to invent 26 dimensions just to make the math come out  →  

Almenys jo no m’he hagut d’inventar mil dimensions perquè les mates funcionin. 

  



18 

 

Coitus   →  coitus. 

Com recull el Diccionari Enciclopèdic de Medicina, en anglès s’utilitza la forma llatina 

mentre que en català, com passa sovint en llenguatge científic, s’utilitza la forma 

catalana (coit). Malgrat això, s’ha escollit la forma llatina perquè és comprensible per al 

públic, reforça la comicitat del diàleg i enllaça millor amb l’última rèplica d’en Sheldon. 

 

Ergo  → ergo. 

Aquesta conjunció llatina, que expressa la conclusió d’un raonament, és un llatinisme 

freqüent en llenguatge científic. No s’ha buscat l’equivalent català per reforçar  

el caràcter especialitzat i elevat del diàleg d’en Sheldon. 

 

The big  bang  →  el Big-Bang.  

En aquest cas s’ha de fer atenció a l’ortotipografia per tal d’escollir la forma correcta de 

l’equivalent català, recollida a l’Enciclopèdia.  

 

The fingerprints of string theory  →  els secrets de la teoria de cordes. 

En aquesta locució calia identificar el terme científic, teoria de cordes, que es compon 

de nom i complement del nom i s’utilitza amb absència d’article, i calia fer una 

interpretació correcta de fingerprints, que funciona amb significat figurat.  

 

So if a photon is directed through a plane with two slits in it and either slit is 

observed, it will not go through both slits. If it's unobserved, it will. However, if it's 

observed after it's left the plane but before it hits its target, it won't have gone 

through both slits. → Si envies un fotó a través d’un pla amb dues escletxes i les 

observes les dues, no les travessarà alhora. Però si no observes el fotó, sí que ho 

farà. Ara bé, si l’observes un cop ha deixat el pla però abans que arribi al fitó, no 

haurà travessat les dues escletxes.  

A banda de la terminologia, aquest paràgraf implica coneixements de mecànica 

quàntica, ja que el referent “it” resulta opac sense un coneixement previ en la matèria i 

abans de realitzar l’ajust d’isocronia, s’ha hagut de tenir en compte que el significat de 

fons és que pel propi fet d’observar un experiment, aquest es veu modificat. Sense 

aquesta premissa, el fragment és intraduïble.  
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Slit  →  escletxa. 

Entre tots els equivalents que es troben dins el mateix camp semàntic (esquerda, fissura, 

fenedura, cleta, badadura, clivella i cletxa), aquest és l’únic possible ja que és el que 

s’utilitza en la unitat terminològica coneguda com “l’experiment de la doble escletxa”, 

que és el concepte al qual es refereix en Sheldon en parlar d’slit / escletxa, i que està 

documentat en nombroses obres especialitzades en català, com Lapiedra (2004) i 

Gómez i Oliva (1996), tal com demostra la pertinent cerca a Google Scholar.8 

 

7.3. Comentari de qüestions concretes de traducció 

A banda de reflectir el llenguatge col·loquial i el llenguatge cientificotècnic, la traducció 

de The Big Bang Theory ha plantejat nombrosos reptes, de naturalesa molt diversa. Per 

solucionar-los, s’han tingut en compte els criteris de TVC sobre traducció i doblatge 

(1997), els criteris que proposen Ainaud, Espunya i Pujol (2003), Vinay i Darbelnet 

(citats per Alsina, 2010), Bartoll (2010) i Izard (2010). 

 

7.3.1. Sigles 

IQ (Intelligence quotient) correspon a CI (coeficient o quocient intel·lectual). En català 

la sigla és opaca i el desplegament corresponent no acaba de funcionar si actua com a 

complement del nom, acompanyat d’adjectiu. Per tal de trobar l’equivalent, s’ha optat 

per una metonímia.  

Um, is this the high IQ sperm bank?  →  Aquí...és  el banc d’esperma de superdotats? 

There’s no guarantee that our sperm is going to generate high-IQ offspring  →  Res no 

garanteix que la nostra esperma generi superdotats. 

 

MCM corresponen al kcmil (kilo-circular mil) però com que el seu significat no tenia 

transcendencia al text, s’han substituït per una sigla coneguda pel públic català:  

26 across is MCM   →   L’u horitzontal és “TDT”. 

 

7.3.2. Partícules exclamatives 

Com a equivalents, s’han utilitzat recursos vocals i verbals propis català, intentant no 

caure en calcs de freqüència. Aquestes són algunes solucions representatives: 

 
8 870 ocurrències en català al Google Acadèmic per a la cerca “doble escletxa”. 



20 

 

Oh, wait.  →   És clar! 

Oh, come on → Au, va. 

Oh, that’s nice  →  Ø Que maco.  

Um, Penny  →  Ehem, Penny. 

Ah, we’re here [...]  →  Sí.. venim per [...] 

Oh, I don’t think [...]  →  Uf, no crec que pugui deixar-hi de pensar.  

Oh, my God, what happened?  →  Ai, Déu meu, què ha passat? 

 

7.3.3. Partícules crosses i formes conversacionals 

S’ha intentat incorporar els recursos verbals del català. 

 

Well  →  a veure, home, vaja, doncs, daixò, Ø, bé, ah, vejam. 

Just  →   Ø, i prou, només, va, però, acabar de, tot un. 

Yeah  →  i tant, sí, és clar.  

Um   →   Ø, ehem, ep, uf.   

I know, right?  →  oi que sí? 

Anyway → daixò, i a més, és igual, Ø 

(I’m so) sorry  →  vaja, em sap (tan, molt) greu, com dius, Ø, perdona. 

Okay  →  ja està, d’acord, Ø, és clar, va bé? 

 
7.3.4. Interactivitat dels diàlegs 
S’ha treballat la interactivitat amb dos recursos bàsics:  
 

• Paral·lelismes lèxics i sintàctics. 
Penny: What’s the difference?   →  I què canvia?  

Sheldon: What’s de difference?  →  Que què canvia?  

 

Sheldon: Yes, it tells us that you participate [...]  →  Sí, ens diu que participes en la [...] 

Penny: Participate in the what?  →  Que participo en la què? 

 
• Ús genuí dels connectors, que s’aparta de l’original. 

Leonard: What makes you think [...]?  →  I què et fa pensar [...]? 
 
7.3.5. Referències culturals 
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Les solucions s’han adoptat fent atenció a les necessitats d’isocronia, al context extra 

textual i a la comicitat de la seqüència.  

 
Fuddruckers  → McDonald’s.  

S’ha buscat un equivalent que compleixi el requisit de ser una cadena de restauració 

americana però que sigui transparent per a l’espectador. 

 

Beautiful mind   →  de la tele. 

Beautiful mind es pot referir tant a la pel·lícula de cinema del mateix títol com a una 

minisèrie de documentals emesa als EUA que presenta casos de científics superdotats. 

S’ha escollit la forma de la tele perquè dóna una impressió més popular de la Penny i 

respecta la isocronia. 

So you’re like one of those “Beautiful Mind” genius guys. →  Així que ets com un 

d’aquests genis de la tele. 

 

Klingon Boggle  →  veo-veo en idioma klingon. 

Boggle no és un joc conegut a Catalunya i no implica joc verbal, per a l’espectador. El 

veo-veo té una càrrega còmica perquè remet a un passatemps infantil.  En quant a 

Klingon, s’ha efectuat l’amplificació idioma perquè encara que l’espectador no sàpiga 

que fa referència a Star Trek, gràcies a l’amplificació sí que pot interpretar que és un 

idioma exòtic i que necessita rapidesa mental i cultura. En definitiva, que és un 

passatemps només a l’abast d’unes ments privilegiades però amb comportaments 

infantils.  

 

The Cheesecake Factory   →  la Llar dels Pastissos.  

Es tracta d’una cadena de restaurants existent als EUA. S’ha buscat l’hiperònim de 

cheesecake per tal que la forma resultant sigui més reduïda que no pas pastís de 

formatge. No s’ha mantingut l’equivalent directe de factory (fàbrica) per no donar lloc a 

confusions i perquè a l’espectador li quedi més clar que es tracta d’un restaurant i no 

d’una fàbrica, sobretot tenint en compte que en capítols posteriors veurem la Penny al 

seu lloc de treball. 

  

High school  →  secundària.  
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No s’ha escollit la ESO o el batxillerat perquè són termes massa arrelats a la realitat 

educativa catalana. 

 

Thanksgiving Day  →  Ø 

En tractar-se d’un festiu conegut, dins el grup de festes que no pertanyen al calendari 

religiós, s’havia d’aplicar el procediment de calc, tal com recomanen Ainaud, Espunya i 

Pujol (2003, 233) però per necessitats d’isocronia, aquest referent cultural s’ha eliminat. 

 

Pantsing. 

It’s okay. It wasn’t my first pantsing and it wont’b be my last  → No és el primer cop 

que em deixen en calçotets, ni l’últim. 

Pantsing fa referència a una pràctica habitual als EUA que, segons l’Urban Dictionary, 

consisteix en: “To forcefully remove another person pants as a form of embarrassment”. 

Aquesta pràctica no és habitual a Catalunya, i no s’ha optat per encunyar un nou terme 

sinó que s’ha explicitat el procediment. 

 

Mac Daddy  →  trencacors.  

S’ha realitzat una adaptació, és a dir, s’ha substituït un element del TO per un altre que 

garanteix els efectes pretesos a l’original.  

 

MIT  →  Harvard.  

Potser no tot el públic català coneix el MIT. Com que l’actor original pronuncia MIT 

sigla per sigla, hi ha prou espai com perquè l’actor de doblatge digui Harvard.  

 

Papa Doc  →  terratrèmol. 

See, “Papa Doc’s capitol idea”, that’s Port-au-Prince. Haiti.  →  Veu? “La capital del 

terratrèmol”: Port-au-Prince. Haití. 

Tot i que la Gran Enciclopèdia Catalana recull Papa Doc com a sobrenom del dictador 

haitià François Duvalier, aquest nom no constitueix una referència cultural que el públic 

català de forma espontània associï amb Haití. S’ha buscat un equivalent pragmàtic, que 

funciona de forma immediata i que a més aporta un ingredient d’humor negre. 

 

Battlestar Galactica  →  Battlestar Galactica.  
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Tot i que hi ha una traducció a l’espanyol de la sèrie dels anys 70, (Galáctica, Estrella 

de Combate), no es pot deduir exactament a quina de les edicions de la sèrie es refereix 

en Sheldon (la del 78 o la del 2003) i en tot cas, com ens indiquen Ainaud, Espunya i 

Pujol (2003, 235) pel que fa als títols d’obres, tot i que en el cas d’obres molt conegudes 

traduirem el títol, en obres menys conegudes el criteri és més flexible.  

 

7.3.6. Conversió de mesures 

200 hundred pound transvestite [...]?  →  El transvestit de 100 quilos [...]?   

L’equivalent exacte seria 90,72 quilos però, tot i que els criteris de TVC recomanen, a 

les sèries de ficció, respectar les mesures originals, també indiquen que aquest criteri és 

flexible i que s’ha d’evitar l’exactitud matemàtica quan només es vol indicar una 

aproximació.  

 

7.3.7. Noms propis 

Louie – slash – Louise  →  en James – barra –Jane.  

Ainaud, Espunya i Pujol recomanen no traduir els noms propis (2002, 231). Per això, en 

aquest cas, s’han mantingut noms anglosaxons però s’han substituït els originals per 

noms amb una càrrega de gènere més clara per al públic català.  

 

7.3.8. Subtítols 

En tres intervencions no hi ha so i es pretén que el públic llegeixi els llavis dels actors. 

Per al públic català, però, aquests moviments de llavis no són significatius i per això he  

optat pels subtítols. La proposta recull les convencions ortotipogràfiques vigents en 

subtitulació i per això utilitza el parèntesi, ja que no hi ha so.  

Sheldon: SUBTITULAT: (De res). 

Sheldon: SUBTITULAT: (Què passa?) 

Leonard: SUBTITULAT: (No ho sé!) 

 

7.3.9. Cançó   

Baby dont’ get hooked on me.  →  Nena no et pengis de mi. 

Com que el fragment que canta en Howard coincideix amb el títol de la cançó, s’ha 

traduït seguint el criteri de la traducció de noms propis dels Criteris de TVC que 

recomanen traduir els noms que tenen un valor significatiu.  A més, malgrat que és una 
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cançó i que normalment les cançons se subtitulen, en aquest cas el significat és clau per 

comprendre el gag sobre el qual descansa tota la seqüència i per això s’ha escollit la 

tècnica del doblatge.  

 

7.3.10. Joc de paraules 

We’ll have a nice meal and... chat.  →   Dinarem i... a xerrar. 

Chat? We dont’ chat, at least not on line  →  Xerrar? Això no es fa. Almenys, off-line, 

no. 

Aquest joc de paraules descansa sobre chat que, en anglès, s’utilitza tant per les 

converses presencials com per les converses en línia. En català, però, per al segon tipus 

de conversa fem servir el verb xatejar, que és un manlleu adaptat morfològicament, i en 

aquest cas no ha estat possible mantenir el joc de paraules.  

 

7.3.11. Evitar els calcs semàntics  

De nivell oracional 

Thank you. We’ll be right back.  →  Gràcies. Ara venim.  

I’ll do the talking.  →  Ja parlo jo. 

S’ha intentat no fer un ús d’elements lingüístics de la llengua meta segons la gramàtica 

de la llengua original. Així, l’anglès utilitza el futur per expressar generalitzacions o 

tendències vàlides per al present o el futur immediat, que en català s’expressen amb 

present d’indicatiu. 

 

De nivell lèxic 

And you want us out because you’re anticipating coitus?  →   I vols que sortim perquè 

creus que hi haurà coitus? 

En català, anticipar no inclou l’accepció de preveure i si això no es tenia en compte era 

fàcil caure en el calc semàntic. 

 

Prototípics del doblatge 

[...] how to get into a stupid building.  →  [...] com s’entra en aquest edifici merdós. 

[...] and my stupid shower doesn’t even work.  →  [...] i el coi de dutxa no va bé. 

How the hell did you get in the building?  →  Com coi heu entrat a l’edifici? 
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L’ús d’estúpid no està tan estès en català com en anglès i per tant, si s’utilitzés sempre 

que en el TO trobem stupid, efectuaríem un calc de freqüència. La locució the hell s’ha 

traduït tradicionalment, als doblatges en castellà, per l’eufemisme diablos. Els criteris 

de TVC recomanen no calcar aquesta solució i per tant en comptes d’utilitzar què 

diantre o què dimonis, buscar solucions més genuïnes, que estiguin d’acord amb el grau 

d’imprecació. 

 

7.3.12. Equivalent pragmàtic 

Here I sit broken-hearted  → [...] idiota qui ho llegeixi. 

Aquesta frase funciona com a prototipus de frase escrita en un lavabo. I per tant s’ha 

buscat una frase que compleixi la mateixa funció per al públic meta.  

 

7.3.13. Topònims 

Turn left on Lake Street and head up to Colorado.  →  Gira per Lake i vés fins a 

Colorado. 

Els criteris de TVC estipulen que sovint no cal traduir la part genèrica de l’adreça. En la 

present proposta, s’ha optat per aquesta solució per tal de respectar la isocronia. 

 
7.3.14. Manlleus 
He’s kind of a nerd.  →  És una mica freak.  
S’ha substituït un manlleu per un altre més popular, que segurament serà comprensible 

per a una porció més àmplia del públic. En aquesta frase, a més, s’ha treballat la 

correspondència de kind of per tal de no caure en un calc de freqüència.  

 

 

8. CONCLUSIONS 

 

L’elaboració de la proposta de traducció per al doblatge en català del capítol pilot de 

The Big Bang Theory, m’ha permès fer diverses comprovacions.  

 

En primer lloc, he constatat que abans d’elaborar qualsevol proposta de traducció 

mínimament vàlida, és imprescindible tenir en compte els “marcs” on s’insereix el text. 

En aquest cas eren el gènere (sitcom), el model de llengua que havia de tenir com a 

referència (l’oralitat fingida), els condicionaments que m’imposava la tècnica del 
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doblatge i finalment el registre (col·loquial i científic alhora). Tots aquests elements 

establien restriccions però també m’han proporcionat elements de treball per elaborar la 

proposta.  

 

D’altra banda, The Big Bang Theory es planteja com un producte on els diàlegs suporten 

gran part del pes de la comicitat i on el llenguatge emprat esdevé l’element que 

determina, en conseqüència, l’èxit o el fracàs de cada seqüència. Això, que és aplicable 

a qualsevol sitcom, es porta a l’extrem en The Big Bang Theory a causa del contrast que 

s’estableix entre els dos llenguatges que es posen en joc, el col·loquial i el científic.  

 

D’una banda, he pogut comprovar que el català col·loquial posa al nostre abast recursos 

molt variats per aconseguir una llengua genuïna i natural, sense recórrer 

sistemàticament als castellanismes. En aquesta traducció era imprescindible utilitzar la 

morfologia, la fonètica i la sintaxi col·loquial per tal de conferir naturalitat als diàlegs 

d’en Leonard i d’en Sheldon, que, per la seva mateixa definició com a personatges, no 

podien utilitzar un lèxic massa col·loquial. 

 

Hi ha altres fenòmens lingüístics, però, que el traductor sempre ha de tenir presents per 

tal d’aconseguir una llengua genuïna i, en definitiva, versemblant. Efectivament, fer 

atenció a la interactivitat dels diàlegs i a l’expressivitat del text resulta del tot 

imprescindible. En aquest sentit, ha estat clau treballar no només recursos verbals sinó 

també als recursos vocals a l’hora de traduir exclamacions i partícules crosses, a més de 

tenir en compte les formes conversacionals pròpies del català. 

 

Pel que fa al llenguatge cientificotècnic, cal dir d’entrada que l’escassa producció 

científica en llengua catalana obliga al traductor a realitzar una cerca més exhaustiva per 

trobar els equivalents a alguns termes. A The Big Bang Theory, a més, el llenguatge 

cientificotècnic que utilitzen en Sheldon i Leonard impregna tot el seu diàleg amb les 

característiques que defineixen aquest llenguatge (precisió, neutralitat, i economia). Per 

tant, era molt important no proporcionar-los excessius tocs de col·loquialitat per 

mantenir la coherència dels personatges.  
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En definitiva, tots els recursos lingüístics que el traductor pot posar en joc s’han 

d’utilitzar segons la definició de cada personatge, per mantenir-ne l’idiolecte i ajudar a 

definir-lo com a entitat dins la narrativa del capítol.  

 

És precisament aquesta narrativa la que imposa un ritme als diàlegs, que en el cas de la 

sitcom és molt precís i ràpid, per tal de poder-hi encabir tots els gags que dicta el 

gènere. Aquest, doncs, era un altre repte de la traducció, ja que el català és una llengua 

menys sintètica que l’anglès. Amb aquesta premissa i, encara que sembli una 

contradicció, tenint com a punt de partida la llengua d’arribada, s’ha intentat solucionar 

cada frase establint la jerarquia convenient entre la sincronia labial o la sincronia 

quinèsica, segons ho requeria la seqüència.  

 

En definitiva, he pogut constatar que la traducció pot posar en joc elements tan dispars 

com llenguatge col·loquial i llenguatge científic, afrontar el repte que suposa mantenir el 

ritme de la sitcom, i encarar el desafiament que suposen totes les referències culturals 

del text original, però sempre tenint en compte que està al servei de un engranatge 

superior que és la història i la narrativa audiovisual. 
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10. ANNEX: FITXA TÈCNICA DE THE BIG BANG THEORY 

 

País de producció: EUA 

Any de producció: 2007 

Productora: Chuck Lorre Productions 

Cadena original: CBS 

Gènere: sitcom 

Durada de cada capítol: 22 minuts 

Creadors: Chuck Lorre i Bill Prady 

Productors: Chuck Lorre, Bill Prady i Lee Aronhson 

Realitzadors: Mark Cendrowski i Peter Chakos 

Càsting principal: John Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco 
(Penny). 

Fotografia: Steven V. Silver 
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11. ANNEX: FENÒMENS DEL CATALÀ COL·LOQUIAL A LA 
PROPOSTA DE TRADUCCIÓ 

 

11.1. Fonètica col·loquial  

*  Sonorització de la fricativa alveolar sorda, com a resultat de la reducció de la tensió 

consonàntica.  

1 a) És super impressionant. [z]. 

1 b) Ep, hi ha algun truc per fer que surti més pressió [z] de la dutxa? 

 

*  Pèrdua d’un so o d’una síl·laba. 

2 a) No res [rε], que  és una bona frase per a un eslògan.  

2 b) Res [rε],  no garanteix que la nostra esperma generi superdotats. 

2 c) De res [rε]. 

2 d) Ep nois, us fa res [rε] si començo? 

2 e) De res [rε]. Ah, anaves a entrar...? D’acord, jo ja... 

2 f) No passa res [rε], si dius que no.  

2 g) [...] et pots estalviar els moviments [ muiments] intestinals.  
 

*  Caiguda de vocals àtones.  

3 a) Ei, no, però [prò] no vivim junts. 

3 b) Però [prò] amb els extres no. 

3 c) Sí, però [prò] no n’has vist mai cap ni un.  

3 d) Leonard, no sóc cap expert, però [prò] crec que en el context d’una invitació per 

anar [ná] a dinar [...]. 

3 e) A l’hivern, és prou a prop del radiador per estar calent, però [prò] no tan a prop 

com per suar. 

3 f) Podria seguir però [prò]... crec que m’he explicat. 

3 g) Sí, ja ho sé, però [prò]... 

3 h) Sí. És com el veo-veo normal però [prò] en klingon. 

3 i) No me’ls menjo, però els [pròls] defenso. 

3 j) No puc amb les trampes i les mentides... però [prò] encara l’estimo. 

3 k) [...]tal com ho confirmen certs experiments, però [prò] llavors Albert Einstein [...]. 
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3 l) Sí, però [prò] no de la mateixa espècie.  

3 ll) Genial, però [prò] heu de marxar.  

3 m) Però [prò] segurament diré que sí.  

3 n) Bé, aquesta pot ser la causa proximal, però [prò] els dos sabem que [...]. 

3 o) Però [prò] jo... jo vaig tallar amb la Joyce Kim. 

3 p) Però [prò] amb les dones, no. 

3 q) Però [prò] què coi et passa? 

3 r) No sé quines possibilitats tens a fora, però [prò] pel que fa a la població d’aquí dins 

[...] 

3 s) Però [prò] si no observes el fotó, sí que ho farà. Ara bé, si l’observes un cop ha 

deixat el pla però [prò] abans que arribi al fitó 

3 t) Sí, però [prò] què vols dir? 

3 u) No és veritat [vritat]. En Koothrappali i el Wolowitz vénen molt sovint.  

3 v) De veritat [vritat]? Seria molt estrany si la fes servir? 

3 w) No és veritat [vritat]. Te’n recordes el dia que [...]. 

3 x) De veritat [vritat] que pensava que si hi anàveu vosaltres no seria tan pallús. 

3 y) De veritat [vritat], gràcies per anar-hi [nári] i provar-ho. 

3 z) I per cert, nois, com us divertiu, per aquí [kí]?  

3 a.a) Adéu [déu]. 

3 b.b) I per això [ʃò] vas anar a un internat?  

3 c.c) Bé, això [ʃò] és tot un pas endavant. 

 

*  Reducció del grup consonàntic en posició interior de mot i dissimilacions amb pèrdua 

d’un so.  

4 a) El transvestit [tra(n)svestit] de 100 quilos [...]? 

4 b) Ja hem parlat prou de nosaltres.[nosa(l)tres]. 

4 c) Sí, és clar. Altre cop la teva àvia? [al(l)tre]. 

4 d) De veritat que pensava que si hi anàveu vosaltres no seria tan pallús [vosa(l)tres]. 

 

*  Addició de sons en posició final de mot. 

5 a) Així que treballeu amb el Leonard i el Sheldon, tots junts? [aixís]. 

5 b) Així que ets com un d’aquests genis de la tele [aixís]. 
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*  Addició d’un so com a element antihiàtic, per evitar el contacte entre dues vocals que 

no formen diftong. 

6 a) Si envies un fotó a través d’un pla amb dues escletxes [dugues]. 

 

*  Africació, és a dir, un so fricatiu es converteix en africat.  

7 a) Vull marxar ja [tʃ]. 

7 b) Mirem de marxar i prou [tʃ]. 

7 c) No podem ni aixecar la tele, entre els dos [tʃ]. 

7 d) Genial, però heu de marxar [tʃ]. 

 

*  Assimilació, és a dir, un so adopta el punt o mode d’articulació d’un so contigu 

(sovint posterior). 

8 a) A l’estiu [istiu] es troba just en la trajectòria [...]. 

 

*  Elisió o pèrdua de sons en els enllaços. 

9 a)  [...] del corrent d’aire que es [k∂s] crea [...].   

9 b) I què, si li surt un nen que no sap quan toca una integral  [unintegral] o una 

diferencial [...]?  

9 c) No res, que  és [kés] una bona frase per a [per] un eslògan. 

9 d) [...] la meva àvia [mevàvia ]amb Alzheimer [...]. 

9 f) [...] com que el trasllat [k∂l] pot ser estressant [...]. 

9 g) Crec que el [k∂l] que en [k∂n] Sheldon vol dir [...]. 

9 h) I tant, que el [k∂l] parla. 

9 i) [...] sense que ens [k∂ns] volguéssim arrencar els ulls. 

9 j) però crec que en [k∂n] el context d’una invitació per anar a dinar, [...]. 

 

*  Reducció dels diftongs per la caiguda de la vocal que feia de nucli sil·làbic o la que 

actuava com a semivocal o semiconsonant.  

10 a) És clar, molta gent pensa que sóc un signe d’aigua [aig(u)a]. 

10 b) És un sentiment que puc expressar en sis llengües [llengues]. 

10 c) [...] per veure qui es queda la tele [βεr∂]. 

10 d) A veure, què vols fer? [βεr∂]. 
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11.2. Morfologia col·loquial 

*  Creació de noves formes verbals. 

11 a) Coneixo [en comptes de conec] un bar de sushi  fantàstic, amb karaoke. 

11 b) No acostumem a tindre [en comptes de tenir] gaires visites. 

11 c) Te’n enrecordes el dia que la meva àvia amb Alzheimer va tindre [en comptes de 

tenir] aquell atac? 

11 d) Sheldon, em sap greu haver-te fet vindre  [en comptes de venir]. 

11 e) Això és biològicament impossible i no tenies perquè vindre [en comptes de 

venir]. 

 

*  Creació de noves formes verbals per extensió de l’arrel velaritzada a formes que en 

principi no la presenten. 

12 a) Sóc sagitari, cosa que segurament us deu dir més del que cal sapiguer. [en 

comptes de saber]. 

12 b) Voleu sapiguer [en comptes de saber] què és el més patètic? 

 

*  Ús de l’article personal davant de noms propis i alternança en l’ús d’aquests articles. 

13 a) Sí... venim per la tele de la Penny. 

13 b) Així que treballeu amb el Leonard i el Sheldon, tots junts? 

13 c) Jo sóc el Leonard, i ell és el Sheldon. 

13 d) Em podia haver quedat veient com en Wolowitz s’intentava lligar la Penny en rus, 

àrab i farsi. 

13 e) Entre la Penny i el seu ex hi ha alguna disputa per veure qui es queda la tele. 

13 f) El Koothrappali i en Wolowitz vénen molt sovint.  

13 g) Crec que el que en Sheldon vol dir és que no hauríem endevinat que ets Sagitari. 

13 h) Però jo... jo vaig tallar amb la Joyce Kim. 

13 i) Tu no vas tallar amb la Joyce Kim. 

 

*  Ús d’enunciats pleonàstics on apareixen alhora el pronom i el complement ple.  

14 a) Jo te’n faria un, de favor.  

14 b) Normalment  no li demanes a un tio que acabes de conèixer. 

14 c) Aquí hi sec jo.  
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14 d) Te’n enrecordes el dia que la meva àvia [...]? 

 

*  Aparició de diminutius.  

15 a) Ella només volia evitar un numeret. 

15 b) I serà per a tu i per a mi, el numeret? 

15 c) No, no hi haurà cap numeret. 

 

11.3. Sintaxi col·loquial 

*  Usos expandits del relatiu que. 

16 a) [...] la posició del sol en el moment que [en què] vas néixer [...]. 

16 b) No hi ha pressa, que faig els mots encreuats.  

 

*  Interrogació al final de l’enunciat. 

17 a) Gràcies. Gràcies. No ho deixes estar, oi?  

17 b) Què? És conya, oi? Si ets tot un mestre! 

17 c) T’ho pensaràs, doncs? 

17 d) Per què no us vestiu, agafo diners i us convido a sopar, va bé? 

17 e) Oi que sí? D’acord, vejam, què més?   

17 d) Així que treballeu amb el Leonard i el Sheldon, tots junts? 

 

*  Fenòmens que trenquen l’ordre de la frase com falsos inicis, les repeticions i els 

finals de frase incomplets.  

18 a) [...] i penso, bé, a mi quan estic estressat [...]. 

18 b) Aquí...és  el banc d’esperma de superdotats? 

18 c) Que era una hipòtesi và...? 

18 d) Dos mil·líme...? 

18 e) Ei, no, però no vivim junts. Vull dir... 

18 f) Home... 

18 g) Ah, anaves a entrar...? D’acord, jo ja... 

18 h) Que és...? 

18 i) Què acabo de...  

18 j) Sí, ja ho sé, però... 

18 k) Com... com dius? 
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18 l) És una, una... paradoxa. 

18 m) Però jo... jo vaig tallar amb la Joyce Kim. 

18 n) Sí... venim per la tele de la Penny. 

18 o) Sou... Sou genials. 

18 p) Tres vertical... tregui el dit...”Fílum 

18 q) Bé... ehem... Ah, benvinguda al replà. 

18 r) Dinarem i... a xerrar. 

18 s) Daixò...ehem... hem comprat menjar hindú. I... ehem... com que el trasllat pot ser 

estressant [...] 

18 t) [...]i no cal que et digui que, ja saps, un còlon ben net és... una preocupació menys. 

18 u) Podria seguir però... crec que m’he explicat. 

18 v) O sigui... veo-veo en klingon? 

18 w) És que... no sé perquè hi vaig confiar.   

18 x) No puc amb les trampes i les mentides... però encara l’estimo. 

 

*  Tendència a l’elisió.  

19 a) Veïna nova? [en lloc de: Sembla que tenim una veïna nova]. 

19 b) Leonard. Sheldon [en lloc de: Jo sóc en Leonard i ell és en Sheldon]. 

19 c) Alguna idea? [en lloc de: Pots proposar alguna idea d’un lloc per anar a sopar?]. 

19 d) En tots, vés per on [en lloc de: En tots els universos, aquí radica la importància 

de la meva proposta]. 

19 e) Posem, la llum. [en lloc de: Posem per cas la llum o Posem com a exemple la 

llum]. 

19 f) Venim per la tele de la Penny. 

 

11.4. Lèxic col·loquial 

*  Ús de termes genèrics de gran abast semàntic: cosa, això, fer. 

20 a) Això sembla difícil. Leonard, que ho has fet tu? 

20 b) Això només és una broma [...]. 

20 c) Bé, això és tot un pas endavant. 

20 d) Vinga, ja saps com és això de tallar.  

20 e) No diguis això. 

20 f) I per això vas anar a un internat?  



38 

 

20 g) Xerrar? Això no es fa. 

20 k) Sóc sagitari, cosa que segurament us deu dir més del que cal sapiguer. 

20 l) Dic alguna cosa? Crec que ho hauria de fer. 

20 m) Vols saber una cosa molt bona de les escales?  

20 n) Un tailandès no, per dinar hem fet hindú. 

 

*  Ús de mots “omplidors”, com daixò. 

21 a) I, daixò, que tens alguna feina?  

21 b) Daixò, adéu.  

21 c) Daixò...ehem... hem comprat menjar hindú. 

 

*  Aprofitament de l’expansió lèxica de fotre. 

 22 a) Foteu el camp. 

22 b) Ergo, estem fotuts. 

 

*  Ús de termes col·loquials que no estan recollits al DIEC però que són adequats dins el 

context d’ús: tio, sisplau.  

23 a) Normalment  no li demanes a un tio que acabes de conèixer.  

23 b) Sisplau podem parar de dir “coitus”? 

 

*  Ús d’estereotips o rutines de parla. 

24 a) De veritat que pensava que si hi anàveu vosaltres no seria tan pallús [expressa 

compromís].   

24 b) I tant [expressa acceptació]. 

24 c) Bé! [expressa acceptació]. 

24 d) Ai, em sap tan greu [expressa disculpes]. 

24 e) Em sap greu [expressa disculpes]. 

24 f) Perdona [expressa disculpes]. 

24 g) Nois, sou molt amables [expressa agraïment]. 

24 h) Ai, que amables. Encantada [expressa agraïment]. 

24 i) De res [rèplica de cortesia]. 

24 j) Vinga, ja saps com és això de tallar [intenta modificar la conducta del receptor]. 
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24 k) Vinga, entre els dos tenim un mega coeficient. Hem de deduir com s’entra en 

aquest edifici merdós [intenta modificar la conducta del receptor]. 

24 l) Va, parla’ns de tu [intenta modificar la conducta del receptor]. 

24 m) Au, va [expressa desacord]. 

24 n) Clar, una hipòtesi vàlida [expressa acceptació]. 

24 o) És clar, molta gent es pensa que sóc un signe d’aigua [expressa acceptació]. 

24 p) Sí, és clar. Altre cop la teva àvia? [expressa rebuig]. 

 

* Insults genuïns. 

25 a) De veritat que pensava que si hi anàveu vosaltres no seria tan pallús. 

 

* Connectors 

26 a)   

SHELDON 

[A causa del que ha dit en Leonard anteriorment] Un tailandès no, [ja que] per dinar 

hem fet hindú. 

PENNY 

I? 

SHELDON 

[Doncs que] Els dos fan servir curry.  

 

26 b) I tant, vaig fer uns experiments quan tenia 12 anys. [I a resultes d’això] Mon pare 

es va trencar el coll.  
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12. ANNEX: PROPOSTA DE TRADUCCIÓ 

 

SEQ 1. INT/DIA. PASSADÍS BANC ESPERMA. TC: 00:00:00,750 

 

SHELDON 

Si envies un fotó a través d’un pla amb dues escletxes i les observes les dues, no les 

travessarà alhora. Però si no observes el fotó, sí que ho farà. Ara bé, si l’observes un cop 

ha deixat el pla però abans que arribi al fitó, no haurà travessat les dues escletxes. 

 

LEONARD 

Sí, però què vols dir? 

 

SHELDON 

No res, que és una bona frase per a un eslògan. 

 

SEQ 2. INT/DIA. BANC D’ESPERMA. TC: 00:00:23,740 

 

LEONARD 

Perdoni. 

 

ALTHEA 

Un moment. 

 

LEONARD 

El quatre és “Egeu”. Vertical, “Nabokov”. L’u horitzontal és “TDT”. Tres vertical... 

tregui el dit...”Fílum” i tres horitzontal “Port-au-Prince”. Veu? “La capital del 

terratrèmol”: Port-au-Prince. Haití. 

 

ALTHEA 

Vostès diran. 

 

LEONARD 
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Clar! Aquí...és  el banc d’esperma de superdotats? 

 

ALTHEA 

Si dubten, potser no haurien de ser aquí. 

 

SHELDON 

Crec que l’hem encertat. 

 

ALTHEA 

Omplin-los. 

 

LEONARD 

Gràcies. Ara venim. 

 

ALTHEA 

No hi ha pressa, que faig els mots encreuats. És clar! 

 

SHELDON 

Leonard, em sembla que no ho puc fer. 

 

LEONARD 

Què? És conya, oi? Si ets tot un mestre! 

 

SHELDON 

No. Estem cometent frau genètic. Res no garanteix que la nostra esperma generi 

superdotats. Pensa-hi bé. La meva germana té el mateix ADN i treballa al McDonald’s. 

 

LEONARD 

Sheldon, tu has tingut la idea. Uns diners extres per posar-nos banda ampla amb accés 

T1 al pis. 

 

SHELDON 
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Ja ho sé, i em moro per tenir-la. Però hi ha una dona que espera molt de la meva 

esperma. I què, si li surt un nen que no sap quan toca una integral o una diferencial per 

calcular l’àrea de la corba? 

 

LEONARD 

Igualment l’estimarà. 

 

SHELDON 

No ho entenc. 

 

LEONARD 

A veure, què vols fer? 

 

SHELDON 

Vull marxar ja. 

 

LEONARD 

D’acord. 

 

SHELDON 

Quin procediment seguim? 

 

LEONARD 

No ho sé. No he marxat mai d’un banc d’esperma. 

 

SHELDON 

Mirem de marxar i prou. 

 

LEONARD 

D’acord. 

 

ALTHEA 

Adéu. 



43 

 

 

SHELDON i LEONARD 

Adéu. 

 

LEONARD 

Encantat. 

 

SEQ 3. INT/DIA. ESCALES. TC: 00:02:37,580  

 

SHELDON 

T’has enfadat perquè hem marxat? 

 

LEONARD 

No. 

 

SHELDON 

Vols saber una cosa molt bona de les escales? 

 

LEONARD 

De fet, no. 

 

SHELDON 

Si s’incrementés tan sols dos mil·límetres l’alçada d’un esgraó, la gent cauria. 

 

LEONARD 

I a mi què. Dos mil·líme...? Crec que no està bé. 

 

SHELDON 

I tant, vaig fer uns experiments quan tenia 12 anys. Mon pare es va trencar el coll. 

 

LEONARD 

I per això vas anar a un internat? 
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SHELDON 

No. Va ser pels meus experiments amb làser. 

 

SEQ 4. INT/DIA. REPLÀ. TC: 00:03:12,200 

 

LEONARD 

Veïna nova? 

 

SHELDON 

Evidentment. 

 

LEONARD 

Una millora respecte a l’anterior veí. 

 

SHELDON 

El transvestit de 100 quilos amb dermatosi? Sí, i tant. 

 

PENNY 

Ah, hola. 

 

LEONARD 

Hola. 

 

SHELDON 

Hola. 

 

LEONARD 

Hola. 

 

SHELDON 

Hola. 

 

PENNY 
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Hola? 

 

LEONARD 

No et volem destorbar. És que vivim al replà. 

 

PENNY 

Que maco. 

 

LEONARD 

Ei, no, però no vivim junts. Vull dir... 

 

LEONARD 

Junts, però en llits separats i heterosexuals. 

 

PENNY 

Ah! Ja, doncs sóc la nova veïna. Penny. 

 

LEONARD 

Leonard. Sheldon. 

 

PENNY 

Hola. 

 

LEONARD 

Hola. 

 

SHELDON 

Hola. 

 

PENNY 

Hola. 

 

LEONARD 
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Hola. Bé... ehem... Ah, benvinguda al replà. 

 

PENNY 

Ai, gràcies. Algun dia podem fer un cafè. 

 

LEONARD 

Ah, i tant. 

 

PENNY 

I tant. 

 

SHELDON 

I tant. 

 

LEONARD 

I tant. 

 

LEONARD 

Daixò, adéu. 

 

PENNY 

Adéu. 

 

SHELDON 

Adéu. 

 

LEONARD 

Adéu. La convidem a dinar? 

 

SHELDON 

No, que hem de començar “Battlestar Galactica”, part dos. 

 

LEONARD 
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Si ja ens els hem mirat tots, els DVD! 

 

SHELDON 

Però amb els extres no. 

 

SEQ 5. INT/DIA. PIS. TC: 00:04:22,630 

 

LEONARD 

Hauríem de ser bons veïns, convidar-la, que se senti bé. 

 

SHELDON 

Amb en James – barra –Jane no ho vam fer. 

 

LEONARD 

Doncs vam fer mal fet, i tant. Hem d’ampliar el cercle social. 

 

SHELDON 

El meu cercle és molt ampli. Tinc 302 amics a MySpace. 

 

LEONARD 

Sí, però no n’has vist mai cap ni un. 

 

SHELDON 

Aquí està la gràcia. 

 

LEONARD 

La penso convidar. Dinarem i... a xerrar. 

 

SHELDON 

Xerrar? Això no es fa. Almenys, off-line, no. 

 

SEQ 6. INT/DIA.REPLÀ. TC: 00:04:58,220 
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LEONARD 

Home, no és difícil. Escoltes el que diu i llavors respons amb algun comentari apropiat. 

 

SHELDON 

I per què? 

 

LEONARD 

Hola. Aquí estem. 

 

PENNY 

Hola. 

 

SHELDON 

Hola. 

 

LEONARD 

Hola. 

 

PENNY 

Hola. 

 

LEONARD 

Daixò...ehem... hem comprat menjar hindú. I... ehem... com que el trasllat pot ser 

estressant, i penso, bé, a mi quan estic estressat, un bon àpat i bona companyia em 

tranquil·litzen. A més, el curry és un laxant natural i no cal que et digui que, ja saps, un 

còlon ben net és... una preocupació menys. 

 

SHELDON 

Leonard, no sóc cap expert, però crec que en el context d’una invitació per anar a dinar, 

et pots estalviar els moviments intestinals. 

 

PENNY 

Ah! Que m’esteu convidant a dinar? 
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LEONARD 

Ehem, sí. 

 

PENNY 

Ai, que amables. Encantada. 

 

LEONARD 

Bé! 

 

PENNY 

I per cert, nois, com us divertiu, per aquí? 

 

SHELDON 

Avui hem provat de masturbar-nos per diners. 

 

SEQ 7. INT/DIA. PIS. TC: 00:06:24,140   

 

LEONARD 

Posa’t còmoda. 

 

PENNY 

Gràcies. 

 

LEONARD 

De res. 

 

SHELDON 

SUBTITULAT: (De res). 

 

PENNY 

Això sembla difícil. Leonard, que ho has fet tu? 

 



50 

 

SHELDON 

De fet, ho he fet jo. 

 

PENNY 

Uau! 

 

SHELDON 

Bé, només és mecànica quàntica amb una mica de teoria de cordes. Això només és una 

broma: se’n riu de l’aproximació de Born-Oppenheimer. 

 

PENNY 

Així que ets com un d’aquests genis de la tele. 

 

SHELDON 

Sí. 

 

PENNY 

És super impressionant. 

 

LEONARD 

Jo també en tinc. Si vols símbols, mira aquests. 

 

PENNY 

Òndia! 

 

SHELDON 

Si amb “òndia”, et refereixes a una reformulació de les coses que et trobes escrites als 

lavabos d’homes de Harvard, i tant. 

 

LEONARD 

Què? 

 

SHELDON 
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Au, va. Qui no ha vist aquesta diferencial a sota d’“idiota qui ho llegeixi”? 

 

LEONARD 

Almenys jo no m’he hagut d’inventar mil dimensions perquè les mates funcionin. 

 

SHELDON 

No me les he inventat. Hi són. 

 

LEONARD 

En quin univers? 

 

SHELDON 

En tots, vés per on. 

 

PENNY 

Ep nois, us fa res si començo? 

 

SHELDON 

Ehem, Penny. 

 

PENNY 

Sí? 

 

SHELDON 

Aquí hi sec jo. 

 

PENNY 

Seu al meu costat. 

 

SHELDON 

No, jo sec aquí. 

 

PENNY 
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I què canvia? 

 

SHELDON 

Que què canvia? 

 

LEONARD 

Au, som-hi. 

 

SHELDON 

A l’hivern, és prou a prop del radiador per estar calent, però no tan a prop com per suar. 

A l’estiu, hi passa el corrent d’aire que es crea si obres les finestres d’allà i allà. Està 

davant el televisor en un angle que no és ni tan directe que dificulti la conversa, ni tan 

ampli que creï una percepció distorsionada. Podria seguir però... crec que m’he explicat. 

 

PENNY 

Em canvio de lloc? 

 

SHELDON 

Home... 

 

LEONARD 

Seu on sigui, va. 

 

SHELDON 

És clar. 

 

LEONARD 

Sheldon, seu! 

 

SHELDON 

Ahhh! 

 

LEONARD 
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Doncs que bé. No acostumem a tindre gaires visites. 

 

SHELDON 

No és veritat. El Koothrappali i en Wolowitz vénen molt sovint. 

 

LEONARD 

Sí, ja ho sé, però... 

 

SHELDON 

Dimarts vam jugar al veo-veo en idioma klingon. 

 

LEONARD 

Sí, me’n recordo. 

 

SHELDON 

Em dol que diguis que no tenim visites. 

 

LEONARD 

Perdona. 

 

SHELDON 

Té connotacions socials negatives. 

 

LEONARD 

He dit “perdona”! 

 

PENNY 

O sigui... veo-veo en klingon? 

 

LEONARD 

Sí. És com el veo-veo normal però en klingon. Ja hem parlat prou de nosaltres. Va, 

parla’ns de tu. 
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PENNY 

Uf, jo? D’acord. Sóc sagitari, cosa que segurament us deu dir més del que cal sapiguer. 

 

SHELDON 

Sí, ens diu que participes en la falsa creença que la posició del sol en el moment que vas 

néixer en relació amb constel·lacions definides arbitràriament afecta la teva personalitat. 

 

PENNY 

Que participo en la què? 

 

LEONARD 

Crec que el que en Sheldon vol dir és que no hauríem endevinat que ets Sagitari. 

 

PENNY 

És clar, molta gent es pensa que sóc un signe d’aigua. D’acord, vejam, què més. Ah, sóc 

vegetariana, excepte pel peix i els típics bistecs. M’encanten!! 

 

SHELDON 

Ah, que interessant. En Leonard no pot amb el peix. 

 

LEONARD 

I, daixò, que tens alguna feina? 

 

PENNY 

Sí. Faig de cambrera a la Llar dels Pastissos. 

 

LEONARD 

Ai, que bons, els pastissos. 

 

SHELDON 

No toleres la lactosa. 

 

LEONARD 
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No me’ls menjo, però els defenso. 

 

LEONARD 

Ah, i a més també escric un guió. És sobre una noia molt sensible que ve des de 

Lincoln, Nebraska, per fer d’actriu, i acaba de cambrera a la Llar dels Pastissos. 

 

LEONARD 

T’has basat en la teva vida. 

 

PENNY 

No, jo sóc d’Omaha. 

 

LEONARD 

Home, si fos una peli, jo hi aniria. 

 

PENNY 

Oi que sí? D’acord, vejam, què més?  Mmm, em sembla que ja està.  És la meva 

història. 

 

LEONARD 

Bé, sona fantàstic. 

 

PENNY 

Ho era. Fins que em vaig penjar d’un imbècil. 

 

SHELDON 

SUBTITULAT: (Què passa?) 

 

LEONARD 

SUBTITULAT: (No ho sé!) 

 

PENNY 

Déu meu, quatre anys, vaig viure amb ell. Quatre anys! Com la secundària. 
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SHELDON 

Vas trigar quatre anys a treure-te-la? 

 

PENNY 

És que... no sé perquè hi vaig confiar. 

 

LEONARD 

Dic alguna cosa? Crec que ho hauria de fer. 

 

SHELDON 

Tu? No, ho empitjoraries. 

 

PENNY 

Voleu sapiguer el més patètic? No puc amb les trampes i les mentides... però encara 

l’estimo. És una bogeria? 

 

SHELDON 

Sí. 

 

LEONARD 

No, no ho és. És una, una... paradoxa. Com a la natura. Posem, la llum. Segons 

Huygens, la llum és una ona, tal com ho confirmen certs experiments, però llavors 

Albert Einstein descobreix que es comporta com les partícules. Home, no ho he 

empitjorat. 

 

PENNY 

Ai, em sap tan greu. Quin desastre. I a sobre amb el trasllat estic feta un fàstic i el coi de 

dutxa no va bé. 

 

LEONARD 

La nostra va bé. 
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PENNY 

De veritat? Seria molt estrany si la fes servir? 

 

SHELDON 

Sí. 

 

LEONARD 

No. 

 

SHELDON 

No? 

 

LEONARD 

No. 

 

SHELDON 

No. 

 

LEONARD 

Al fons del passadís. 

 

PENNY 

Gràcies. Nois, sou molt amables. 

 

SEQ.8. INT/DIA. TC: 00:12:19,040 

 

SHELDON 

Bé, això és tot un pas endavant. 

 

LEONARD 

Ah sí? 

 

SHELDON 
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Ja feia molt temps que una dona no es despullava aquí, al pis. 

 

LEONARD 

No és veritat. Te’n enrecordes el dia que la meva àvia amb Alzheimer va tindre aquell 

atac? 

 

SHELDON 

Rectifico. Ja feia molt temps que una dona no es despullava, sense que ens volguéssim 

arrencar els ulls. 

 

LEONARD 

El pitjor va ser veure com trinxava la carn. 

 

SHELDON 

Llavors, què intentes aconseguir, ben bé? 

 

LEONARD 

Perdona’m? 

 

SHELDON 

Aquesta noia  no s’ho farà amb tu. 

 

LEONARD 

Vejam, jo no intento fer-m’ho amb ella. 

 

SHELDON 

Molt bé. Així no patiràs cap decepció. 

 

LEONARD 

I què et fa pensar que no s’ho faria amb mi? Jo sóc mascle i ella, femella. 

 

SHELDON 

Sí, però no de la mateixa espècie. 
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LEONARD 

No entraré en hipòtesis, ara. Només miro de ser un bon veí. 

 

SHELDON 

Oh, i tant! 

 

LEONARD 

Això no vol dir que, si s’iniciés una relació carnal, no hi participés. Per més breu que 

fos. 

 

SHELDON 

Creus que les teves probabilitats augmentaran o disminuiran quan descobreixi el teu 

xampú d’en Luke Skywalker? 

 

LEONARD 

El xampú és d’en Darth Vader. Luke Skywalker és el suavitzant. 

 

SEQ.9. INT/DIA. PIS. TC: 00:13:40,580 

 

HOWARD 

Fliparàs quan ho vegis. 

 

RAJESH 

És fantàstic. Increïble. 

 

LEONARD 

El què? 

 

HOWARD 

És una lliçó de l’Stephen Hawking a Harvard, el 74. 

 

LEONARD 
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No és un bon moment. 

 

HOWARD 

És abans que es convertís en una veu mecànica. 

 

LEONARD 

Genial, però heu de marxar. 

 

RAJESH 

Per què? 

 

LEONARD 

És que no és un bon moment. 

 

SHELDON 

Té companyia. Una senyora. 

 

HOWARD 

Sí, és clar. Altre cop la teva àvia? 

 

LEONARD 

No. I no és una senyora, és la veïna. 

 

HOWARD 

Un moment, de debò que hi ha una dona? 

 

LEONARD 

Aha. 

 

HOWARD 

I vols que sortim perquè creus que hi haurà coitus? 

 

LEONARD 
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No crec que hi hagi coitus. 

 

HOWARD 

Està disponible per al coitus, doncs? 

 

LEONARD 

Sisplau podem parar de dir “coitus”? 

 

SHELDON 

Tècnicament, seria “coitus interruptus”. 

 

PENNY 

Ep, hi ha algun truc per fer que surti més pressió de la dutxa?  Ah, hola, vaja. Hola. 

 

HOWARD 

Enchanté, mademaoiselle. Howard Wolowitz, departament de física aplicada de 

CalTech. Potser coneix la recerca que faig... orbitar la lluna més gran de Júpiter per fer-

ne fotografies digitals...? 

 

PENNY 

Penny. Treballo a la Llar dels Pastissos. 

 

LEONARD 

Vine, t’ensenyaré el truc de la dutxa. 

 

HOWARD 

Bonne douche. 

 

PENNY 

Com... com dius? 

 

HOWARD 

És “bona dutxa” en francès. És un sentiment que puc expressar en sis llengües. 
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LEONARD 

Guarda-te’l per al blog, Howard. 

 

HOWARD 

Siga-ton- quai-jao! 

 

SEQ.10. INT/DIA. LAVABO. TC: 00:15:15,210 

 

LEONARD 

Ja està.  S’enganxava. Em sap greu. 

 

PENNY 

Molt bé, gràcies. 

 

LEONARD 

De res. Ah, anaves a entrar...? D’acord, jo ja... 

 

PENNY 

Leonard? 

 

LEONARD 

El xampú és d’en Sheldon. 

 

PENNY 

Sí, és clar. Et puc demanar un favor? 

 

LEONARD 

Un favor? I tant que pots demanar-me un favor. Jo te’n faria un, de favor. 

 

PENNY 

No passa res si dius que no. 
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LEONARD 

Però segurament diré que sí. 

 

PENNY 

Normalment  no li demanes a un tio que acabes de conèixer. 

 

LEONARD 

Uau. 

 

SEQ.11. INT/DIA. COTXE. TC: 00:15:49,140 

 

SHELDON 

De debò, crec que hauríem d’examinar la cadena de causalitat. 

 

LEONARD 

Cal? 

 

SHELDON 

Succés A:  tenim una dona bonica despullada a la dutxa.  Succés B: travessem la ciutat 

per recollir un televisor a ca l’ex-nòvio de l’esmentada dona. Pregunta: en quin pla 

d’existència hi ha una relació ni que sigui semirracional entre A i B? 

 

LEONARD 

M’ha demanat un favor, Sheldon. 

 

SHELDON 

Ah, sí. Bé, aquesta pot ser la causa proximal, però els dos sabem que només existeix en 

contradicció amb la causa distal de nivell superior. 

 

LEONARD 

Que és...? 

 

SHELDON 
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Penses amb el penis. 

 

LEONARD 

Això és biològicament impossible i no tenies perquè vindre. 

 

SHELDON 

Ah, sí, clar. Em podia haver quedat veient com en Wolowitz s’intentava lligar la Penny 

en rus, àrab i farsi. Per què no hi va ella, a buscar la tele? 

 

LEONARD 

Vinga, ja saps com és això de tallar. 

 

SHELDON 

No, no ho sé, i tu tampoc. 

 

LEONARD 

Però jo... jo vaig tallar amb la Joyce Kim. 

 

SHELDON 

Tu no vas tallar amb la Joyce Kim. Va fugir a Corea del Nord. 

 

LEONARD 

Amb el cor trencat. Aquesta situació és més senzilla. Entre la Penny i el seu ex hi ha 

alguna disputa per veure qui es queda la tele. Ella només volia evitar un numeret. 

 

SHELDON 

I serà per a tu i per a mi, el numeret? 

 

LEONARD 

No, no hi haurà cap numeret. Som dos contra un. 

 

SHELDON 

No podem ni aixecar la tele, entre els dos. 
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SEQ.12. INT/DIA. PIS. TC: 00:17:08,660 

 

PENNY 

Així que treballeu amb el Leonard i el Sheldon, tots junts? Que parles el meu idioma? 

 

HOWARD 

I tant, que el parla. Però amb les dones, no. 

 

PENNY 

Ah sí? Per què? 

 

HOWARD 

És una mica freak. Un suc? 

 

SEQ. 12. EXT/DIA. DAVANT DE CASA D’EN KURT. TC: 00:17:36,220 

 

LEONARD 

Ja parlo jo. 

 

KURT 

Sí? 

 

LEONARD 

Ep, hola. Jo sóc el Leonard, i ell és el Sheldon. 

 

SHELDON 

Hola. 

 

LELONARD 

Què acabo de... Sí... venim per la tele de la Penny. 

 

KURT 
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Foteu el camp. 

 

SHELDON 

D’acord, moltes gràcies. 

 

LEONARD 

No ens donarem per vençuts tan ràpid. 

 

SHELDON 

La tele és a l’edifici. No tenim a’accés a l’edifici. Ergo, estem fotuts. 

 

LEONARD 

Un moment. Si jo em rendís al mínim obstacle, no hauria esbrinat mai els secrets 

de la teoria de cordes després del Big-Bang. 

 

SHELDON 

Em disculpo. Quin pla tens? Quin privilegi contemplar la teva ment en acció. 

 

LEONARD 

Vinga, entre els dos tenim un mega coeficient. Hem de deduir com s’entra en aquest 

edifici merdós. 

 

SHELDON 

Quin coeficient deuen tenir? 

 

LEONARD 

Aguanta-la!  

 

 

SEQ.13. INT/DIA. REPLÀ D’EN KURT. TC: 00:18:40,150 

 

LEONARD 

És aquí. Deixa’m parlar a mi. 
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SHELDON 

Ben pensat. Jo poso la força. 

 

KURT 

Sí? 

 

LEONARD 

Sóc en Leonard, ell en Sheldon. 

 

SHELDON 

De l’intèrfon. 

 

KURT 

Com coi heu entrat a l’edifici? 

 

LEONARD 

Ah! Som científics. 

 

SHELDON 

El coeficient, digues-li. 

 

SEQ. 14. EXT/DIA. DAVANT LA CASA D’EN KURT. TC: 00:19:21,650 

 

SHELDON 

Leonard. 

 

LEONARD 

Què? 

 

SHELDON 

Me’ls havia comprat ma mare. 
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LEONARD 

Em sap greu. 

 

SHELDON 

Li hauràs de fer un truc. 

 

CARETA I SINTONIA DE LA SÈRIE. 

SEQ. 15. INT/DIA. ESCALA. TC: 00:19:31,630 

 

LEONARD 

Sheldon, em sap greu haver-te fet vindre. 

 

SHELDON 

No és el primer cop que em deixen en calçotets, ni l’últim. 

 

LEONARD 

I tenies raó amb els motius. Esperava establir una relació amb ella que portés al sexe. 

 

SHELDON 

Doncs m’has despullat a mi. 

 

LEONARD 

És igual: me n’he adonat. No estic fet per a ella. Ho deixo estar. Feina i prou.  Guanyaré 

el premi Nobel i moriré tot sol. 

 

SHELDON 

No diguis això. No moriràs tot sol. 

 

LEONARD 

Gràcies, Sheldon. Ets un bon amic. 

 

SHELDON 

I segur que no guanyaràs el Nobel. 
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SEQ.16. INT/DIA. PIS. TC:  00:20:10,620 

 

HOWARD 

Aquí és on em relaxo, el meu lloc preferit. La cervesa és genial. 

 

PENNY 

Uau, quin tigre. 

 

HOWARD 

Sí, el tinc des del nivell 10. Es diu Botons. Si tinguessis un personatge, podríem jugar 

els dos junts. 

 

PENNY 

Sona interessant. 

 

HOWARD 

T’ho pensaràs, doncs? 

 

PENNY 

Uf, no crec que pugui deixar-hi de pensar. 

 

RAJESH 

Tranqui. 

 

SEQ. 17. INT/DIA. PIS. TC: 00:20:40,620 

 

LEONARD 

Hola. 

 

PENNY 

Ai, Déu meu, què ha passat? 
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LEONARD 

Bé, el teu ex t’envia records. I crec que la resta s’explica per sí sola. 

 

PENNY 

Em sap molt greu. De veritat que pensava que si hi anàveu vosaltres no seria tan pallús. 

 

LEONARD 

Clar, una hipòtesi vàlida. 

 

SHELDON 

Una hipòtesi và...? Però què coi et passa? 

 

PENNY 

De veritat, gràcies per anar-hi i provar-ho. Sou... Sou genials. De debò. Per què no us 

vestiu, agafo diners i us convido a sopar, va bé? 

 

LEONARD 

Sí? Genial. 

 

SHELDON 

Gràcies. No ho deixes estar, oi? 

 

LEONARD 

Tindrem fills intel·ligents i molt guapos. 

 

SHELDON 

Per no dir imaginaris. 

 

SEQ. 18. INT/NIT. COTXE. 00:21:35,860 

 

LEONARD 

Va bé un tailandès, Penny? 
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PENNY 

I tant. 

 

SHELDON 

Un tailandès no, per dinar hem fet hindú. 

 

PENNY 

I? 

 

SHELDON 

Els dos fan servir curry. 

 

PENNY 

I? 

 

SHELDON 

Seria gastronòmicament redundant. Veig que li haurem d’explicar tot, a aquesta noia. 

 

PENNY 

Alguna idea? 

 

HOWARD 

Gira per Lake i vés fins a Colorado. Coneixo un bar de sushi  fantàstic, amb karaoke. 

 

PENNY 

Sona divertit. 

 

HOWARD 

(cantant) Nena, no et pengis de mi. Nena, no et pengis de mi... 

 

SHELDON 

No sé quines possibilitats tens a fora, però pel que fa a la població d’aquí dins, ets un 

veritable trencacors. 
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13. ANNEX: FORMULARI D’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.  A  

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.. B   

...   

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. B  

...    

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  A
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La metodologia que he seguit és adequada per als objectius establerts a l’inici. B

... 

ALTRES ASPECTES que vulguis afegir    

...    

...    

...    

QUALIFICACIÓ FINAL 

 8,5  

   

Comenta la teva puntuació i el que creguis convenient sobre els seminaris, la tutoria o aquesta 
autoavaluació.    

Considero que he realitzat totes les tasques pertinents, he consultat molt bibliografia i he realitzat molts 
esborranys del treball. És a dir, he treballat de manera continuada i he fet la feina que corresponia. Ara 
bé, el que ja no estic en posició de jutjar per mi sola són els resultats obtinguts. 

... 

  

  

 

 

 

 ... 
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14. ANNEX: EL TEXT ORIGINAL 

A continuació es presenta el text original, tal com està recollit al web d’aficionats a la 
sèrie, www.big-bang-forum.de. El text correspon de manera molt acurada als diàlegs del 
capítol. 
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