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1. Introducció 

 

El tema del treball gira entorn dels fraseologismes, els noms propis i els renecs en una 

selecció de llibres de la col·lecció Hexe Lilli1, traduïda al català com a Tina 

Superbruixa.  

En aquest cas s’han escollit quatre llibres per poder comparar-los i observar quines 

solucions s’han adoptat a l’hora de traduir els fraseologismes, els antropònims i els 

renecs. 

Els llibres escollits són Hexe Lilli bei den Piraten, Hexe Lilli und die Indianer, Hexe 

Lilli und der schreckhafte Wikinger i Hexe Lilli und das magische Schwert. Aquests 

títols corresponen respectivament al català a: Tina Superbruixa i els pirates, Tina 

Superbruixa i els indis, Tina Superbruixa i els víkings i Tina Superbruixa i l'espasa 

màgica. 

L’autor de Hexe Lilli és Knister, pseudònim de Ludger Jochmann, i la traductora al 

català és Marga Gómez Borràs. 

La tria d’aquest tema no és casual, es deu a una observació que he percebut aquests 

últims anys. Llegint contes a la meva neboda em vaig adonar que en la literatura infantil 

apareixien moltes frases fetes. Sobretot en els contes traduïts al català. Moltes vegades 

aquest fet provocava un impediment a l’hora d’explicar la història de manera fluïda 

perquè no totes les frases fetes eren comprensibles per a una nena de quatre anys. De 

manera que, en alguns casos, optava per modificar el text i explicar-lo d’una manera 

més planera. 

Aquest fet, però, em va fer pensar que era molt curiós que un llibre pensat per a un 

públic infantil usés un tipus de fraseologia sovint opaca per al petit receptor.  

                                                           
1 Col·lecció infantil / juvenil alemanya de l’escriptor Knister publicats a Arena Verlag i en català a 
l’editorial Brúixola. Actualment té un total de 21 volums. 
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A l’hora d’escollir un tema per al treball final de màster vaig tenir clar que em volia 

dedicar a la literatura infantil i juvenil (LIJ) per poder observar algun aspecte relacionat 

amb aquesta temàtica. Estava convençuda que un excés de frases fetes en la traducció 

produïa una alteració del text; la feia menys propera i entenedora. 

Després de parlar amb diversos professors vaig arribar als llibres de la col·lecció de 

Knister. 

Només llegint-ne un capítol em vaig adonar d’un altre tema que també era molt curiós. 

En els seus llibres, Knister, utilitza noms plens de comicitat per anomenar algun dels 

personatges o llocs. Aquest era un punt interessant per observar què havia fet la 

traductora en aquests casos on hi havia jocs de paraules. Similar era el que passava amb 

els renecs. Knister n’utilitza força i gairebé sempre són inventats i plens d’humor. De 

manera que també vaig considerar que podia ser interessant.  

 

 

2. Objectiu de la recerca 

 

El meu objectiu és fer un treball descriptiu; no és la meva intenció, en cap cas, ni 

valorar ni emetre cap tipus de crítica sobre la traducció. 

Si es té en compte, tal i com diu Rutschmann2, que la literatura infantil i juvenil ha 

abandonat la posició perifèrica que ocupava fins no fa gaire dins del polisistema literari, 

i que, a més a més, ara ja no es concep com una eina educadora sinó que el que es 

pretén és ensenyar als joves el plaer de la lectura i d’aquesta manera puguin descobrir 

aquest món és d’esperar que els llibres que es publiquen vetllin per a que això sigui així 

i que cada llibre estigui dirigit a una franja d’edat determinada de manera que els nens, 

amb el temps, puguin ser autònoms a l’hora de llegir els llibres que els agraden. Amb un 
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excés de frases fetes, o unitats fraseològiques (UFs), és possible que es dificulti aquest 

objectiu perquè si les UFs apareixen gairebé en exclusivitat en la LIJ és possible que els 

joves lectors no les entenguin i, per tant, perden aquesta autonomia que és la que sembla 

que es té intenció d’aconseguir.  

Tal i com ja he comentat, quan vaig començar a reflexionar sobre quin podia ser el meu 

tema per al treball tenia força clar que em volia centrar en la literatura infantil i juvenil i, 

més en concret, observar la traducció de la fraseologia. Però quan vaig començar a llegir 

els llibres de Knister vaig veure ràpidament que hi havia altres temes susceptibles de ser 

estudiats.  

Poc em pensava, però, que davant meu s’obriria un ventall de possibilitats tan ampli. De 

cop i volta, em trobava envoltada de diferents opcions interessants; totes amb les seves 

peculiaritats. 

D’una banda, vaig observar com hi havia partícules modals que podien donar molt de 

joc alhora d’analitzar-les i comparar-les amb les seves traduccions. Per altra banda, em 

vaig adonar que en català existia una tendència a suprimir algunes descripcions que 

apareixien en alemany. I, per últim, un dels temes que em va fascinar va ser el dels 

referents culturals. De vegades, on en alemany hi apareix el pare, en català hi apareix la 

mare. I si en el text original la Tina Superbruixa beu te, en català pren xocolata calenta. 

 

Al veure que em dispersava vaig haver d’escollir unes preguntes de recerca clares per 

poder delimitar el treball. Finalment, vaig optar per treballar les frases fetes, els 

antropònims i els renecs. 

Vaig triar centrar-me en les frases fetes perquè volia intentar ser coherent amb el que 

m’havia portat fins aquí; però vaig voler ampliar el treball amb els antropònims i renecs 

perquè tot i ser conscient que només amb un d’aquests punts ja es podria fer un estudi 

                                                                                                                                                                          
2 Rutschmann, Verena; Zum Übersetzen von Kinder- und Jugendliteratur. Université de Lausanne. 1996 
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vaig voler aprofitar la oportunitat d’haver d’escriure un treball de màster per endinsar-

me una mica en aquests tres aspectes i així, més endavant, poder decidir quin d’aquests 

punts m’agradaria aprofundir amb més precisió, en el cas que volgués continuar amb un 

doctorat.  

És evident que les frases fetes treuen transparència al text, el fan menys accessible i un 

excés en pot provocar una manca de comprensió important tenint en compte que el 

receptor és un nen. 

 

Per tant, les preguntes de recerca seran les següents: 

 

 Com es tradueixen les frases fetes del TO al TM? 

 Com es tradueixen els antropònims del TO al TM?  

 Com es tradueixen els renecs del TO al TM? 

 

I els objectius o hipòtesis a demostrar són els següents: 

 

 Hi ha més frases fetes en català que en alemany i aquest fet altera el producte final, 

el fa menys accessible. 

 El grau de comicitat dels noms propis no és el mateix en alemany que en català i 

aquest fet desvirtua el text traduït. 

 

Si, finalment, es demostrés que en el text traduït hi ha més frases fetes que en el text 

original es podria sospitar que hi deu haver alguna relació directe amb el model de 

llengua catalana, amb algun tipus de norma, que sembla que dóna molt valor i 

importància a la fraseologia. 
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3. Sobre l’objecte d’estudi. Aspectes col·laterals del corpus d’estudi  

 

3.1. L’autor 

 

L’autor dels llibres de Hexe Lilli és Knister, pseudònim de Ludger Jochmann. Nascut a 

Bottrop el 1952 és un autor alemany de llibres infantils i juvenils reconegut arreu. Es va 

criar a la conca del Ruhr i va estudiar pedagogia social a la universitat d’Essen. L’any 

1980 després d’haver treballat com a pedagog va publicar el seu primer llibre. I a partir 

d’aquí ja van aparèixer la sèrie de televisió, els jocs d’ordinador i, fins i tot, una 

pel·lícula. Amb Hexe Lilli, segurament el seu personatge més conegut per a tothom, ha 

aconseguit renom mundial. La sèrie de llibres d’aquesta jove bruixa té nivells per a 

diferents edats, des de nens i nenes de 6-7 anys fins a d’altres més grans de 10 o 12 

anys. Pot semblar que no és un ventall massa ampli però tenint en compte que estem 

parlant de nens i que aquests canvien tan ràpidament de referents es pot considerar que 

els llibres de Knister agraden a nens de edats diverses. De tota manera, però, cal dir que 

en els llibres de Knister hi ha una diferència entre els que estan enfocats per a un públic 

més infantil i un altre de més gran. La col·lecció Tina Superbruixa està enfocada per als 

més grans i la col·lecció Tina Superbruixa i en Pitus, on apareix també com a 

protagonista el seu germà petit, per als més petits.  

L’èxit del personatge ha estat tan gran que també s’han publicat edicions especials com  

especial Aniversari, especial de Nadal, el món de la Tina, una agenda escolar, un 

calendari o un diari secret. 

Fins i tot hi ha la col·lecció Vacances amb la Tina, que són quaderns de vacances per als 

escolars des de cicle inicial fins a cicle superior. 
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De totes maneres, Knister té altres publicacions a part de Tina Superbruixa com poden 

ser Willi, la mosca, l’ou prehistòric o diferents àlbums il·lustrats. 

 

3.2. La traductora 

 

La traductora de tots els llibres de Hexe Lilli és Marga Gómez Borràs. Sembla tenir una 

trajectòria en la traducció d’altres llibres infantils de Bruño libros, com ara: 

 

Aprenc a comptar!  

Aprenc a parlar!  

Orelletes 2. Tinc molta gana!  

Las jirafas no pueden bailar 

 

Malauradament, però, com ja acostuma a passar, és complicat trobar informació més 

personal sobre el traductor com per exemple la seva formació acadèmica, més 

publicacions, altres editorials on potser treballa, etc. 

 

 

3.3. L’obra  

 

Actualment, la col·lecció Hexe Lilli conté 21 volums. En alemany apareix per primera 

vegada el 1992 a Arena Verlag. S’ha traduït a més de 35 idiomes. A l’estat espanyol 

arriba el 1997 de mans de l’editorial Bruño. En català tots els llibres s'han publicat a 

l'editorial Brúixola. 
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En alemany l’ordre de llibres és el següent: 

 

0. Hexe Lilli stellt die Schule auf den Kopf 

1. Hexe Lilli macht Zauberquatsch 

2. Hexe Lilli und der Zirkuszauber 

3. Hexe Lilli bei den Piraten 

4. Hexe Lilli und der Weihnachtszauber 

5. Hexe Lilli wird Detektivin 

6. Hexe Lilli im Wilden Westen 

7. Hexe Lilli und das wilde Indianerabenteuer 

8. Hexe Lilli im Fußballfieber 

9. Hexe Lilli und das Geheimnis der Mumie 

10. Hexe Lilli und das Geheimnis der versunkenen Welt 

11. Hexe Lilli und das magische Schwert 

12. Hexe Lilli auf Schloss Dracula 

13. Hexe Lilli auf der Jagd nach dem verlorenen Schatz 

14. Hexe Lilli und der Ritter auf Zeitreise 

15. Hexe Lilli und der schreckhafte Wikinger 

16. Hexe Lilli im Land der Dinosaurier 

17. Hexe Lilli fliegt zum Mond 

18. Hexe Lilli und das Buch des Drachen 

19. Hexe Lilli in Lilliput 

20.   Hexe Lilli und Hektors verzwickte Drachenprüfung 

 

En català, però, l’ordre és diferent: 
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0. Tina Superbruixa i el llibre d’encanteris 

1. Tina Superbruixa, detectiu 

2. Tina Superbruixa i els pirates 

3. Tina Superbruixa i els indis 

4. Tina Superbruixa revoluciona la classe 

5. Tina Superbruixa, boja pel futbol 

6. Tina Superbruixa i la màgia del circ 

7. Tina Superbruixa i la mòmia 

8. Tina Superbruixa i la ciutat submergida 

9. Tina Superbruixa i l’espasa màgica 

10. Tina Superbruixa al castell de Dràcula 

11. Tina Superbruixa a la recerca del tresor 

12. Tina Superbruixa i Don Quixot de la Manxa 

13. Tina Superbruixa al salvatge oest 

14. Tina Superbruixa i l’embruix del Nadal 

15. Tina Superbruixa i els víkings 

16. Tina Superbruixa i els dinosaures 

17. Tina Superbruixa fa bromes màgiques 

18. Tina Superbruixa i l’aventura espacial 

19. Tina Superbruixa al país de Lil·liput 

20. Tina Superbruixa i l’examen del drac 

 

No en sé el motiu i, tot i que normalment no afecta en res, alguna vegada pot crear algun 

moment d’incoherència. Per exemple, en l’original alemany primer ha sortit publicat 
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Hexe Lilli im Wilden Westen i a continuació Hexe Lilli und das wilde 

Indianerabenteuer. D’aquesta manera al primer llibre la Tina coneix uns personatges i 

al següent llibre els torna a visitar. En català, però, primer s’ha publicat Tina 

Superbruixa i els indis i deu números després Tina Superbruixa al salvatge oest. Això 

fa que a Tina Superbruixa al salvatge oest se’ns presentin uns personatges que ja 

coneixem com si no sabéssim qui són. 

 

Tots els llibres de la col·lecció Tina Superbruixa comencen de la mateixa manera; amb 

una presentació del personatge. Se’ns diu que la Tina es una nena d’aproximadament la 

mateixa edat que el lector i que, tot i ser normal i corrent, té un secret ben amagat: un 

llibre d’encanteris. Un bon dia va aparèixer sense saber com a la seva habitació i ja ha 

provat uns quants trucs. El que ha fet, però, ha estat amagar-ne la seva existència a 

tothom, fins i tot al seu germà Pitus. 

 

Un cop tenim la protagonista presentada comença la història en sí. Cada llibre està 

dividit en quatre capítols. Al primer capítol sempre hi apareixen la Tina i en Pitus. O bé 

juguen, o bé discuteixen però al final sempre apareix algun fet que fa que la Tina tingui 

ganes de fer un viatge màgic. La Tina sap un encanteri que li permet traslladar-se a 

qualsevol època sempre i quan tingui un objecte original d’aquell temps.  

A Tina Superbruixa i els víkings, per exemple, tot comença amb dos escamarlans. La 

Tina vol espantar en Pitus ensenyant-li aquestes bestioles i li explica que aquests 

escamarlans vénen del mar del nord, on vivien els víkings. D’aquesta manera a la Tina 

se li acut que podria ser una gran aventura viatjar fins a l’època víking. És així com amb 

un tros de gel que li donen a la peixateria, que el botiguer li diu que és del mar del nord, 

viatja fins allà i un cop allà té la sort de trobar un escut víking dins d’un bloc de gel que 
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es trenca i d’aquesta manera, amb l’escut víking es pot traslladar, definitivament, a 

l’època d’aquests navegants.  

 

Així doncs al primer capítol sempre se’ns planteja la situació i veiem el viatge que vol 

fer la Tina. De vegades al primer capítol ja hi va i de vegades fa el viatge tot just 

començar el segon. Durant el segon capítol veiem com arriba al lloc de destinació i 

observa algun problema i o bé es veu capaç de solucionar-lo o bé se li demana la seva 

ajuda. 

Al tercer capítol comença a solucionar el problema i al quart ho acaba de solucionar i 

torna a casa. 

 

Tota la història transcorre en una nit perquè com que ningú sap que és una bruixa ha 

d’esperar a que els seus pares i el seu germà dormin per fer el salt de la bruixa, que és 

com es diu l’encanteri per viatjar en el temps, i ha de tornar abans que la seva mare entri 

a despertar-la per anar a l’escola. És per això que sempre que fa un viatge màgic agafa 

els seu ratolí de pelfa, per poder tornar al seu llit i un despertador per no fer tard. 

 

Al final de cada llibre hi ha un parell de trucs relacionats amb la temàtica de cada 

aventura. A Tina Superbruixa i els víkings, per exemple, t’ensenyen a trobar l’ossa 

major una nit de cel serè. 
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3.4. El material  

 

Les dades que s’utilitzaran seran totes les frases fetes, antropònims i renecs que 

apareixen en els quatre llibres analitzats, tant en català com en alemany. Primer de tot 

he llegit els llibres en els dos idiomes per observar la sensació que un té respecte els 

conceptes que es volen analitzar. Un cop llegit he pogut constatar que en català sembla 

que hi ha un ús més extens de les frases fetes que no pas en l’original alemany. Pel que 

fa els antropònims i els renecs, però, la quantitat sembla coincidir en les dues llengües. 

Per tal de poder corroborar aquesta sensació s’han hagut d’extreure les dades pertinents. 

Per fer-ho s’han escanejat els quatre llibres en format pdf per poder fer cerques més 

ràpides, en el cas que fos necessari. Ja que cada llibre està dividit en quatre capítols 

s’han creat quatre documents pdf per llibre; un per cada capítol, per si més endavant 

s’havia de tornar a revisar les dades, saber a quin capítol de quin llibre es trobava el 

fragment en qüestió. 

Un cop escanejats els documents s’ha fet una comparació entre l’original alemany i la 

traducció al català. En un document de word he anotat tot el material que era d’utilitat. 

Quan es trobava una frase feta en alemany s’anotava i a continuació s’anotava també 

quina solució apareixia en català. 

El que també s’ha hagut de fer ha estat el procés contrari. Fixar-se bé en el català per 

observar si hi apareixia una frase feta que en alemany no s’hagués utilitzat. I així, poder 

començar a detectar si en català hi ha un ús més extens de la fraseologia que no pas en 

l’original. 
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4. Delimitació de l’objecte d’estudi 

 

4.1. Aspectes de terminologia 

 

Abans de començar el treball definir què era una frase feta semblava ser una tasca molt 

senzilla. Aquest concepte, però, es va començar a difuminar al començar a llegir, a 

agafar informació i sobretot quan es van començar a analitzar els textos. La frontera 

entre una metàfora i una frase feta no sempre és clara i, a més a més, apareixen altres 

termes com les locucions, els refranys, les col·locacions, etc que cal saber diferenciar. 

És per això que per posar una mica d’ordre en tot aquest garbuix el que s’ha fet ha estat 

consultar el DIEC i una web de paremiologia catalana per poder comparar i establir 

quina diferència existeix entre cada concepte. 

 

o Col·locació (DIEC) 

Combinació de mots que ha desenvolupat una relació semàntica estreta basada en la 

concurrència freqüent. 

Ex: dictar sentència. 

 

o Frase feta (DIEC) 

Expressió d’ús corrent en la llengua. 

Frase que presenta un alt grau de fixació, el significat de la qual no pot ésser deduït del 

significat dels seus components. 

 

o Frase feta (web de paremiologia)  
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Frase d’una llengua que té una forma estereotipada i invariable, el significat de la qual 

no pot ser deduït del significat dels seus components, i que gairebé mai no es 

pot traduir literalment d’una llengua a una altra. 

 

o Fraseologia (DIEC) 

Conjunt de maneres de dir característiques d’una llengua, d’un sector d’aquesta o d’un  

autor. Fraseologia catalana. La fraseologia esportiva. 

Recull d’aquestes maneres de dir. 

 

o Locució (DIEC)  

Forma particular de llenguatge 

Manera d’expressar-se. Una locució viciosa. Té una locució defectuosa. 

Grup de mots que té el valor semàntic o sintàctic d’un sol mot. Locució nominal, verbal, 

adverbial, conjuntiva, prepositiva. 

 

o Locució (web paremiologia) 

Combinació estable de dos o més mots que tenen el valor sintàctic i semàntic 

d’un sol mot. 

 Ex.: Hi ha locucions nominals («posada en escena», 'escenificació'), locucions verbals 

(«tenir por», 'témer'), locucions adverbials («tot de cop», 'sobtadament'), locucions 

conjuntives («per tal que») i locucions prepositives («entorn de»). 

http://refranys.wordpress.com – paremiologia catalana 
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o Metàfora (DIEC) 

Figura retòrica que consisteix a emprar un mot que expressa literalment una cosa per a 

expressar-ne una altra que té una certa semblança amb aquella. 

 

o Parèmia (DIEC) 

Proverbi 

o Proverbi 

Màxima, dita, d’ús popular, antiga, especialment que conté un ensenyament. 

Acte de parla breu, codificat, d’autor anònim i consagrada per l’ús reiterat de 

generacions i generacions. 

Ex.: Qui paga, mana. 

 

o Refrany (DIEC) 

Frase que, en sentit directe o al·legòric, i generalment de forma sentenciosa i el·líptica, 

expressa un pensament a manera de judici en què es relacionen almenys dues idees. 

 

o Refrany (web paremiologia) 

Oració completa i independent que, en sentit directe o al·legòric, i generalment de forma 

sentenciosa i el·líptica, expressa un pensament a manera de judici en què es relacionen 

almenys dues idees. 

 Ex.: Músic pagat fa mal so. Any gelat, any de blat.  

 

Tot i que en aquests casos no he tingut tants problemes per poder diferenciar-ho a 

continuació definiré què s’entén per nom propi i per renec segons el DIEC. 
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 Nom propi (DIEC) 

Nom que identifica un referent en particular. 

 

 Renec (DIEC) 

Paraula o expressió injuriosa contra Déu o una cosa sagrada. 

Interjecció que hom considera grossera, inconvenient. 

 

4.2. Estat de la qüestió 

 

Centrant-nos en el llibre de Hessky i Ettinger (1997) es pot constatar que els últims 25-

30 anys l’estudi de la fraseologia ha evolucionat molt.  

L’any 1982, per exemple, va aparèixer a Alemanya el primer recull sobre investigació 

fraseològica: Phraseologie der deutschen Gegenwartsprache.  

També el 1982 Burger, juntament amb uns companys, van publicar Handbuch der 

Phraseologie. En aquest llibre es plantegen els problemes més importants que en 

aquells moments tractava la fraseologia. 

Molt importants van ser els congressos bianuals de fraseologia que es van organitzar i 

que van començar el 1981 a Mannheim on es discutia i es plantejaven diversos punts 

relacionats amb el tema. 

Poc a poc es van començar a publicar revistes d’investigació relacionades amb el tema 

on s’exposaven els resultats de les investigacions que s’estaven duent a terme i que 

tenien en compte, més que mai, aspectes sobre la didàctica de la fraseologia. Algunes 

d’aquestes revistes alemanyes eren: 

 

Die Neueren Sprachen 
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Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht 

Fremdsprachen lehren und lernen 

Fremdsprache Deutsch 

 

L’any 1995 apareix Phraseologie. Eine Einführung de Christine Palm on l’autora 

explica de manera didàctica els resultats de les investigacions. 

La fraseologia espanyola, i per extensió la catalana, ha estat durant molts anys al marge 

dels estudis lingüístics i només es tenien algunes obres de referència com per exemple la 

de Casares (1969) i l’estudi de A. Zuluaga del 1980. Tanmateix, els últims anys hi ha 

hagut una evident mobilització en els estudis de recerca i han sortit a la llum treballs 

monogràfics sobre el tema que han començat a desencallar la situació on ens trobàvem. 

Treballs com els de Martínez Marín: Estudios de fraseología española (1996), Corpas: 

Manual de fraseología española (1997) i d’altres com el de Wotjak: Estudios de 

fraseología y fraseografía del español actual (1998), a més a més de les publicacions en 

revistes especialitzades o les actes de ponències, ens han ajudat a millorar els nostres 

coneixements i a posar ordre en la fraseologia, en aquest cas, espanyola. 

 

4.3. La fraseologia. Diferents punts de vista 

 

Basant-me tot aquest capítol en el que diu Van Lawick3 en el seu llibre, Burger examina 

les combinacions fixes de paraules en oposició a les seves combinacions lliures. 

S’acostuma a citar Bally com el primer a fer referència explícita a aquestes tendències 

combinatòries de les paraules, el 1909, Traité de stylistique française. 

 

                                                           
3 Van Lawick; Metàfora, Fraseologia i traducció: aplicació als somatismes en una obra de Bertolt Brecht. 
Aachen: Shaker, 2006. 
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Tot i que sembla que hi ha certs criteris que podem considerar estables i comuns a 

l’hora de definir què és la fraseologia, o una unitat fraseològica, és inevitable que cada 

especialista en el tema tingui la seva visió particular. A continuació, hi ha un parell de 

definicions a tall d’exemple. 

 

Segons l’estructuralista Čermák (1998), La identificación de las expresiones 

idiomáticas, l’expressió idiomàtica o fraseològica és 

 

Un sintagma fijo y estable de elementos donde al menos uno de ellos- en relación con 

los demás (o al menos con uno)- es miembro de un paradigma rigurosamente 

restringido y cerrado (siempre en cuanto a la forma, aunque a menudo también 

semánticamente). 

 

 

Corpas (2003), Diez años de investigación en fraseología: análisis sintáctico-

semánticos, contrastivos y traductológicos, defineix la fraseologia de la següent 

manera: 

 

Entendemos por unidad fraseológica una combinación estable de unidades léxicas 

formada por al menos dos palabras gráficas, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de 

la oración compuesta. Presenta los siguientes rasgos distintivos: polilexicalidad, alta 

frecuencia de aparición y de coaparición, institucionalización, estabilidad (fijación y 

especialización semàntica), idiomaticidad y variación potenciales. 
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El que per a Van Lawick queda clar, però, és que sembla ser que hi ha unes 

característiques amb les que tothom hi està d’acord i que serien les següents: 

 

 

 Ús repetit 

 

S’està d’acord que l’ús repetit és indispensable per a que la unitat fraseològica existeixi. 

No és possible, sinó, que un combinació lliure de paraules acabi adoptant un significat 

figurat i funcioni de manera autònoma. 

Aquest procés de transformació de combinació lliure de paraules a UF té diversos 

estadis; no és cap fet immediat. És en aquest estadis intermedis on trobem les 

col·locacions.  

Corpas mostra que les col·locacions presenten algunes característiques que les acosten 

als fraseologismes com ara la restricció combinatòria dels seus membres, com per 

exemple: entaular conversa, una mar de dubtes, etc. 

És per això que s’han de tenir en compte les col·locacions perquè pot ser que alguna, 

amb el temps, s’acabi consolidant com a UF. 

 

 

 Estabilitat o fixació 

 

Un dels altres trets que caracteritzen una UF és precisament l’estabilitat. Una UF 

gairebé no admet cap tipus de variació; és una forma fixa. Burger (²2003), 

Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen, estableix tres tipus de 

fixació: 
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• Fixació psicolingüística. El parlant d’una llengua usa una UF com si fos una sola 

paraula.  

• Fixació estructural. A l’estar tan fixada, una UF no admet segons quins tipus 

d’alteracions que són perfectament normals i quotidianes en les combinacions 

lliures de paraules; és a dir una UF no es pot passar de singular a plural o 

viceversa; no es pot passar a passiva, no es pot canviar un component semàntic 

per un altre de sinònim, etc. Per exemple, amb la frase feta aixecar la camisa no 

es pot canviar per *aixecar la samarreta. 

• Fixació pragmàtica. Es refereix a l’estabilitat en relació a situacions de 

comunicació oral o escrita típiques. Per una banda les salutacions, felicitacions, 

etc. Es consideren fixes respecte a l’ús en unes situacions determinades: bon dia, 

enhorabona, etc. 

Per altra banda, també hi ha fórmules que pertanyen a l’expressió oral i que 

ajuden a mantenir una conversa: oi?, no creu? m’entens? saps què vull dir? 

 

 

 Idiomaticitat 

 

Normalment el significat d’una unitat fraseològica no es pot deduir dels significats 

aïllats dels seus membres; és a dir el significat global no és la suma dels components. El 

que sí que es pot apreciar, però, és que hi ha UFs més transparents que d’altres. Burger 

(²2003), Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen, afirma que els 

fraseologismes tenen dues possibles lectures; una literal i l’altra fraseològica però 
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només un significat, el fraseològic. Estableix, també, una classificació amb quatre tipus 

de combinacions que intenten diferenciar el grau d’opacitat. 

 

1.Fraseologismes amb una sola lectura:  

 a. perquè gairebé no presenten idiomaticitat: donar les gràcies 

b. perquè els seus components no tenen significat lliure: amb tots els ets i 

uts. 

 

2. Fraseologismes que tenen dues lectures que mantenen una relació disjuntiva: 

a. perquè presenten homonímia: anar per la drecera (prendre el camí 

més curt, obrar de la manera més eficaç per aconseguir ràpidament 

allò que un vol). 

b. perquè hi ha una relació metafòrica reconeixible entre la lectura 

literal i la fraseològica: estar entre dos focs (estar en un dilema). 

c. perquè hi ha una relació metafòrica reconeixible entre la lectura 

literal i la fraseològica, tot i que la primera és molt poc probable: 

treure foc pels queixals (irritar-se en extrem). 

 

3. Fraseologismes que tenen dues lectures que poden realitzar-se simultàniament: mirar-

se el melic (sentir-se a si mateix com el centre en què convergeix l’actuació pròpia o la 

dels altres) 

 

4. Fraseologismes en què es barregen parcialment les dues lectures i una lectura única: 

enganyar la fam (enganyar presenta dues lectures – la literal i "fer més tolerable"-) i la 

fam només en presenta una, la del significat lliure del mot. 
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 Polilexicalitat 

 

Tot i que la majoria dels autors parteixen de la polilexicalitat com a criteri bàsic en la 

definició d’un fraseologisme, aquest tret també presenta alguns problemes. Si 

contraposem la UF i la paraula, de les diverses opcions que ens planteja Van Lawick, es 

podria destacar la d’Eismann (1995), Pragmatik und kulturelle Spezifik als Problem der 

Äquivalenz von Phraseologismen, que considera que la transició entre paraules, paraula 

composta i UF és fluida, tot i que els fraseologismes vehiculen significats complexos i 

expressius més sovint que les paraules compostes i aquestes ho fan més sovint que les 

paraules lèxiques simples. 

Respecte a la contraposició entre UF i combinació lliure de paraules Dobrovol’skij 

(1997), Symbole in Sprache und Kultur: Studien zur Phraseologie aus 

Kultursemiotischer Perspektive, apel·la al coneixement del parlant a l’hora d’usar 

aquestes combinacions. Aquesta idea té detractors perquè tal i com afirma Sinclair 

(2000), The search for units of meaning, els usuaris de la llengua tendeixen a repetir 

determinades combinacions seguint uns models convencionalitzats. Aquest ús repetit 

acaba contaminant els elements implicats així que rares vegades podem parlar de 

combinació lliure de paraules. 

 

Respecte a les UF en contraposició a altres textos estereotipables, com poden ser les 

cançons o les endevinalles, em quedo amb la proposta de Guzmán (2000a), Unitats 

fraseològiques i traducció en els textos teatrals: El càntir trencat, segons el qual 

 

l’acceptació d’una expressió com a UF no és més que el resultat d’un procés de 

recepció, segons el qual una expressió es fixa i assoleix una freqüència d’ús suficient 
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perquè els usuaris de la llengua la identifiquin i identifiquin el seu significat figuratiu. 

Com tot procés de recepció, aquest canvia amb el devenir del temps, de manera que 

moltes UF desapareixen i la seva existència queda reduïda al marc dels reculls 

específics. 

 

4.4 Què és una frase feta? 

 

Per tant, un cop explicada aquesta panoràmica de Van Lawick i delimitats 

semànticament tots els termes es pot explicar quines característiques tindrà i què és el 

que s’entendrà en aquest treball per frase feta. El millor de tot és agafar-ne un exemple i 

observar-lo per extreure’n les característiques. Escollim, per exemple, la frase feta 

estirar les cames. Ens adonem, primer de tot, que per parlar de frase feta necessitem una 

combinació lèxica; és a dir un grup de paraules. Amb un sol mot no podem parlar de 

frase feta. A més a més es pot dir que gairebé sempre hi trobarem un verb acompanyat 

d’un substantiu. 

Una frase feta és una combinació fixa. Nosaltres podem dir estirar les cames però no 

pas *estirar els peus o *allargar les cames. La combinació està fixada. 

Una altra característica és que el significat de la frase feta no correspon a la suma dels 

seus components. Per això, si no se sap el significat d’una frase feta s’ha de consultar 

perquè no es pot deduir mitjançant els elements que la componen. 

Pel que fa l’ús de les frases fetes és important que quedi clar que qui les utilitza no vol 

informar clarament al lector; és a dir, no li vol posar fàcil. Tanmateix usar-les és un 

valor afegit perquè es demostra que es domina la llengua i s’espera del lector que també 

ho faci. És per això que mai trobarem frases fetes en un text científic o tècnic perquè en 

aquest cas el que es vol és precisió i amb les frases fetes no se n’obté. 
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La frontera entre una frase feta i una metàfora no sempre és clara. Així que en aquest 

treball inclourem les metàfores dins del concepte UF perquè el que volem demostrar 

amb les frases fetes és que dificulten la comprensió del text i és en aquest aspecte que 

considerem que si les metàfores també treuen transparència al TM són totalment vàlides 

per al treball. 

 

Pel que fa a la terminologia cal dir que no sempre és senzill trobar un sol terme. En el 

cas que ens ocupa es pot parlar de frases fetes, de fraseologia, unitats fraseològiques, 

expressions fraseològiques, etc. 

 

 

5. Metodologia 

 

Un cop extretes totes les dades pertinents és el moment de fer-ne una anàlisi per poder 

començar a respondre preguntes. 

Per quantificar les dades el que es farà serà buscar els equivalents. És a dir, farem un 

llistat de totes les frases fetes, tots els antropònims i tots els renecs que apareixen en 

alemany per separat i, a continuació, es posaran les solucions que apareixen en català. 

D’aquesta manera es podrà veure com s’ha traduït cada cas. A més a més, s’agafaran 

totes les dades sobrants en català, que se suposa que majoritàriament seran frases fetes, i 

es buscarà què és el que es deia en l’original alemany per tal de poder veure quin tipus 

de variació ha patit el text. 

Per classificar els resultats ens hem basat en la classificació de Delabastita (1996), 

Introduction, per a la qüestió dels jocs de paraules. Un resum del seu llistat seria el 

següent:  
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a) joc de paraules ⇒ joc de paraules: el joc del TO és traduït per un altre joc, que 

pot ser més o menys diferent de l’original en estructura formal, en estructura 

semàntica o en funció textual. 

b) joc de paraules ⇒ no joc de paraules: el joc de paraules pot ser substituït per una 

expressió que no constitueix cap joc de paraules i que pot reproduir tots dos 

sentits del joc original o només un dels dos. 

c) joc de paraules ⇒ recurs retòric relacionat: el joc de paraules és substituït per un 

recurs retòric relacionat amb l’original o afí al joc de paraules (repetició, 

al·literació, rima, ironia, paradoxa) per tal de reproduir l’efecte del joc original. 

d) joc de paraules ⇒ zero: s’omet el fragment del text on apareix el joc de paraules. 

e) joc de paraules del TO = joc de paraules del TM: el traductor reprodueix el joc 

del TO en la seva formulació original, és a dir, sense «traduir-lo». 

f) no joc de paraules ⇒ joc de paraules: el traductor introdueix un joc de paraules 

per a traduir un passatge de l’original que no en contenia cap, de joc, 

possiblement per tal de compensar una pèrdua anterior o posterior, o per algun 

altre motiu. 

g) zero ⇒ joc de paraules: s’afegeix material textual completament nou que conté 

un joc de paraules, probablement també per tal de compensar una pèrdua anterior 

o posterior. 

h) tècniques d’edició, com ara les notes explicatives, els comentaris del traductor al 

pròleg, etc. 

 

La seva classificació es pot aplicar perfectament a les frases fetes. De totes maneres, en 

el cas que ens ocupa, un cop analitzades les dades hi podrem diferenciar tres casos i no 

els vuit que proposa Delabastita. És per això que s’ha fet una adaptació a les necessitats 
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del treball basada en la seva classificació sobre jocs de paraules i el resultat és el 

següent: 

 

1. Frase feta a l’original – Frase feta en la traducció. 

Tant en el TO com en el TM hi apareix una frase feta. 

 

Ich lege meine Hand dafür ins Feuer 

Poso la mà al foc 

 

2. Frase feta en l’original – No frase feta en la traducció. 

En el cas que la traductora no hagi traduït un fraseologisme que apareixia en la llengua 

original.  

 

Hinter Schloss und Riegel 

A la garjola 

 

3. No frase feta en l’original – Frase feta en la traducció. 

La traductora ha decidit afegir un fraseologisme allà on l’original no el tenia. 

 

Stark geregnet 

Ploure a bots i a barrals 

 

 

 

 



 28

6. Anàlisis de les dades 

 

6.1. Frases fetes 

 

A continuació es farà una anàlisi quantitativa de les frases fetes que apareixen a les 

obres original i a la seva traducció al català. L’anàlisi es farà llibre per llibre per així 

poder comprovar que en cas que hi aparegui un excés de frases fetes en el TM es doni 

en més d’un llibre. 

L’extracció de dades s’ha fet de manera manual. S’ha anat comparant cada llibre capítol 

per capítol i s’han anotat totes les frases fetes tant en alemany com en català. 

Cal recordar, com s’ha dit abans, que la diferència entre metàfora i frase feta no sempre 

és clara; és per això que en aquest treball quan es parla d’UF es fa referència tant a 

frases fetes com a metàfores. Per una banda perquè, com ja s’ha dit, no sempre hi ha una 

clara frontera que delimiti la frase feta i la metàfora i per altra banda perquè la metàfora 

també enriqueix el text i ho fa jugant amb el sentit figurat i, per tant, el significat pot no 

sempre ser clar per al destinatari. Tot i que ja s’han vist quines són les característiques 

que ens ajuden a definir què és una frases feta hem optat per corroborar que les frases 

fetes que es proposen estiguessin documentades. Per aquest motiu en català hem 

utilitzat el diccionari de frases fetes de Joana Raspall i Joan Martí i en alemany s’ha 

consultat el diccionari Redewendungen de la casa DUDEN i també una pàgina web molt 

interessant on apareixen frases fetes amb el seu significat i ús www.redensarten-

index.de. Tot i que no totes les frases han pogut ser contrastades sí que ho ha estat un 

tant per cent elevat i malgrat que potser no fos necessari fer aquesta corroboració crec 

que és interessant per poder donar una base més sòlida al treball al no ser una decisió 

només personal sinó que hi ha publicacions que ho avalen. Cal remarcar, però, que les 
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frases que no han pogut ser contrastades en els diccionaris mencionats, com ara a la 

babalà o posar ulls com taronges tenen les característiques de formació de les frases 

fetes i es troben a d’altres pàgines d’internet. 

També trobem algun cas aïllat que també l’hem inclòs en l’estudi com ara fetiller de 

pega i mantega on clarament no és cap frase feta convencional i no està documentada 

però per aquest tipus d’estudi és vàlida perquè si el que s’està observant són frases fetes 

i/o metàfores, i aquestes ja hem dit que són combinacions lèxiques no lliures, una 

combinació com fetiller de pega i mantega, que es veu que és una combinació totalment 

artificial amb una rima interna, que no és gens habitual en un discurs natural pot entrar 

dins dels paràmetres del treball. A més a més, cal no oblidar que la hipòtesis avala el fet 

que un excés de frases fetes treu transparència al text i dificulta la comprensió del petit 

lector. 

L’estudi s’ha centrat en tots els tipus de frases fetes perquè el corpus és petit i ho 

permet. 

 

A Hexe Lilli und das wilde Indianerabenteuer apareixen 25 frases fetes. En la traducció 

al català n’apareixen 38. De tècniques de traducció n’hi ha de diversos tipus: UF  UF, 

UF  No UF, No UF  UF. A continuació em limitaré a especificar quantes frases 

fetes s’han traduït seguint cada tècnica.  

De les 25 frases fetes que apareixen al text original n’hi ha 14 que segueixen el patró 

UF  UF i 11 que segueixen el patró UF  No UF. 

En la traducció hi trobem 38 frases fetes. 14, evidentment, segueixen com ja hem dit el 

patró UF  UF i 24 frases fetes que s’han traduït mitjançant la tècnica No UF  UF; 

és a dir que a l’original no hi apareixia cap frase feta i a la traducció sí. És, en casos com 

aquest, quan podem parlar de guany fraseològic. 
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A la graella podem en veure alguns exemples: 

 

Hexe Lilli und das wilde Indianerabenteuer – Tina Superbruixa i els indis 

 

TO TM Tècnica de 

traducció 

Guany/pèrdua/estabilitat 

[...] Obwohl er 

natürlich nichts 

verstanden hat. 

A pesar que no n’ha 

entès ni un borrall. 

No UF  UF Guany 

[...] der sich den Kopf 

darüber zerbricht 

Que s’esprem el cervell UF  UF Estabilitat 

Lilli ist[...] so richtig in 

Fahrt gekommen  

La Tina s’ha animat 

tant que [...] 

UF  No UF Pèrdua 

Schnell A corre-cuita No UF  UF Guany 

Dabei werden ihre 

Augenlider bleischwer 

Alhora les parpelles li 

pesen com si fossin de 

plom 

UF  UF Estabilitat 

Genau! Justa la fusta! No UF  UF Guany 

Hinter Schloss und 

Riegel 

A la garjola UF  No UF Pèrdua 

Trotzdem sollten wir 

jetzt nicht unüberlegt 

handeln 

Malgrat tot no hem 

d’actuar a la babalà. 

No UF  UF Guany 

Stark geregnet Ploure a bots i barrals No UF  UF Guany 
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La gràfica posterior en fa una visualització més senzilla: 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Alemany Català

Hexe Lilli und das wilde Indianerabenteuer - Tina 
Superbruixa i els indis

No UF - UF
UF - No UF
UF - UF

 

 

A continuació faré l’anàlisi del llibre Hexe Lilli und das magische Schwert / Tina 

Superbruixa i l’espasa màgica. En el text original hi ha 50 frases fetes, 36 de les quals  

han seguit la tècnica de traducció UF  UF i 14 han usat la tècnica UF  No UF.  

En la traducció trobem 63 frases fetes. 36, evidentment, segueixen la tècnica UF UF i 

27 segueixen la tècnica No UF  UF. Per tant, en aquest cas hem obtingut un guany de 

27 frases fetes al llarg del llibre. 
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Uns quants exemples els trobem a la següent graella: 

 

TO TM Tècnica de 

traducció 

Guany/Pèrdua/Estabilitat 

Lilli ist baff La Tina es queda amb 

un pam de nas 

UF  UF Estabilitat 

[...]dass du hier mit 

dem echten 

Küchenmesser 

herumwedelst? 

[...] que vas fent el 

préssec amb el ganivet 

del pa? 

No UF  UF Guany 

Jetzt reicht es Leon És la gota que fa vessar 

el got! 

No UF  UF Guany 

Im Un En un tres i no res  UF  UF Estabilitat 

Lilli ist Feuer und 

Flamme 

La Tina ja està 

totalment entusiasmada

UF  No UF Pèrdua 

Ist für mich doch eine 

Kleinigkeit! 

Ha estat bufar i fer 

ampolles! 

No UF  UF Guany 

Hast du die Hosen 

voll? 

--- UF  No UF Pèrdua 

Tatenlos Amb les mans a la 

butxaca 

No UF  UF Guany 

[...] und sich hektisch 

seine Kampfrüstung 

anlegt. 

Es posa a corre-cuita 

l’armadura de guerra 

No UF  UF Guany 
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La gràfica següent ens ho exemplifica de manera més clara: 

 

 

Analitzant el llibre Hexe Lilli bei den Piraten / Tina Superbruixa i els pirates trobem els 

resultats següents: 

En el TO hi ha un total de 35 frases fetes, 24 de les quals s’han traduït mitjançant la 

tècnica UF  UF i 11 mitjançant la tècnica UF  No UF. 

 En el text traduït al català hi trobem 48 frases fetes. Seguint el mètode UF  UF en 

trobem, com en el cas, anterior, 24 i seguint el mètode No UF  UF, que per tant 

implica un guany fraseològic en el resultat, en trobem 24. 

A continuació se’n poden veure uns exemples. 
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TO TM Tècnica de 

traducció 

Guany/Pèrdua/Estabilitat 

Auf keinen Fall Per res del món UF  UF Estabilitat 

Sie will sofort Té la fal·lera No UF UF Guany 

[...]Bis Leon fest 

eingeschlafen ist. 

[...] quan en Pitus 

estigui adormit com un 

soc. 

No UF  UF Guany 

Verdreht dir Augen Esbufega UF No UF Pèrdua 

Die Luft ist rein No hi ha moros a la 

costa 

UF UF Estabilitat 

Blitzschnell Ràpida com un 

llampec 

UF UF Estabilitat 

[...] Und wirft dabei 

auch noch 

Per acabar-ho d’adobar No UF UF Guany 

Du siehst eigentlich 

nicht wie eine Hexe aus

La veritat és que tu no 

fas fila de bruixa 

No UF  UF Guany 

[...] ist er wütend 

geworden 

Va treure foc pels 

queixals 

No UF  UF Guany 
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La gràfica posterior ho exemplifica d’una manera més clara. 

 

 

 

I, per últim, en el llibre Hexe Lilli und der schreckhafte Wickinger traduït al català per 

Tina Superbruixa i els víkings en el TO hi trobem 34 frases fetes. D’aquestes 34, 13  

s’han traduït amb la tècnica UF  UF i 21 amb la tècnica UF  No UF. 

En la traducció trobem 30 frases fetes. D’aquestes, 13, evidentment, han seguit la 

tècnica UF  UF i 17 frases fetes representen un guany perquè la tècnica utilitzada ha 

estat No UF  UF. 

Uns exemples d’aquesta representació els trobem a la graella que hi ha a continuació: 
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TO TM Tècnica de 

traducció 

Guany/Pèrdua/Estabilitat 

Ich wollte dich doch 

nur ein wenig ärgern 

Només volia fer-te la 

guitza 

No UF UF Guany 

--- Li ha vingut d’un pèl No UF  UF Guany 

Die Luft ist rein La casa està 

completament en 

silenci 

UF No UF Pèrdua 

Spiegelglatt Llis com un mirall UF UF Estabilitat 

Lilli traut ihren Augen 

nicht 

--- UF  No UF Pèrdua 

Blitzschnell sind alle 

auf den Beinen 

Tothom s’alça a gran 

velocitat 

UF  No UF Pèrdua 

Jetzt schäumen dir 

Männer vor Wut 

Ara als mariners els 

bull la sang 

UF UF Estabilitat 

Nie im Leben --- UF  No UF Pèrdua 

Das müssen wir 

untersuchen! 

Aquí hi ha gat amagat! No UF  UF Guany 

 

Tot i que amb una diferència poc notable aquest és l’únic cas on la traducció té menys 

frases fetes que el text original. 34 frases fetes en l’original i 30 en la traducció.  
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La gràfica posterior ens ho exemplifica més clarament: 

 

 

En els altres casos sembla prou evident que podem parlar de guany fraseològic en 

general.  

 

Per veure-ho més clar a continuació donaré la relació percentual de cada llibre. 

Hexe Lilli bei den Piraten té un total de 35 frases fetes. I la traducció al català en té 48. 

Tenint en compte que les 35 UF del TO serien el 100% en català hi trobem un 137,14%. 

Per tant, en el llibre de Tina Superbruixa i els pirates hi ha un increment en l’ús de les 

frases fetes del 37% respecte l’original. 

 

Hexe Lilli und das wilde Indianerabenteuer té un total de 25 frases fetes i la traducció al 

català 38. Això correspon respectivament al 100% i al 152%. En aquest cas, per tant 

trobem un augment en català de frases fetes del 52%. 
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Hexe Lilli und das magische Schwert té un total de 50 frases fetes i en català en trobem 

63. Això implica que en català hi ha un 26% més de frases fetes. 

 

Per últim, a Hexe Lilli und der schreckhafte Wikinger té un total de 34 frases fetes. En 

aquest cas en català en trobem només 30. Això vol dir que hi ha una disminució en l’ús. 

Exactament hi trobem un 11% menys de frases fetes en la traducció catalana que no pas 

en el text original. 

 

Si es fa la suma total dels quatre llibres s’obté un total de 144 frases fetes en alemany i 

179 en català. Si es fa com en els altres casos; és a dir es resta la diferència de frases 

fetes es divideixen entre el que es considera que és el 100%, és a dir, les UF alemanyes i 

el resultat es multiplica per 100 s’obté un total de 24,3%. Per tant, en el total dels quatre 

llibres de Tina Superbruixa hi ha un 24,3% més de frases fetes que en el TO. 
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Gràfica comparativa dels 4 llibres
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Un cop hem analitzat les dades i n’hem obtingut els resultats podem començar a 

extreure conclusions. Observant la última gràfica podem dir que, efectivament, hi ha un 

augment de frases fetes en català. Tot i que pot semblar que un 24,3% d’augment no és 

molt s’ha de tenir en compte que no sempre és fàcil traduir l’activitat fraseològica 

perquè no sempre existeix en la llengua meta una UF amb un significat similar al del 

TO o perquè no sempre s’identifiquen les UF en el TO i de vegades passen 

desapercebudes i això pot causar incoherències en el TM. Deixant de banda aquests 

aspectes més teòrics de vegades tampoc es transmeten bé les UF a causa de la 

inexperiència del traductor, a les presses per entregar la traducció o a altres factors que 
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no semblen estar tan relacionats amb les UFs en sí, però que hi juguen un paper igual 

d’important. 

 

6.2. Noms propis 

 

Si també es va decidir parar atenció als noms propis és per dos motius. El primer perquè 

en alemany molts d’aquests noms propis, no tots, tenen un alt grau de comicitat i en 

segon lloc perquè tot i que la gran majoria de vegades aquesta comicitat es tradueix al 

català voldria posar en dubte la seva comprensió. No és la intenció d’aquest treball, tal i 

com ja s’ha dit, valorar si la traducció d’aquesta comicitat està ben feta o no perquè no 

n’és l’objectiu. Senzillament crec que molts d’aquests noms còmics poden passar 

desapercebuts per un lector d’entre 7 i 10 anys aproximadament. Caldria saber, que de 

moment ho ignorem, si un nen alemany entén la comicitat del TO o si per a ell també 

passa per alt. 

En general, els personatges que envolten la protagonista en el seu dia a dia; el germà, les 

amigues, la professora de l’escola, etc. tenen noms quotidians. Són els personatges amb 

unes característiques concretes o bé els que tenen com a referent algun personatge 

històric els que acostumen a tenir aquests noms divertits. 

Així com en el cas de les frases fetes només hem posat uns quants exemples perquè n’hi 

havia massa, amb els noms propis sortiran tots perquè no hi ha un volum massa gran.  

Abans de començar vull comentar que tant el nom de Hexe Lilli, la protagonista, com el 

d’en Leon, el seu germà, s’han traduït al català. De manera que trobem la Tina 

Superbruixa i en Pitus. No se sap què ha provocat aquest canvi de nom però el que és 

cert és que no s’ha fet a massa països. D’aquesta manera, excepte Maga Martina a Itàlia 
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i Kika Superbruja a Espanya, trobem Hekse Lilli a Dinamarca, Magic Lili a França, 

Lilli the witch al Regne Unit, Lili a Croàcia, etc. 

 

De nou, tornarem a fer l’explicació llibre per llibre. Sempre que es consideri necessari 

es farà un comentari i si el significat és prou clar o, senzillament, no estem davant d’un 

nom còmic aleshores no aportarem cap tipus d’informació.  

També s’ha de tenir en compte que hi ha noms que estan inspirats en personatges 

coneguts, en aquests casos també s’indicarà. 

Ens hem trobat amb diferents casos de referents. Per una banda noms que fan referència 

a un personatge conegut arreu del món, com podria ser Sitting Bull i per altra banda 

noms que fan referència a personatges coneguts a Alemanya com podria ser Klaus 

Störtebecker. S’ha decidit que possibles referències molt forçades no es tindran en 

compte perquè s’ha de pensar que també existeix la variable de la casualitat i que si es 

comença a buscar al final és possible que es trobi algun lligam molt subtil que no està 

relacionat amb cap voluntat de l’autor. 

 

 

 Noms propis Hexe Lilli und das wilde Indianerabenteuer / Tina Superbruixa i 

els indis 

 

Große Häuptling singing Bull gran cap brau cantaire 

 En alemany hi ha una clara al·lusió al conegut cap indi Sitting Bull que pot resultar 

còmica a l’haver substituït sitting per singing. En català s’ha traduït literalment i s’ha 

perdut la comicitat. 
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Zilli Concarne Costella Coent 

 En alemany existeix el nom de Cilly, que fonèticament s’assembla a Chile. L’autor el 

que ha fet ha estat variar l’escriptura del nom per Zilli. En aquesta combinació de nom i 

cognom en alemany es veu una clara referència al Chile con Carne. En català també té 

nom de plat gastronòmic tot i que no tan exòtic i es perd el fet que en alemany recordi a 

un nom de noia. És evident que en català Costella no és nom de noia. 

 

Bourbontown Bourbontown 

 Tant en alemany com en català dubto que un nen d’entre 7 i 10 anys sàpiga què és el 

bourbon. 

 

Der bullige Bobbes Hobbes Bobby Músculs 

 En català s’ha usat un cognom que faci referència a la caracterització del personatge 

alemany ja que bullig vol dir atlètic. 

 

Karacho Bill ---- 

 En català s’ha omès aquest nom propi. 

 

Grufti  Tombet  

 És el nom de l’enterramorts. En alemany Gruft significa cripta. En català s’ha volgut 

fer el mateix joc amb la paraula "tomba” però al fer el diminutiu, la fonètica canvia de o 

tancada a u i crec que és molt forçat i és difícil captar el joc de paraules. 

 

Old Schurwoll Vell Moltó Esquilat 

 Referència a Old Surehand, personatge del western creat per Karl May. 
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Deixant de banda que un nen no deu captar la referència també vull posar en dubte que  

sàpiga què és un moltó. 

 

Tornadobande La banda del fibló 

 Així com la paraula tornado és més coneguda, fibló no crec que ho sigui tant. 

 

Lilli-the-gun Tina la pistolera  

 En alemany se la caracteritza amb un nom que resulta estrangeritzant mentre que en 

català es perd aquest efecte. 

 

Witwe Malboro     vídua de Farlboro 

 Hi ha un joc de paraules evident entre la marca de tabac Marlboro i el nom de la 

vídua. 

 

Häuptling Stölzer Hengst El cap cavall cofoi 

 Hengst fa referència al cavall semental. No s’ha trobat cap nom de cap indi que 

tingui una similitud a Stölzer Hengst. 

 

Winchester      Winchester  

 Es manté el nom del fusell tot i que és possible que el lector no sàpiga de què s’està 

parlant. 

 

General Pflaster  general dropen 

 En alemany Pflaster vol dir paviment, llambordes, tiretes ... En català no s’hi ha 

trobat cap relació còmica. 
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Kaiowak      Kaiowak 

Die Tornados   Els fibló 

Powwow   Powwow 

Runder Mond      Lluna rodona 

 Black Moon va ser cap indi de la tribu Hunkpapa-Teton. Tot i que no es té 

constància que existís "Runder Mond" és possible que Knister s’hagi basat en Black 

Moon per crear un nom indi versemblant. 

 

Starke Büffel      Búfal poderós 

 De la mateixa manera que en el cas anterior no existeix Starke Büffel però sí que hi 

ha nom indis formats per la paraula Büffel, com per exemple Buffalo Chief. 

 

 

 Noms propis Hexe Lilli und das magische Schwert / Tina Superbruixa i l’espasa 

màgica 

 

Frenzi Frikassee   El pirata Escorxador 

 En aquest cas el nom de Frenzi Frikassee ja ha sortit al llibre Hexe Lilli bein den 

Piraten però en català s’ha traduït d’una altra manera. En la traducció de Tina 

Superbruixa i els pirates es diu Colometa Capoladora i aquí, en canvi, li han posat 

pirata Escorxador. 

 

Lilli Schlitz-so-gern   Tina Segaitalla 

 Dubto que tots els nens sàpiguen el significat de segar.  
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Tante Eliane      Tia Elisa 

Robin Hood   Robin Hood 

Merlin       Merlí 

Schwarze Ritter     Cavaller negre 

 És possible que faci referència a la pel·lícula Ivanhoe- Der Schwarze Ritter de 1952. 

 

Ambrosius   Ambròsius 

Excalibur      Excalibur 

 

 

 Noms propis Hexe Lilli bei den Piraten / Tina Superbruixa i els pirates 

 

Leon        Pitus 

Roten Korsaren     Corsari Roig 

 És possible que senzillament sigui una combinació per fer referència als pirates però 

que no estigui basat en cap personatge conegut. 

 

Calamity Jane      Joana Desastres 

 Calamity Jane va ser una exploradora del segle XIX. Havia reivindicat amistats amb 

famosos del salvatge oest. En català se la coneix amb el mateix nom. Per tant s’hauria 

pogut mantenir.  

 

Larissa der Gerissenen    Larissa la Guilla 

 Tenint en compte que Gerissene vol dir “astut” trobo ben trobada la solució "guilla" 

però crec que un nen no sap què és una guilla i quines característiques se li atorguen. 
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Koralla Piranja     Coral Piranya 

 Només hi ha un petit joc de paraules amb elements marins 

 

Bloody Mary      Maria la Sanguinària 

 En alemany té nom de còctel i està en anglès, fet que produeix un efecte 

estrangeritzant per al lector alemany. En català s’ha traduït literalment i amb això se’ns 

caracteritza el personatge però es perd la comicitat.  

Per altra banda també respon al sobrenom popular que els anglesos van donar a la reina 

Maria I d’Anglaterra (Maria de Tudor) per la dura repressió que va exercir sobre els 

protestants en el seu intent de restablir el catolicisme. 

 

Ernestina de Schlitzdichauf    Filomena Etxapoendós 

 En aquest cas tot i que el joc es manté crec que és molt difícil que un nen sàpiga que 

el verb xapar significa esberlar i que per això el nom en català hauria de resultar còmic 

Et-xapo-en-dos de la mateixa manera que Schlitzdichauf. 

 

Frenzi Frikassee     Colometa Capoladora 

 En aquest cas en el nom alemany hi trobem una al·literació de la consonant F. En 

català també hi ha al·literació amb la C. Frikassee fa referència a trinxar carn i en català 

tenim el verb capolar que significa tallar carn en trossos petits i per tant el joc de 

paraules es manté. El que vull posar en dubte és si tant en alemany com en català 

aquests jocs de paraules són prou clars per als lectors. 

 

Klaus Stärtebeker   Klaus Empipagent 
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 En alemany fa referència a Klaus Störtebecker, un famós pirata nascut a meitat del 

segle XIV. En català es perd aquesta referència. 

 

Erna Schlitzauf     Filosa Tobro 

 També es manté el joc de paraules tot i que si no tens la referència alemanya crec 

que és molt difícil relacionar el cognom amb el verb obrir i poder percebre el punt 

còmic del nom en català. 

 

Insel unter den Winden   Illa de l’Oratge 

westlichen Kariben   les Antilles occidentals 

Kapitän Bartbacke   Capità barra barbada 

Pickerton Paliprim 

 Allan Pinkerton va ser un espia i detectiu escocès del segle XIX que va fundar la 

primera agència de detectius del món. 

El personatge de Knister és qui explica a un jove pirata que realment és fill d’un i d’una 

pirates mot coneguts. 

No és segur, però, que Knister s’hagi basat en aquest personatge. 

 

Doña Isabel Añoranza de Felicidad N’Elisabet Enyorança de la Felicitat 

 En alemany és un nom estrangeritzant; en català l’únic punt que es podria considerar 

estrangeritzant és l’ús de l’article Na, sempre i quan no ho llegeixi un nen de les 

balears. 

 

Donnerisa Tronadora 

Louis de Pomme Louis de Pomme 
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 En alemany és estrangeritzant i en català també. 

 

Desaforado Escorxador 

 En aquest cas per al nen alemany és un nom estrangeritzant. 

 

Hexe Surulunda Knorx    Bruixa Baduixa 

 

 

 Noms propis Hexe Lilli und der schreckhafte Wikinger / Tina Superbruixa i els 

víkings 

 

Hägar der schreckliche Eric el Roig 

 Personatge de còmic molt conegut arreu del món. A Espanya se’l coneix pel nom de 

Olaf, el vikíngo. Potser a l’aparèixer el 1973 no és conegut actualment a Espanya i s’ha 

optat per Eric el Roig, el primer víking que va establir un assentament a Groenlàndia. 

 

Wicki, dem Wickinger Vicky, el vícking 

Gunnar Schildmachsan    Gunnar Escutafson 

 Hi ha un intent de reproduir un cognom que soni escandinau utilitzant la paraula 

Schild en alemany i Escut en català. 

 

Helge den schreckhaften    Helge el gallina 

 En alemany s’utilitza el mot espantadís i en català gallina. En aquest cas crec que no 

hi deu haver cap problema per entendre el significat. 

Frau Grach Senyoreta marina 
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Das Sternbild der Kichernden Seerobbe  la constel·lació de la foca riallera 

Süssland      Dolçalàndia 

Beim Thor Per Thor 

 

Un cop observats els noms propis crec que no és forassenyat afirmar que tot i que hi ha 

un clara intenció de reproduir la comicitat en la majoria de casos no produeix el mateix 

efecte perquè s’utilitza un vocabulari o unes construccions difícils de percebre. Moltes 

vegades es dedueix el significat còmic al comparar-ho amb l’original però ja sabem que 

llegir un llibre tant en la versió original com en la traducció i a més a més comparar-ho 

no se sol fer, per tant, s’hauria de procurar que el nom fos còmic per ell sol sense haver 

de comparar-lo amb l’original. 

 

6.3. Renecs 

 

Aquest és l’últim aspecte que s’ha volgut observar. En aquest cas, de la mateixa manera 

que amb els noms propis, no faré cap estadística perquè excepte comptades ocasions, 

que ja comentaré més endavant, tots i cadascun dels renecs han estat traduïts. En aquest 

punt considero que l’important és que el missatge arribi i ja veurem, a continuació, com 

en alemany són renecs totalment inventats per l’autor que aporten, com en el cas dels 

nom propis, comicitat al text. En català aquesta idea s’ha transmès perfectament. 

No cal dir que les paraulotes, tot el que està relacionat amb els temes escatològics i les 

imatges inventades i esbojarrades són un atractiu per als nens i els fa gràcia. És més que 

evident que tant Knister com la traductora ho han tingut molt en compte i han creat unes 

frases on algunes, en certa manera, recorden al capità Haddock del còmic Tintín i 
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d’altres acumulen en poques paraules tot l’univers de paraules prohibides per als nens, 

que troben tan divertit. 

Ja he comentat que en aquest cas el que més preval és la funcionalitat del text i tot i que 

hi ha vegades que la traducció s’allunya molt de l’original s’aconsegueix un efecte 

idèntic. 

 

 Renecs Hexe Lilli und das wilde Indianerabenteuer / Tina Superbruixa i els 

indis 

 

Buttermilch und Kalbsgesöff ! Per la llet que mamen les vedelles ! 

Kojotendreck und Wolfgeheul! Per la caca del coiot i els udols del llop! 

Schuft Poca-solta 

 

 

 Renecs Hexe Lilli und das magische Schwert / Tina Superbruixa i l’espasa 

màgica 

 

Verdammt! Malviatge! 

 

Uns es stinkt nach Fledermauskacke I fa pudor de caca de ratpenat 

 

Mist! Mal llamp! 

 

Du blinder Blindfisch  brètol, que ets un brètol 
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Grünschnabel bordegàs presumit 

 

Teufelsbrut und Magierpest! Engendrament de satanàs! Pesta de mag! 

Wirbelsturm und Drachenfurz Per tots els pàmpols i arximpàmpols 

Oberfeuerdrachenquatsch! Quin munt de bajanades! 

Du Würmchen! Com t’atreveixes puput? 

 

 

 Renecs Hexe Lilli bein den Piraten / Tina Superbruixa i els pirates 

 

Mist! Òndia! 

Möwenschiss und Tropenfieber! Per la tifa d’un ocellot i 3 febres tropicals! 

Rätselfish und Knotenknäuel Pel peixots del fons marí i els nusos 

indeslligables 

Höllenhund und Haifischzahn! Per les meduses i les dents del tauró. 

Teergestank und großmastbruch Per la sentor de brea i l’esqueixada del pal 

major. 

Ring- und Achterknoten pel nus del botxí, el pessic i el llamàntol 

Feuer, Pest und Ruderbruch! Pel foc de l’infern i la calma immòbil! 
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 Renecs Hexe Lilli und der schreckhafte Wikinger / Tina Superbruixa i els 

víkings 

En aquest llibre trobem, tal i com ja està marcat, tres renecs que els afegeix la 

traductora. No sembla que sigui cap tipus de compensació sinó que potser ho ha vist 

necessari o li ha semblat idoni afegir-ho. 

 

Verdammt! Gambes i dimonis! 

Zum blutigen Eisbein pels bigotis d’un lleó marí 

--- Per tots els arengs fumats del meu rebost! 

Dem Eisberg zum Gruße, du alter 

Fischkopf 

Que l’iceberg et guardi, vell cap de peix 

Höl dich der Eisbär Que l’ós polar guiï els teus passos  

Benvolgut barril cervesaire ! 

 

So weit kommt es noch, beim steppenden 

Schneemann! 

Per les banyes d’una manada de rens! Que 

us heu begut l’enteniment? 

Drachenpickel und Seehundpups Llamps i pets de foca 

 

--- Trons i mocs de llop 

--- Centelles i escopinades de drac 

Doppelt saurer Lebertran, so eine 

Schande! 

Per l’oli de fetge de bacallà més amarg, 

quina vergonya! 

Alle Achtung! Atenció! Tripulació de barrils de cervesa 

panxuts! 

Da laust mich doch der Eisbär Que em tregui els polls un ós polar si això 
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no és increïble 

Da dorscht der Hecht den Quallenfuß Que em pelin com un glaç si he sentit mai 

una història semblant 

Da wird doch glatt der Salzfisch süß Que se’m mengi una medusa si avui no és 

el dia més feliç de la meva vida 

 

En aquest cas tot i que moltes vegades la traducció s’allunya molt de l’original el 

resultat crec que és del tot satisfactori i l’objectiu, fer riure al lector amb aquests insults 

inventats s’acompleix perfectament. 

 

 

7. Conclusions finals 

 

M’agradaria començar comentant tant els noms propis com els renecs. Pel que fa els 

noms propis crec que ha quedat força clar que tenen un pes molt important a l‘estar 

carregats d’un gran efecte còmic. És molt important tenir en compte el receptor i com ja 

he comentat en el treball tant Knister com Marga Borràs, la traductora, ho han tingut 

present en tot moment. Això fa que la gran majoria de noms que Knister ha creat i que 

els ha donat aquest punt de comicitat Borràs ho ha intentat plasmar. És una manera de 

fer la lectura més amena i divertida i ajuda a imaginar-te el personatge. Hi ha vegades 

que s’aconsegueix l’efecte desitjat però considero que n’hi ha moltes altres que tot i 

haver traslladat la comicitat al nom, l’efecte no es produeix perquè ja siguin pels mots 

utilitzats o per les formacions, la comicitat no sempre és prou clara i considero que 

moltes vegades pot passar desapercebuda per al lector.  
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Els renecs, tot i ser la gran majoria inventats, a l’estar formats amb paraulotes o paraules 

escatològiques arrenca una rialla al petit lector, que veu plasmat en el llibre tot allò que 

ell té “prohibit” dir. 

No deixa de ser una altra manera d’atrapar al lector, que s’ho passi bé llegint i rigui. 

Que quan acabi de llegir un llibre tingui ganes de començar-ne un altre. Considero que 

s’han traduït d’una manera totalment funcional i vàlida. 

Per últim faré les conclusions de les frases fetes, la part amb més pes del treball. 

Una vegada s’han analitzat les dades dels quatre llibres podem concloure que hi ha un 

augment de frases fetes en català. La conclusió ens hauria de fer plantejar una pregunta 

ben simple. Per què? 

Per què en la LIJ trobem un ús de frases fetes molt superior al que realment es viu i es 

palpa durant el dia a dia? Què motiva a un traductor a recórrer al seu ús? 

Les motivacions personals del traductor, evidentment, no les podem saber però  

el que sí que podem percebre és que hi ha una voluntat per utilitzar les frases fetes, 

perquè es podria dir el mateix sense utilitzar-ne tantes i el resultat seria igualment bo. 

Però per algun motiu s’ha optat per la fraseologia. Podem pensar que és una qüestió de 

prestigi de la llengua, d’un model de llengua concret, fins i tot que pot ser un intent de 

millorar la salut de l’ús de les frases fetes. Només cal veure sèries de televisió catalanes 

o dibuixos animats fets a Catalunya per a que un s’adoni que hi ha una motivació molt 

forta per utilitzar-les i intentar que es percebin com un fet natural. 

La situació catalana actual pel que fa les frases fetes va de baixa, per força. Les àvies 

sempre han parlat amb moltes frases fetes, no deixen de ser un reflex de la vida d’una 

societat concreta. Aquest ús passa de generació en generació. Un nen les aprèn perquè 

les sent a casa seva, perquè les percep com a expressions naturals. Poc a poc, però, el 
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seu ús ha anat disminuint; tot i que els que hem tingut àvies i avis catalans encara les 

utilitzem.  

S’ha de tenir en compte, però, que dominar les frases fetes per algú de fora, implica 

estar en un estadi de la llengua molt avançat, tenir-ne un molt bon domini. Al cap i a la 

fi les UF no són necessàries per viure. És per això que avui dia hi ha molta gent que viu 

a Catalunya però no les domina senzillament perquè les frases fetes no s’ensenyen de 

manera intensa ni a les escoles d’adults ni a les escoles de primària i secundària. 

De fet, també ens hauríem de plantejar si l’ús de les frases fetes és quelcom que es 

pugui ensenyar. De ben segur que s’aprenen amb la pràctica, a mesura que un les sent 

pel carrer, amb els amics, amb la família, etc. 

És en aquest moment quan dubto de la idoneïtat d’un ús tan excessiu de UF en la LIJ. 

Ja fa molts anys que la literatura per a nens i joves ha deixat de tenir una motivació 

educadora i ha passat a ser una eina per a que els nens frueixin i aprenguin a passar-s’ho 

bé amb la lectura. Per això, sent conscients del poc hàbit de lectura que hi ha entre els 

joves podem pensar que si els llibres de la seva edat usen un excés de frases fetes això 

pot provocar que una part important d’aquests lectors no entenguin el text. Si els pares 

et poden ajudar i explicar el significat de la frase feta no hi ha cap problema; és la 

manera com s’aprèn però si, com passa en aquests moments, molt sovint els pares no 

saben què vol dir els nens es queden sense entendre aquell fragment. A la llarga això pot 

provocar que el jove es desinteressi per la lectura, senzillament, perquè no acaba 

d’entendre el que llegeix. 

El que hauria de ser un prestigi i una manera de treballar per a que les frases fetes no es 

perdin pot acabar sent un arma de doble tall. 

La solució, evidentment, no la té aquest treball. Que hi hagi frases fetes en la literatura 

infantil i juvenil és molt interessant i molt sa per la llengua però s’ha de saber equilibrar 
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la balança per tal que intentant que els joves aprenguin frases fetes no aconseguim 

l’efecte contrari i en lloc d’aprendre’n, senzillament, deixin de llegir. 

 

 

8. Treballs futurs 

 

Un treball com el present obre les portes a d’altres de més gran envergadura. Un 

possible treball, potser de doctorat, basat en aquest crec que podria ser, sens dubte, 

corroborar, mitjançant un estudi amb nens, si realment per a ells suposa un entrebanc 

aquest ús de frases fetes. Des de la meva perspectiva crec que sí però potser ells no hi 

donen tanta importància. 

Un altre, tant o més interessant que l’anterior, però de ben segur més delicat, seria 

intentar esbrinar el perquè d’aquest ús en la literatura infantil. Si en la literatura d’adults 

aquest fet sembla no ser-hi tan patent com és que en la literatura infantil i juvenil hi ha 

aquesta aposta per les frases fetes? 

També seria interessant ampliar el corpus per poder observar si aquest augment de 

frases fetes també apareix en castellà, en gallec o en euskera tant en els llibres de 

Knister com en altres llibres de literatura infantil i/o juvenil. 

Aquests són temes que crec que es podrien considerar continuacions d’aquest primer i 

que es poden tenir en compte en el cas que es vulgui continuar investigant. 
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Annex 

En aquest annex es troben totes les frases fetes utilitzades per fer el treball. Estan 

classificades per llibres i per números. El número 1 correspon a UF  UF, el 2 a UF  

No UF, el 3 a No UF  UF, el 4 a UF  Omissió i el 5 a Omissió  UF. 

 

• Frases fetes Hexe Lilli und das Indianerabenteuer / Tina Superbruixa i els indis 

 

- 1 Der sich den Kopf darüber zerbricht que s’esprem el cervell 

- 1 Dabei werden ihre Augenlider bleischwer  Alhora les parpelles li pesen com si 

fossin de plom 

- 1 Dass wir hier nicht gut auf Rothäute Doncs que per aquí n’estem fins 

zu sprechen sind  al capdamunt de pellroges 

- 1 Sie trocknen uns regelrecht aus   Ens estan matant de set 

- 1 Nur die Rothäute tanzen uns  Són els pellroges els qui es  

auf der Nase herum!  dediquen a aixecar-nos la 

camisa! 

- 1 Ich mache mich nicht feige  No penso fugir cames ajudeu 

aus dem Staub -me! 

- 1 ,der uns schon einmal aus der  que ja ens va ajudar una vegada a 

Patsche geholfen hat sortir-nos-en d’una de bona 

- 1 Geh nicht völlig ohne Deckung   No hi vagis fent el pinxo 

- 1 Ich lege meine Hand dafür ins Feuer   Poso la mà al foc 

- 1 Sind eben ausgekochte Burschen,    Sí, aquest Fibló són unes fures 

die drei Tornados    

- 1 Und die Tornados lachen sich ins   Segur que ara els Fibló es 



 II

Fäustchen  parteixen de riure 

- 1 ,dass du mich nicht im Stich lässt!  Que no em deixaries a l’estacada! 

- 1 Blitzschnell   amb la rapidesa del llampec 

- 1 ,die uns weiße Siedler damit an der  ,que les van fer servir per aixecar 

Nase herumgeführt haben la camisa als blancs 

- 2 Lilli ist […] so richtig in Fahrt gekommen La Tina s’ha animat tant que … 

- 2 Hoffentlich kommen die hinter Schloss   tant de bó encara siguin a la garjola 

und Riegel  

- 2 Doch dann gibt Lilli sich einen Ruck  però de seguida recobra el coratge 

- 2 Ist was faul alguna cosa no rutlla 

- 2 Und dann fallen sich die beiden in die Arme aleshores s’abracen efusivament 

- 2 kippt mir nicht aus euren Cowboystiefeln  aneu amb compte de no caure 

d’esquena 

- 2 Die Menschenmenge teilt sich vor ihr wie La multitud li obre pas  

ein Häuflein Zucker, in das man hineinpustet ràpidament 

- 2 Hinter Schloss und Riegel   a la garjola 

- 2 Man merkt, dass du kein Greenhorn bist  Es nota que saps el que et fas 

- 2 Nun endlich können sich Zilli   En sentir aquestes paraules, la 

Concarne und Lilli in die Arme fallen   Tina i la Costella Coent s’abracen 

- 2 Die Luft ist rein!     Ja no hi ha perill! 

- 3 Lilli hat nämlich einen hochroten Kopf  La Tina té la cara vermella com un 

pebrot 

- 3 Nervt Leon weiter continua donant la tabarra en Pitus 

- 3 Leon staunt Lilli mit großen Augen an En Pitus mira la Tina amb els ulls 

oberts com taronges 



 III

- 3 Obwohl er natürlich nichts verstanden hat A pesar que no n’ha entès ni un 

borrall 

- 3 Die hatten damals nämlich blutige Rache  van jurar que es venjarien a sang 

geschworen  i fetge 

- 3 Schnell A corre – cuita 

- 3 Es hat sie schier umgestunken!  Una mica més i els fem caure a tots 

d’esquena amb aquella pudorassa! 

- 3 Zugeflüstert     a cau d’orella 

- 3 Genau!      Justa la fusta! 

- 3 Trotzdem sollten wir jetzt nicht   Malgrat tot no hem d’actuar a la  

unüberlegt handeln babalà 

- 3 Lillis Indianerkostüm stört jetzt a ningú no sembla importar-li un 

niemanden mehr  rave el vestit indi de la Tina 

- 3 Ohne zu murren  sense dir ni piu 

- 3 Wortlos verabschiedet sich Lilli  La Tina  gira cua sense dir res més 

- 3 ,das alle Pläne zunichte macht  que tira per terra tots els seus plans 

- 3 ,dass sie kaum noch atmen kann  que amb penes i treballs 

aconsegueix respirar 

- 3 Wenn es richtig dicke kommt   si la cosa es posa malament 

- 3 Mir nach! Flüstert sie Old Schurwoll zu  Segueix-me! diu al vell Moltó 

esquilat en un xiu-xiu 

- 3 Richtig!   Justa la fusta! 

- 3 Halt dich fest!   Embolica que fa fort! 

- 3 Und schleicht sofort zurück zum Dorf  i d’amagatotis torna a encaminar-se 

cap al poblat    



 IV

- 3 Wenn Lilli nur einen richtigen    Si com a mínim la Tina tingués un 

Bogen hätte!   arc amb cara i ulls!  

- 3 Wortlos      sense dir ni piu 

- 3 Er schaut Lilli lange in die Auge   La mira de fit a fit 

- 3 Stark geregnet   ploure a bots i a barrals 

 

• Frases fetes Hexe Lilli und das magische Schwert / Tina Superbruixa i l’espasa 

màgica 

 

1 Plötzlich grinst sie breit von einer   De sobte se li acut una idea i fa un 

Backe zur anderen somriure d’orella a orella 

1 ,da wird dein Schlitzschwert zum   la teva espasa quedarà feta una coca! 

Witzschwert  

1 Lilli ist baff  La Tina es queda amb un pam de 

nas 

1 Das schafft man aus der Entfernung   a tanta distància…això ni el mateix 

nie und nimmer!  Robin Hood! 

1 Im Nu   en un tres i no res 

1 Blitzschnell   ràpida com un llamp 

1 Seid ihr denn noch ganz gebacken?   Que us heu begut l’enteniment? 

1 Sie wurde lieber selbst den Drachen  Ella s’estimaria més inflar els  

eins aufs Maul hauen morros a qualsevol drac 

1 dem hochnäsigen Prinzen Feuer unterm  donar unes lliçonetes d’esgrima a 

Hintern machen  qualsevol príncep bufat! 

1 Am Königshof Eindruck schinden   fer el pinxo entre els cortesans 



 V

1 Der Samstag vergeht wirklich zäh wie  La tarda de dissabte s’estira igual 

Kaugummi  que un xiclet 

1 Nun haltet hier nicht Maulaffen feil!  Prou de fer el badoc! 

1 Lilli steht mit offenem Mund    queda bocabadada de la sorpresa 

und staunt 

1 Im Nu  En un tres i no res 

1 Lilli fährt ein Schreck in die Glieder  A la Tina se li fa un nus a l’estómac 

1 Hat ihre Ohren überall   té orelles per tot arreu 

1 Weil ihr die Knie weich warden   perquè li tremolen els genolls 

1 Unsere Zukunft liegt in deiner Hand   El nostre destí és a les teves mans 

1 Das kann ja heiter werden    la cosa s’anima 

1 Sie spürt, wie ihre Knie weich werden,                 Nota que els genolls li flaquegen 

und sie hat einen dicken Kloß im Hals                     i se li fa un nus molt gros a la gola 

1 Jetzt rupfen wir ihn!                                       I ara encarreguem-nos del cavaller 

Negre! 

1 Weil sie sich die Bäuche halten vor Lachen         Perquè s’han d’aguantar la panxa, del 

           riure! 

1 Sie hat den Rammbock ins Auge gefasst              Té els ulls posats en l’ariet 

1 Im Nu                                                                    en un obrir i tancar d’ulls 

1 Als ob es Bindfäden wären                                   com si fos de mantega 

1 Das geht nicht mit rechten Dingen zu                   aquí hi ha gat amagat 

1 Lilli liegt im Dreck                                                La Tina ha begut oli 

1 Das Schwert scheint mit ihrer Hand                      L’espasa sembla soldada a la 

zu verwachsen seva mà 

1 Messerscharfe esmolades com ganivets 



 VI

1 Dass sie dabei wie Kegel que acaben ensopegant i  

durcheinader purzeln caient com si fossin bitlles 

1 Blitzschnell Veloç com el vent 

1 Wie eine Mücke lleugera com una daina 

1 Die Zuschauer brüllen und toben vor Lachen Els espectadors criden i es trenquen 

de riure 

1 Wir machen euch Feuer unterm Hintern!               Us socarrarem el paner a tots! 

1 Das Schwert dringt in den Felsen,  La fulla penetra en la  

als wäre der aus Butter pedra com si fos de mantega 

1 du neunmalkluger Dorfzauberer   fetiller de pega i  mantega  

2 Lilli ist Feuer und Flamme  La Tina ja està totalment 

entusiasmada 

2 Mit einem Feuerlöscher in Schach halten   podrien fer una competició de 

flamarades 

2 Schnurstracks  S’hi dirigeix corrent 

2 haben sie das Feuer bald im Griff   hauran controlat el foc 

2 Lilli traut ihren Augen nicht  amb prou feines pot creure el que 

descobreix després 

2 Lilli wird abwechselnd heiß und kalt  La Tina sent un calfred 

2 Schweig! fällt der Drache dem   Calla Ambròsius, l’interromp el drac 

Raben ins Wort   

2 Bist du nicht in der Lage    No ets capaç 

2 Eine Gänsehaut nach der anderen jagt   La Tina sent com un calfred 

Lilli über den Rücken                                                li recorre l'esquena 

2 Auch der Schwarze Ritter nimmt die Beine També el cavaller negre  



 VII

in die Hand engega a córrer 

3 Hau ab   toca el dos 

3 dass du hier mit dem echten  que vas fent el préssec amb el 

Küchenmesser herumwedelst? ganivet del pa? 

3 Du kleiner mieser, Pampersritter !  un microcavaller de pa sucat amb 

oli ! 

3 Lilli steht einfach nur dumm da   La Tina s’ha quedat garratibada 

3 Den Drachen zu stecken   donar estocades a tort i a dret 

3 Jetzt reicht es Leon   És la gota que fa vessar el got! 

3 Kleiner Ritter   cavaller de nyigui-nyogui 

3 Leon ist schockiert   En Pitus queda d’una peça 

3 Nirgendwo die Rede    Ni una paraula 

3 ,als ob sie für sie gefertigt wurden com fet a mida 

3 Mit grossen Augen blickt sie Merlin an  mira l’ancià amb uns ulls com unes 

taronges 

3 Ins Ohr flüstern     murmura a cau d’orella 

3 schwer bewaffneten     Armats fins a les dents 

3 Dann räuspert er sich und flustert S’escura la gola i després continua 

en un xiu-xiu 

3 Den die Zeit drängt   el temps se’ns tira a sobre 

3 Allen voran der derb schimpfende    Els homes corren al seu darrere 

Schwarze Ritter  amb el Cavaller Negre al capdavant, 

dient-ne de tots colors 

3 sprengt   com un coet 

3 Ist für mich doch eine Kleinigkeit!   ha estat bufar i fer ampolles! 
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3 scheint es immer noch nicht   sembla estar fresc com una rosa 

müde zu sein 

3 tatenlos      amb les mans a la butxaca 

3 Jetzt nimm schon das verflixte Ding Agafa aquesta cosa d'una 

und dann los!  vegada i toquem el dos! 

3 Excalibur!, ruft sie Excalibur, exclama als quatre vents 

3 Wenig später jagt Lilli im scharfen Poc després, la Tina  

Galopp zurück zur Burg torna al castell galopant a tota brida 

3 Stieben sie angstvoll auseinander els homes fugen cames ajudeu-me 

3 und sich hektisch seine Kampfrüstung es posa a corre-cuita  

anlegt l’armadura de guerra 

3 gesund und heil sana i estàlvia 

3 sie erklärt ihm mit knappen Worten ella li explica a grans trets 

4 Seine eindrucksvolle Erscheinung    ---- 

verursacht Lilli eine Gänsehaut 

4 Lilli gibt sich einen Ruck ---- 

4 Hast du die Hosen voll? ---- 

4 Jetzt zieh hier  ----     

nicht so eine Schau ab! 

 

• Frases fetes Hexe Lilli bei den Piraten / Tina Superbruixa i els pirates 

 

- 1 Ich rieche eine Attake!    M’ensumo que hi haurà un atac!  

- 1 Leon ist baff     En Pitus s’ha quedat d’una peça 



 IX

- 1 Leon klappt der Mund auf und   En Pitus es queda bocabadat de  

vor aufregung läuft sein Gesicht rot an l’emoció 

- 1 auf keinen Fall     Per res del món 

- 1 ,dass sie auf dem richtigen Weg ist  Que va pel bon camí 

- 1 Bis über die Zähne    De cap a peus 

- 1 Die Luft ist rein     No hi ha moros a la costa 

- 1 So mir nichts, dir nichts    Com qui no vol la cosa 

- 1 Eine Zeitreise in den kopf gesetzt  Se li ha ficat al cap viatjar en el 

temps 

- 1 Ihre Augenlider sind bleischwer                 Les parpelles li pesen com si fossin 

de plom 

- 1 Blitzschnell     ràpida com un llampec 

- 1 Leider versteht er auch vom Segel’ne Menge Per desgràcia, també en sap un niu, 

de navegar 

- 1 Mit blinden Passagieren fackeln die Aquests no perden pas el temps amb 

nicht lange els polissons 

- 1 Blitzschnell ràpids com el llampec 

- 1 Messerscharf tallar com ganivets 

- 1 Nur Lilli behält einen kühlen Kopf  Només la Tina conserva el cap fred 

- 1 , der haushoch am Mast befestigt ist  Subjectat el pal major a una alçària  

de vertigen 

- 1 Als sie mit ihren Hexereien die Schule  aquella vegada en què va fer anar el 

auf den Kopf gestellt hat col·legi de corcoll amb les seves 

fetilleries 

- 1 Sag’s oder ich quetsch dir dein Lebensfeuer Digues-m’ho o et faré treure el 
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aus fetge 

- 1 Wie angewurzelt stehen die Piraten Els pirates, tots d’una peça, miren 

auf dem Hauptdeck fixament cap amunt 

- 1 Eine Fopperei ist das, eine hundsgemeine Et dic que ens estan prenent el 

número i de la pitjor manera 

- 1 Der Kapitän verdreht die Augen El capità arrufa el nas 

- 1 Kreidebleich blanc com el guix 

- 1 Dörrfisch oder Wildschweinbraten! O caixa o faixa! 

- 2 Ist beim besten willen nicht zu finden  No hi ha manera de trobar-la 

- 2 Mucksmäuschenstill    Silenci sepulcral 

- 2 Verdreht die Augen    esbufega 

- 2 Niemals richtig auf die Reihe  mai no aconseguirà pronunciar com 

cal 

- 2 Auf leisen Sohlen geht’s weiter   Continua avançant sense fer soroll 

- 2 Immer wieder habe ich Pickerton He pregat un munt de vegades a en 

in die Ohren gelegen mir davon zu erzählen Paliprim que me la contés 

- 2 Um den Jungen zur Eile anzutreiben Per fer cuitar el noi 

- 2 Der erste Blick nach unten raubt Lilli fast La primera llambregada cap avall la 

den Atem deixa quasi sense respiració 

- 2 Damals waren alles völlig aus dem Häuschen Aquell cop tothom acabà 

completament fora de si 

- 2 Dass du mehr Mumm in den Knochen demostra que tens més coratge que 

hast als sie alle zusammen tots plegats 

- 3 Mit derber Stimme rufen    Cridar amb veu de tro 

- 3 Zeigt es den verdammten Landratten!   Ara els donarem una lliçó a aquests  
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       mariners d’aigua dolça! 

- 3 Leon nickt und bringt vor Staunen  En Pitus no aconsegueix dir ni piu 

keinen Ton heraus  de tan embadalit com està 

- 3 Leon versteht zwar nichts    Encara que no entén ni un borrall... 

- 3 Mit hochroten Ohren   amb orelles vermelles com pebrots 

- 3 Sie will sofort   Té la fal·lera 

- 3 Bis Leon fest eingeschlafen ist  quan en Pitus estigui adormit com 

un soc 

- 3 Horcht      para l’orella 

- 3 geht sie also brav ins bad                       se’n va cap al lavabo sense dir ni piu 

- 3 Geistesgegenwartig    amb sang freda 

- 3 Lilli hörcht noch etwas    La Tina s’esforça a parar bé l’orella 

- 3 Und wirft dabei auch noch   Per acabar-ho d’adobar 

- 3 Lilli kriecht schnell    La Tina s’amaga a corre-cuita 

- 3 Überlegt immer noch                               continua esprimint-se el cervell 

- 3 Du siehst eigentlich nicht wie                     La veritat és que tu no fas fila de 

eine Hexe aus                                                bruixa  

- 3 Ich habe mich in letzten Hafen an Bord          A l’últim port vaig pujar al vaixell 

geschlichen                                                     d’amagatotis  

- 3 Aber dann fällt es ihr ein  De cop i volta ho entén tot 

- 3 Mein Vater hat ihr gefallen El meu pare li va fer patxoca 

- 3 Und was für eine! Quina bona peça estava feta! 

- 3 Ist er wütend geworden Va treure foc pels queixals 

- 3 An Deck laufen die Männer immer noch A coberta els homes continuen 
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rastlos hin und her corrent com bojos d’un costat a 

l’altre 

- 3 Na warte, wir sprechen uns gleich aviat ens veurem les cares 

- 3 Worauf wartest du noch ? Què dimonis esperes? 

- 3 Das ist das Ende! Ara sí que hem begut oli! 

- 4 Ich habe den Schiffsnagel auf den Kopf --- 

getroffen 

 

• Frases fetes Hexe Lilli und der schreckhafte Wikinger / Tina Superbruixa i els 

víkings 

 

1 Pfeilschnell com un llamp 

1 Lilli fühlt sich wie die Wurst in der Pelle la Tina se sent embotida com una 

botifarra 

1 Pfeilschnell  ràpids com el vent 

1 Dann fährt wie ein Blitz ein einziger Però, de sobte, un pensament li ve al  

Gedanke durch ihren Körper cap com un llampec 

1 Unter seine Stiefel zu bekommen   quedar sa i estalvi 

1 Lilli spürt einen Kloß im Hals   La Tina sent un nus a la gola 

1 Trotzdem hat Lilli noch einem Jokel im Ärmel de tota manera, si fallés alguna cosa, 

encara li quedaria un as a la màniga 

1 Und strampelt wie ein Laubfrosch movent les cames com un boig 

1 Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu Aquí hi ha alguna cosa que fa pudor, 

com els meus peus després de tres o 

quatre anys sense rentar-me’ls 



 XIII

1 spiegelglatt  llis com un mirall 

1 Auf keinen Fall     per res del món 

1 Jetzt schäumen die Männer vor Wut                     ara als mariners víkings els bull la 

sang 

1 Diesem Intrigantem ins Netz                                 com van poder caure en el parany  

gegangen zu sein                                                       d’aquest malvat intrigant? 

2 Die Unverbesserliche hat ihren kleinen Ha tornat a ensarronar el seu germà  

Bruder sicher wieder einmal kräftig auf  petit! 

den Arm genommen 

2 Die Luft ist rein  La casa està completament en 

silenci 

2 Kaum drei Atemzüge später   Uns segons més tard 

2 Ein ganzer Berg davon    hi ha una pila (d’escuts) 

2 Hat wie ein Lauffeuer die Runde gemacht a hores d’ara ja ho sap tot el poble 

2 Mausetot ist  mort i ben mort 

2 Keiner nimmt Notiz davon ningú no li’n fa gaire cas 

2 zu Tode schrecken  un gran ensurt 

2 wohl oder übel no tinc altre remei 

2 Blitzschnell sind alle auf den Beinen                    Tothom s’alça a gran velocitat  

2 So kann nichts mehr schief gehen                         Així tot rutllarà 

2 Die Wahrheit und damit seine Niedertracht          ja que al final se sabria la 

ans Licht kommen                                                    veritat 

3 Natürlich sind die Schalentiere längst tot  És clar, els escamarlans són morts 

de cap a peus 

3 Ich wollte dich doch nur ein wenig ärgern Només volia fer-te la guitza 
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3 Es ist bestimmt schon jetzt bitterkalt  de segur que allà hi fa un fred que 

pela! 

3 Lilli wirft einen letzten prüfenden Blick la Tina dóna un últim cop d’ull 

3 Damit sie sich im Notfall ganz fix zurück per a traslladar-se en un tres i no res 

3 Weg hier! Ha de tocar el dos d’allà!, a corre 

cuita 

3 Lilli rennt um ihr Leben La Tina corre cames ajudeu-me per 

salvar al vida! 

3 Panisch blickt sie zurück De tant en tant mira enrere, morta de 

por 

3 noch ein letzter Blick dóna un últim cop d’ull 

3 Lilli versucht sich aus der Eingangstür  Ella ho aprofita per a intentar sortir 

hinauszuschleichen d‘amagatotis 

3 Ein Glückskind     Deus tenir la bona estrella 

3 Das haus ist schon gut gefüllt La gran cabana és plena de gom a 

gom 

3 Das müssen wir untersuchen! Per les barbes de tots els meus 

avantpassats: Aquí hi ha gat amagat! 

3 Schläft Helge schon friedlich   Helge ja dorm com un soc 

3 Zu dumm      Òndia, quina planxa! 

3 Trotzdem rudert sie wild mit den Armen            Malgrat tot mou els braços com una 

                                                                                boja 

4 und sich damals darin fast zu Tode geschwitzt ---- 

4 Am rechten Fleck landen    ---- 

4 Fällt ihr ein Plakatt ins Auge   ---- 
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4 Nie im Leben     ---- 

4 Aber sein Einwand wird gar nicht ---- 

zur Kenntnis genommen 

4 Doch er stößt sowohl bei Lilli als auch ---- 

bei den Seeleuten auf taube Ohren 

4 Alle Hände werden gebraucht                                ---- 

4 Als klein beizugeben    ---- 

4 Lilli traut ihren Augen nicht                                  ---- 

5 ---- Li ha vingut d’un pèl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




