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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball estarà dividit en dues parts. En primer lloc, farem una petita introducció a 

la teoria del doblatge. En aquesta introducció tractarem d‟explicar el procés del doblatge 

basant-nos en els escrits sobre el tema de teòrics com Alejandro Ávila. En la segona part 

del treball compararem la traducció per als doblatges en català i en castellà de la 

pel·lícula Harry Potter i la pedra filosofal a partir d‟unes taules on podrem contrastar 

l‟original amb les traduccions a les dues llengües mencionades anteriorment i imaginar 

els motius pels quals els traductors han pres certes decisions. A través d‟aquestes 

comparacions, intentarem arribar a la conclusió si hi ha una traducció més adaptadora i 

una més estrangeritzant o si totes dues segueixen criteris semblants a l‟hora de traduir. 

El motiu pel qual aquest treball tractarà sobre el doblatge és que, encara que durant la 

carrera hem fet una assignatura sobre traducció audiovisual, no vam tractar àmpliament 

el doblatge i fer aquest treball és una manera d‟aprendre coses noves sobre una de les 

tècniques de traducció audiovisual que té més mercat a Espanya a l‟actualitat, encara 

que també rep moltes crítiques. Evidentment, una traducció és sempre un allunyament 

del text original, ja que hi ha ocasions en què el traductor es veu condicionat a prendre 

decisions per diversos factors: elements culturals, elements establerts culturalment, etc. 

A la traducció per al doblatge, com veurem en aquest treball, a més d‟aquests problemes 

de traducció més comuns se li sumen d‟altres com, per exemple, les restriccions de 

temps. Una de les intencions d‟aquest treball és poder arribar a la conclusió de si el 

doblatge fa encara més marcada la figura de traduttore, traditore (traductor, traïdor) o si 

és com qualsevol altre tipus de traducció en aquest sentit. 

Per últim, cal aclarir que el cas que analitzarem en aquest treball és una mica especial, ja 

que no es tracta només d‟una pel·lícula, sinó d‟una adaptació cinematogràfica d‟una 

obra literària. Això vol dir que abans que, encara que no sigui del guió, hi ha 

traduccions anteriors de la història. La pregunta que ens plantegem en aquest punt és si 

la traducció del guió cinematogràfic es veu o no condicionada per les traduccions 

literàries.  
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2. INTRODUCCIÓ AL DOBLATGE 

2.1 Definició 

En aquest primer apartat intentarem donar una definició aproximada de què és el 

doblatge. En paraules d‟Alejandro Ávila (1997: 18):  

“A partir de ahora llamaremos doblaje a la grabación de una voz en sincronía 

con los labios de un actor de imagen o una referencia determinada, que imite lo 

más fielmente posible la interpretación de la voz original”.  

És a dir, el doblatge és un procés en el que la traducció s‟ha d‟adaptar a allò que es veu 

a la pantalla. La traducció per al doblatge no pot ser una traducció totalment lliure, ja 

que ha de tenir en compte factors com la sincronia amb els llavis dels actors, o perquè el 

que diu el text ha de ser coherent amb el que l‟espectador veu a la pantalla, etc.  

Una altra definició de doblatge és la que dóna Chaume (2003: 17):  

“El doblatge consisteix en la traducció i ajust del guió d‟un text audiovisual i la 

posterior interpretació d‟aquesta traducció per part dels actors, sota la direcció 

del director de doblatge i els consells de l‟assessor lingüístic, quan aquesta figura 

forma part del procés”.    

Però, per a Chaume, la característica més important del doblatge és el fet que “per 

assolir l‟efecte de realitat, per convenció s‟ajusta el text meta intentant d‟aconseguir que 

respecte els moviments dels llavis dels personatges de pantalla en primers plans (l‟ajust 

labial o sincronia fonètica), els moviments físics dels personatges de pantalla (la 

sincronia cinètica) i la durada dels enunciats dels personatges de pantalla (la isocronia)”. 

Per tant, el doblatge és un procés que no només inclou la traducció, sinó també molts 

altres aspectes.  

2.2 El procés 

En aquest treball, ens centrarem, bàsicament, en les parts del procés del doblatge que 

tenen a veure amb la traducció i amb l‟ajust. De totes maneres, creiem que és important 

fer un breu resum sobre totes les parts que formen el doblatge, ja que, com afirma 

Chaume (2003: 117):  
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“Una senzilla traducció del guió que ignore el procés posterior (...) no té en 

compte els problemes fonètics que poden afectar la correcta dicció dels actors 

(cacofonies, paraules de pronúncia difícil, termes estrangers sense pronúncia 

fonètica simulada per a ajudar els actors, etc.), no sol tenir en compte el registre 

oral de la llengua d‟arribada i, especialment, els diferents tipus de sincronia 

practicats en l‟ajust”.  

Per tant, és important que un traductor tingui, com a mínim, unes nocions bàsiques 

sobre tot el que succeeix abans però, sobretot, després de la seva intervenció en el 

procés del doblatge. Per aquest motiu, explicarem breument totes les parts del procés 

del doblatge i, més endavant, ens ocuparem amb més detall de la traducció i l‟ajust. 

Chaume divideix el procés del doblatge a Espanya en sis parts: 

1. La compra per part d‟una empresa dels drets d‟emissió d‟un text audiovisual 

estranger, amb la intenció d‟emetre‟l en el context de la cultura meta.  

2. L‟encàrrec a un estudi de doblatge de la traducció, l‟ajust i la dramatització del text.  

3. L‟encàrrec a un traductor, per part de l‟estudi de doblatge, de la traducció i, en 

ocasions, l‟adaptació del text audiovisual.  

4. L‟adaptació de la traducció en l‟estudi de doblatge. 

5. La dramatització per part dels actors en l‟estudi d‟enregistrament, sota la supervisió 

del director de doblatge i de l‟assessor lingüístic.  

6. Les mescles de les diferents bandes per part del tècnic de so.  

Segons Chaume (2003: 119), “una de les grans mancances de la indústria del doblatge 

(...) és que traductor i ajustador o adaptador solen ser persones diferents”. Per a Chaume, 

el producte final milloraria notablement si el traductor fos també l‟encarregat d‟adaptar 

el guió i confeccionés simultàniament una traducció ja ajustada a la durada prosòdica 

dels enunciats dels actors originals i amb sincronització labial.  

Ávila (1997: 34) divideix el procés del doblatge de manera una mica diferent, ja que 

inclou les parts més tècniques. Com Chaume, en primer lloc parla de la compra dels 

drets d‟emissió per part de l‟empresa. Encara que per a ell el procés de doblatge 

pròpiament també comença amb la traducció del guió, en la seva explicació del procés 
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inclou el primer visionat del film per part de l‟estudi de doblatge i l‟elaboració d‟un 

pressupost. A més, inclou l‟equip tècnic, que produeix còpies de seguretat de la 

pel·lícula i confecciona el soundtrack. També parla del repartiment de veus que la 

direcció realitza després del visionat de la pel·lícula. Ávila divideix l‟equip de doblatge 

en dues parts: els treballadors de la branca artística i els treballadors de la branca no 

artística. Per tenir més clar quins treballadors formen cadascuna de les branques elabora 

una taula:  

      Treballadors branca artística     Treballadors branca no artística  

- Director artístic 

- Directors de doblatge 

- Actors de doblatge 

- Ajustadors de diàlegs 

- Ajudants de direcció 

- Traductors 

- Correctors lingüístics 

- Supervisors 

- Caps tècnics i de manteniment 

- Tècnics de so 

- Tècnics de mescles  

- Personal d‟administració 

- Altres 

 

     2.2.1 La traducció 

La traducció és, segurament, un dels passos més importants del procés de doblatge, ja 

que és l‟acció de preparar el text per a la cultura d‟arribada, però també un dels menys 

valorats i dels pitjor pagats del procés de doblatge. El traductor és l‟encarregat de 

transmetre el text i la cultura d‟arribada al context de la cultura meta de la manera més 

acurada possible. La diferència de la traducció audiovisual amb altres àmbits de la 

traducció és que fa relativament poc que es va incorporar al món acadèmic. Per aquest 

motiu, els primers professionals de la traducció audiovisual no han rebut una formació 

acadèmica especialitzada, sinó que s‟han hagut de formar de manera autodidacta. En 

paraules de Chaume (2003: 123):  
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“Només des d‟aquest punt de vista històric s‟entenen les tries de traducció que 

hui en dia ja s‟han consolidat com a normes en el sentit de l‟escola del 

polisistema: des del fet de pronunciar els noms estrangers a l‟espanyola o a la 

catalana, fins a la prioritat de l‟ajust en la traducció (...)”.  

És a dir, que el traductor de textos audiovisuals no només està condicionat pels aspectes 

tècnics (com la isocronia, la sincronia, etc.), sinó que també ho està per una tradició 

històrica. Per a Chaume (2003: 124), el traductor és la figura central del procés de 

doblatge, ja que “gràcies a ell es produeix la comunicació en últim terme”. Però al 

traductor de textos audiovisuals també se li plantegen altres problemes. Whitman, citada 

per Chaume (2003: 125), els resumeix de la següent manera:  

“The staging of the film is already given, movements and gesticulation of actors 

immutable and mouth articulations exasperatingly confining. (...) Add to this the 

fact that the speech community of the source language also shares cultural 

connotations attached not only to the content of text but also to dialects and 

accents, styles and vocabularies (...)”. 

Per tant, el traductor ha de fer front tant a les restriccions imposades per les imatges de 

la pel·lícula com per les restriccions culturals. A més, la majoria d‟autors (com Chaume, 

Ávila o Martín) coincideixen en el fet que el traductor ha de ser capaç de conèixer i 

aplicar coneixements sobre la llengua quotidiana i actual. Segons Ávila (1997: 79):  

“Es recomendable que el traductor de obras audiovisuales olvide los diccionarios 

si tiene la intención de utilitzarlos para buscar expresiones poéticas, metafóricas, 

clásicas o de una personal belleza literaria. Debe procurar expresiones que se 

aproximen al máximo a las que nos indica la versión original, calcando su 

cotidianeidad y la personalidad de cada personaje”. 

Un altre punt en el que coincideixen gairebé tots els autors és el fet que la traducció és 

una primera versió del text definitiu, un esborrany. Com assenyala Chaume (2003: 128):  

“El traductor s‟ha d‟acostumar al fet que la seua traducció no siga la definitiva, 

sinó que en la majoria de les ocasions serà manipulada per la resta d‟actants del 

procés”.   
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2.2.2 L’ajust o adaptació 

Com hem dit abans, el traductor i l‟ajustador no solen ser la mateixa persona, tot i que 

es pot donar el cas i alguns especialistes, com Chaume, afirmen que seria millor si la 

mateixa persona realitzés tant la traducció com l‟ajust. L‟adaptador ha de ser 

especialista en els recursos expressius de la llengua meta, en l‟escriptura de guions i els 

recursos creatius. A més, seria bo que conegués els trets característics de la llengua 

d‟origen, tot i que no sol passar (CHAUME, 2003: 129).  Els ajustadors critiquen els 

traductors perquè, segons el seu punt de vista, no són capaços de crear un text oral i 

versemblant en llengua meta (CHAUME, 2003: 131). Quant a la part tècnica d‟aquesta 

part del procés, Chaume (2003: 129) descriu tres tipus d‟ajust: 

- L‟ajust labial o sincronia fonètica, que consisteix a adaptar la traducció als moviments 

de la boca dels personatges de pantalla. Per aconseguir un resultat més real i natural, la 

traducció ha d‟observar especialment les vocals obertes i les consonants bilabials i 

labiodentals dels personatges de pantalla. 

- L‟ajust als moviments corporals o sincronia cinètica, que és el fet que la traducció s‟ha 

d‟ajustar als moviments dels personatges de pantalla. 

- L‟ajust temporal a la durada dels enunciats dels personatges de pantalla o isocronia. Es 

tracta de les situacions en què un personatge ja ha tancat la boca però el públic segueix 

sentint la seva veu o bé l‟actor en pantalla segueix articulant però no s‟escolta res. 

Així doncs, l‟adaptador s‟enfronta a una tasca difícil en la que ha de tenir en compte 

totes les coses que hi ha en pantalla, ja que el text ha de ser absolutament coherent per 

tal que l‟espectador tingui la sensació que allò que està veient no és una traducció. A 

més de totes les restriccions causades per les imatges que es mostren a la pantalla, 

l‟ajustador també ha de tenir en compte altres aspectes, com ara l‟entonació i els gestos 

dels actors o la restricció temporal donada per la durada dels enunciats dels actors 

originals. Els ajustadors no només han de tenir una base cultural àmplia, sinó que també 

han de conèixer el ritme al que serà doblat el guió posteriorment (ÁVILA, 1997: 80). 

Ávila també comenta que temps enrere l‟ajustador s‟informava sobre els actors que 

doblarien la pel·lícula per tal d‟adaptar els diàlegs amb les preferències de l‟autor. Ávila 

exposa que el fet que actualment la rapidesa sigui tan valorada fa minvar la importància 
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que té que els ajustadors tinguin bons coneixements sobre el llenguatge cinematogràfic i 

fa que es prioritzi l‟habilitat de la velocitat.  

A més de l‟adaptació del diàleg i els tres ajustos anteriorment mencionats, també és 

treball de l‟ajustador incloure al guió una sèrie de signes que facilitin la feina de l‟actor 

de doblatge. Aquests signes no són sempre els mateixos, sinó que poden variar segons 

la norma de cada comunitat. Ávila (1997: 81) ofereix la següent llista, en la qual 

s‟exposen alguns dels signes més utilitzats: 

1. / /: Pausa llarga produïda durant un discurs. 

2. /: Pausa de menys duració que l‟anterior durant un discurs. 

3. ...: Pausa breu produïda durant un discurs. S‟utilitza, generalment, per indicar dubtes. 

4. (G): Gest sonor d‟un personatge. Pot fer referència a una respiració profunda, un 

grunyit o qualsevol altre tipus de so que pugui emetre el personatge.  

5. (R): Riure. Pot tractar-se tant d‟un somriure com d‟un esclat de riure. 

6. (CP): Hi ha un canvi de pla. Aquest signe es pot trobar al principi, al final o a la 

meitat d‟una frase. 

7. (OFF): El diàleg no es troba al plànol d‟imatge.  

8. (ON): El diàleg es troba al plànol d‟imatge. 

9. (A): Començar a parlar abans que l‟original. S‟aprofiten petites respiracions o altres 

gestos que fan imperceptible aquest tipus de llicències del doblatge. 

  2.2.3 La dramatització 

En aquesta fase del procés hi intervenen diverses figures: el director de doblatge, els 

actors de doblatge, l‟assessor lingüístic, (encara que, cada cop s‟està perdent més la 

tradició que hi hagi un assessor lingüístic a l‟estudi) i el tècnic de so. En aquest apartat 

només explicarem en què consisteix la tasca dels tres primers, ja que considerem que el 

tècnic de so s‟ocupa d‟aspectes més tècnics que no estan tan relacionats amb la 

traducció i l‟ajust.  
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2.2.3.1 El director de doblatge 

El director de doblatge és, segons Ávila (1997: 49), el màxim responsable del resultat 

del producte, ja que és l‟últim, juntament amb els actors, que manipula la traducció. 

Contràriament a Ávila, Chaume (2003: 133) afirma que “(...) les culpes d‟un mal 

doblatge es carreguen sempre al traductor, i no obstant això el seu treball passa per 

massa filtres”. Sigui quina sigui la tasca de més responsabilitat de cara al públic, el 

director ha de complir amb una tasca molt important, que és la de guiar la interpretació 

dels actors. Temps enrere, els directors de doblatge participaven en gairebé totes les 

parts del procés del doblatge, com la traducció o l‟ajust, i dominaven diversos idiomes. 

En canvi, avui en dia els directors de doblatge, generalment, només tenen la funció de 

buscar les veus adients per als personatges i dirigir la interpretació dels actors. 

2.2.3.2 Els actors de doblatge 

Els actors de doblatge són els encarregats de donar vida a la traducció del guió. No hi ha 

escoles especialitzades en el doblatge, i la majoria dels professionals acaben aprenent 

les tècniques amb la pràctica (CHAUME, 2003: 133). Els professionals coincideixen en 

que l‟actor de doblatge no es limita a actuar amb la veu, sinó que ha d‟imitar els 

moviments, les respiracions i les pauses de l‟actor original. Els actors de doblatge s‟han 

d‟enfrontar a dificultats molt diferents a les que se li plantegen a un actor de teatre. 

Mentre que aquest últim assaja abans de l‟obra, solitàriament i amb els seus companys, 

l‟actor de doblatge no pot assajar, ja que molts cops ni tan sols sap què interpretarà. Les 

interpretacions dels actors solen enregistrar-se per separat; és a dir, els actors de 

doblatge normalment no treballen en grup, sinó que ho fan individualment amb 

l‟assessorament del director.  

Per a Ávila (1997: 52), un actor de doblatge necessita posseir certes capacitats 

interpretatives. Tot i que creu que la majoria de les persones tenen aquesta capacitat 

interpretativa, fins i tot de manera inconscient, afirma que l‟actor de doblatge ha de tenir 

unes qualitats específiques i que ha d‟estar ben format. Ávila (1997: 56) exposa quines 

són les qualitats que hauria de posseir un bon actor de doblatge:  

- és necessari que l‟actor s‟esforci per aconseguir la millor interpretació possible i que 

conegui tots els recursos de la veu. 
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- l‟actor ha de ser capaç d‟imitar els tons i les cadències de la veu de l‟actor original 

sense haver de forçar el seu aparell fonològic, que ha de conèixer a la perfecció. A més, 

ha d‟intentar mantenir la respiració sincrònica amb l‟actor de la pantalla.  

- ha de tenir una dicció correcta, fins i tot en situacions difícils en les que haurà de 

pronunciar el discurs mentre riu o plora. 

- ha de tenir una bona memòria. 

- ha de tenir bons reflexos. 

Per últim, l‟actor de doblatge ha de tenir la modèstia necessària per acceptar haver de 

repetir les preses o takes; és a dir, les „pistes‟ en les quals es divideix l‟engestrimant del 

doblatge. 

  2.2.3.3 L’assessor lingüístic 

La figura de l‟assessor lingüístic o tècnic de sala és cada cop menys comú i està a punt 

de desaparèixer perquè, tal com diu Chaume (2003: 136), “ni els estudis ni les 

televisions volen fer-se càrrec de la despesa econòmica que un assessor lingüístic 

suposa en un doblatge”. L‟ocupació de l‟assessor lingüístic és fer que es respecti la 

normativa lingüística i encarregar-se de que l‟ajust sigui bo i si les preses no s‟ajusten a 

aquests criteris les pot fer canviar. Aquesta figura és important, però com que els estudis 

i les televisions creuen que la despesa econòmica que comporta no és rentable, cada cop 

és més comú que les seves tasques les realitzi el director de doblatge, qui, en la majoria 

de casos, no ha rebut la formació lingüística necessària per portar a terme aquesta tasca 

d‟una manera completament satisfactòria. 

  

3. EL FENOMEN HARRY POTTER 

3. 1 Fenomen mundial 

La saga de Harry Potter va començar l‟any 1997 amb Harry Potter and the 

philosopher’s stone, que seria el primer de set llibres que narren les aventures d‟un jove 

aprenent de màgia. Les seves traduccions al català (Harry Potter i la pedra filosofal, 

traduït per Laura Escorihuela) i al castellà (Harry Potter y la piedra filosofal, traduït per 

Alicia Dellepiane) van arribar al públic del nostre país l‟any 1999. L‟autora de la saga 
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d‟èxit és Joanne Kathleen Rowling, més coneguda com J. K. Rowling, una escriptora 

anglesa nascuda al Regne Unit l‟any 1965. Rowling va començar a escriure la història 

de Harry Potter l‟any del naixement de la seva filla, el 1993. Més tard, quan la seva 

situació econòmica era bastant precària, escrivia el llibre a una cafeteria mentre la nena 

dormia al seu costat. L‟èxit de la saga de l‟escriptora anglesa està basat en diversos 

factors: és una lectura apta per a totes les edats (hi ha adults que gaudeixen de la lectura 

de Harry Potter, ja que podem considerar que no és una obra exclusivament infantil), hi 

ha experts que han afirmat que el llibre ha impulsat la lectura de nens d‟entre 8 i 11 anys 

i, a més, s‟han fet pel·lícules basades en la història. L‟estrena de Harry Potter and the 

philosopher’s stone l‟any 2001, dirigida per Chris Columbus i produïda pels estudis de 

Warner Bros., va fer que el jove Harry Potter aconseguís la fama mundial. 

 3.2 Doblatge català: la polèmica      

En aquest treball parlarem sobre els doblatges en català i en castellà de la primera 

pel·lícula de Harry Potter. És per aquest motiu que creiem oportú introduir de forma 

molt resumida la problemàtica que va generar el doblatge en català de la pel·lícula. Des 

d‟un bon principi, la productora Warner Bros. es va negar a autoritzar el doblatge en 

català de la pel·lícula. L‟empresa es va justificar dient que no volien doblar la pel·lícula 

en llengües minoritàries com el neerlandès, el suec, el finès o el català. Tot i la pressió 

social provocada per alguns grups polítics catalans i tot i que la Generalitat s‟oferís a 

pagar totes els despeses del doblatge, Warner no va canviar d‟opinió i, finalment, la 

versió catalana de la primera pel·lícula de la saga no es va estrenar al cinema. 

No va ser fins l‟any 2004, dos anys després de l‟estrena de la segona pel·lícula de la 

saga, que es va doblar el film en català. L‟encarregada de proporcionar la versió 

catalana i estrenar-la va ser la cadena TVC.  

 

4. COMPARACIÓ DELS DOBLATGES EN CATALÀ I EN CASTELLÀ 

La traducció de l‟obra de J.K. Rowling és tot un repte, no només per les dificultats que 

normalment comporta un traducció, sinó per les peculiaritats de l‟autora. Els llibres (i, 

per tant, les pel·lícules també) de Harry Potter tenen una forta càrrega cultural. L‟autora 

pretén fer un retrat de la cultura britànica, així que ens hauríem de preguntar si, en 

aquest cas, és més adequada una traducció més estrangeritzant o una traducció 
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naturalitzant que s‟adapti a la cultura d‟arribada. A més, el món de Harry Potter conté 

molta nomenclatura inventada de manera molt creativa, fet que el traductor també ha de 

tenir en compte. Ara bé, la traducció de la pel·lícula no és la primera versió de la 

traducció de Harry Potter and the philosopher’s stone, ja que l‟obra literària ja havia 

estat traduïda quan es va crear la pel·lícula. Aquest fet condiciona el traductor, ja que, 

com ens explica el traductor al català de les pel·lícules de Harry Potter, Lluís Comes:  

“En qualsevol cas, l‟editorial que ha publicat la traducció de l‟obra literària té 

l‟última paraula en la decisió dels noms propis que apareixeran en els diàlegs per 

al doblatge. Si l‟editorial n‟ha adquirit els drets, la decisió de cedir-los a la 

productora perquè els faci servir en el doblatge o la subtitulació pot dependre 

dels avantatges econòmics que hi vegi. És a dir, si considera que la pel·lícula és 

una promoció més del llibre, potser els cedirà; però, si al contrari, considera que 

pot malmetre el prestigi de l‟obra, els espectadors es poden sorprendre en 

reconèixer la història, però no pas els seus protagonistes”
1
. 

Per tant, el traductor de les pel·lícules basades en un llibre que ha estat traduït, 

lògicament, abans que el guió cinematogràfic, pot trobar-se amb certes restriccions a 

l‟hora de prendre decisions. 

En aquest apartat compararem les decisions que s‟han pres a les diferents traduccions 

del doblatge en català i en castellà de la pel·lícula Harry Potter and the philosopher’s 

stone. Ho farem a partir d‟unes taules on es podran comparar exemples de l‟original 

anglès, situat a l‟esquerra, amb les traduccions castellana i catalana. En els casos en què 

ens sembli interessant per algun aspecte comentarem si la traducció per al doblatge 

coincideix amb la traducció literària. La pel·lícula és de dues hores i mitja de duració i, 

per tant, farem una selecció d‟exemples per comentar. 

 

                                                           
1
 Comes i Arderiu, L. Interferències lingüístiques en el doblatge de pel·lícules infantils. [en línia]. 

http://www.escriptors.cat/?q=publicacions_quadernsdivulgatius_40_comes [Consulta: 18 de juny de 

2011] 

http://www.escriptors.cat/?q=publicacions_quadernsdivulgatius_40_comes
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4.1 La traducció dels noms 

En aquest apartat compararem les traduccions dels noms. Aquesta part del treball és 

bastant extensa pel fet que la nomenclatura que utilitza J. K. Rowling és, de vegades, 

extremadament enginyosa i planteja un gran repte per als traductors, ja que en la 

majoria de casos es tracta de coses que no existeixen. Per tal de fer la comparació més 

clara hem dividit aquesta part en quatre subapartats. 

4.1.1 Noms de títols, institucions i assignatures 

En aquesta taula hem inclòs els noms de títols, institucions i assignatures. Creiem 

necessari aclarir que per títols entenem aquelles denominacions que se li donen a un 

personatge, ja sigui pel seu càrrec o per ser un membre concret dins d‟un equip. És per 

aquest motiu que aquesta taula recull exemples com Keeper of Keys and Grounds at 

Hogwarts, professió d‟en Rubeus Hagrid o chaser, un dels jugadors del Quidditch, un 

esport màgic. 

Original anglès Doblatge castellà Doblatge català Comentari 

Keeper of Keys and 

Grounds at 

Hogwarts 

Guardián de las 

llaves y terrenos de 

Hogwarts 

Clavari i 

guardaboscos de 

Hogwarts 

L‟opció catalana de 

clavari potser no és 

la que desprèn més 

naturalitat, ja que 

aquesta paraula no 

és molt comuna. 

Laura Escorihuela, 

la traductora del 

primer llibre de 

Harry Potter en 

català, va traduir la 

professió d‟en 

Hagrid simplement 

com “guardaboscos 

de Hogwarts”. 

Aquesta opció és 

més entenedora pel 

públic juvenil, ara 

bé, com hem vist 

anteriorment, la 

traducció 

audiovisual està 

sotmesa a altres 

factors. En aquest 

cas, la boca de 

l‟actor es 

perfectament 
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visible, fet pel qual 

el traductor i 

l‟ajustador han de 

tenir en compte i 

respectar l‟ajust 

labial i la isocronia. 

Per aquest últim 

motiu, cal allargar 

l‟enunciat de la 

traducció literària, 

ja que si no es 

produiria una mala 

isocronia. Quant a 

la traducció 

castellana, és 

exactament igual 

que en el llibre, ja 

que encaixa 

perfectament amb la 

durada de l‟enunciat 

i respecta la 

sincronia fonètica. 

Hogwarts School of 

Witchcraft and 

Wizardry 

Colegio Hogwarts 

de Magia 

Escola de Bruixeria 

Hogwarts  

En aquest cas, tant 

el doblatge català 

com el doblatge 

castellà han seguit 

les traduccions dels 

llibres. Tot i que 

l‟enunciat anglès és 

més llarg, aquest 

cop es pot retallar la 

llargada de 

l‟enunciat traduït 

perquè la 

pronunciació de 

l‟actor no es veu 

clarament reflectida 

a la pantalla. 

Defense Against the 

Dark Arts 

Defensa Contra las 

Artes Oscuras/Artes 

Oscuras 

Forces del Mal La traducció del 

nom de 

l‟assignatura s‟ha 

reduït molt en 

català en 

comparació amb 

l‟anglès a causa de 

la isocronia. L‟actor 

original pronuncia 

el seu discurs molt 

ràpid i en català no 
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hagués estat 

possible pronunciar 

un enunciat més 

llarg sense que es 

produís un mal 

doblatge. En 

aquesta escena, el 

doblatge castellà 

també ha escurçat el 

nom de 

l‟assignatura pels 

mateixos motius, en 

canvi, en una altra 

escena de la 

pel·lícula es diu el 

nom sencer, mentre 

que en català 

sempre és igual de 

curt. 

Chaser cazador  encistellador En aquest cas, 

trobem la traducció 

catalana més 

encertada, ja que la 

funció dels jugadors 

és marcar punts fent 

que la pilota passi 

per l‟anella. A més, 

la paraula es pot 

relacionar amb 

altres esports, com 

ara el bàsquet, fet 

que dóna 

credibilitat a que el 

Quidditch sigui un 

esport. 

Seeker buscador caçador En aquest cas, totes 

dues traduccions 

són encertades. 

Com que la versió 

castellana ja ha 

utilitzat el terme 

“cazador” 

anteriorment no pot 

tornar-lo a usar i 

l‟ha de substituir 

per “buscador”. 

Beater golpeador batedor En aquest cas, per a 

la traducció 

audiovisual és 
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preferible l‟opció 

catalana, ja que 

manté tant la 

bilabial d com la 

dental t de l‟anglès. 

Això fa més fàcil 

una bona sincronia 

fonètica al doblatge.  

Prefect Prefecto Prefecte Tant la traducció 

catalana com la 

castellana han optat 

per fer un calc de la 

nomenclatura 

anglesa. Es podria 

dir que es tracta 

d‟un calc de 

freqüència, ja que 

tot i que la paraula 

existeix tant en 

català com en 

castellà no és d‟ús 

molt comú. En els 

textos d‟arribada 

potser seria més 

natural parlar de 

“delegat”, però el 

context britànic de 

l‟original 

condiciona el 

resultat. 

 

  4.1.2 Noms i sobrenoms de personatges 

Algunes de les opcions de traducció han diferit molt entre castellà i català. El traductor 

del text català ha preferit, en ocasions, ser més lliure i apropar més el text a la cultura 

d‟arribada, mentre el traductor del text castellà s‟ha quedat, generalment, més a prop de 

la cultura d‟origen. Algunes explicacions per part dels traductors castellans d‟alguns 

dels llibres de la saga són les següents, exposades a un article de la revista Vasos 

Comunicantes:  

“Los nombres: si bien es verdad que al no traducirse, lamentablemente, se han 

perdido las referencias a características peculiares y definitorias de la 

personalidad de los muchos personajes (...), también es cierto que, en un 
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contexto tan británico, su traducción hubiera creado cierta incoherencia, 

especialmente, si no se traducen todos y cada uno de los nombres”
 2

.  

 

Original anglès Doblatge castellà Doblatge català Comentari 

Voldemort El-que-no-debe-ser-

nombrado 

Voldemort En l‟escena en la 

que en Hagrid li 

explica a en Harry 

qui és el seu 

enemic, les versions 

original i catalana 

diuen el nom del 

personatge, 

Voldemort. En 

canvi, el traductor 

de la versió 

castellana s‟ha pres 

la llicència de 

canviar aquest fet i 

fer que en Hagrid 

utilitzi un dels 

sobrenoms del 

personatge. Aquesta 

traducció és 

possible en aquest 

cas perquè la veu 

que parla és una veu 

en off; és a dir, no 

surt a la pantalla el 

personatge que 

parla. Podríem 

arribar a dir, en 

aquest cas, que la 

traducció castellana 

ha millorat 

l‟original, ja que el 

guió de l‟escena no 

tenia gaire sentit. 

En Hagrid ha pogut 

pronunciar el nom 

d‟en Voldemort un 

cop fent molt 

d‟esforç perquè està 

                                                           
2
 Martín Azofra, N. (2005) «¿Por qué Harry Potter habla español?» Vasos comunicantes Número 35. 

Pàgines 21-28.  
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terroritzat, així  que 

no té sentit que 

després pugui dir 

aquest nom sense 

cap problema.  

You-Know-Who Quien-tú-ya-sabes Ja-saps-qui En aquest cas, el 

traductor castellà ha 

seguit l‟opció del 

traductor literari. En 

canvi, la traducció 

del doblatge català 

ha canviat l‟opció 

literària de 

“l‟Innominable” per 

“Ja-saps-qui”. 

L‟explicació 

d‟aquest canvi pot 

ser que l‟ajustador 

ha volgut mantenir 

una bona 

sincronització 

labial, ja que, a la 

pantalla, es veu 

perfectament com 

en Harry pronuncia 

en anglès “You-

Know-Who”. En 

aquest cas, el canvi 

de la y anglesa per 

la j catalana és una 

bona opció. 

Hermione Hermione Hermione Tot i que el nom 

d‟aquest personatge 

no s‟ha traduït, és 

interessant 

comentar la 

pronunciació per 

part dels actors de 

doblatge. En 

castellà els actors 

pronuncien 

“ermión”, sense la e 

final i posant la 

síl·laba tònica en 

última posició. En 

canvi, en català sí 

que es pronuncia la 

última e del nom 

com vocal neutra i 
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la síl·laba tònica és 

la mi. 

Madame Hooch Señora Hooch Madame Hooch En aquest cas és la 

traducció catalana 

la que es queda més 

aferrada a l‟original 

amb el tractament 

de “Madame” en 

lloc de “Senyora”. 

En aquest cas, no hi 

ha cap tipus de 

restricció a causa de 

la sincronia 

audiovisual i es 

podria haver canviat 

la forma de 

tractament, tot i que 

l‟original és en 

anglès i “Madame” 

és francès, cosa que 

ens pot portar a 

pensar que potser és 

un tret del 

personatge dir-se 

“Madame” i no pas 

“Miss” o “Mrs”. 

Oliver Wood Oliver Wood Marc Roure En aquest cas les 

dues traduccions 

han seguit les 

traduccions del 

llibre. En aquest 

cas, i com 

comentaven els 

traductors dels 

llibres castellans, 

potser queda una 

mica estrany que un 

alumne d‟una 

escola britànica es 

digui Marc Roure. 

Trevor Trevor Trevor En aquest cas, totes 

dues traduccions 

han optat per 

conservar el nom de 

l‟original. En 

castellà, aquesta és 

la mateixa opció 

que va seguir la 

traductora del llibre, 
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en canvi, en català 

hi ha hagut un 

canvi, ja que el nom 

de l‟animal era Pau. 

En Trevor és un 

gripau, així que és 

possible que 

aquesta traducció 

fos un joc de 

paraules. Però 

aquesta traducció 

era impossible de 

mantenir al 

doblatge de la 

pel·lícula, ja que en 

l‟escena es veu 

perfectament com 

l‟actor pronuncia el 

nom del gripau. Per 

tant, s‟ha hagut de 

respectar, 

novament, la 

sincronia fonètica i 

l‟isocronia. 

Fluffy Fluffy  Pelut En aquest cas, la 

traducció catalana 

torna a ser molt més 

adaptadora que la 

castellana, que 

només ha calcat el 

nom de la mascota.  

Fang Fang Ullal Com en el cas 

anterior, veiem que 

la traducció 

castellana és més 

estrangeritzant i la 

catalana més 

adaptadora.  

 

4.1.3 Noms de llocs i esdeveniments 

Original anglès Doblatge castellà Doblatge català Comentari 

Diagon Alley Callejón Diagon  Ronda d‟Alla  En aquest cas, la 

traducció catalana 

s‟apropa més al 

context de la cultura 

meta i la castellana 

s‟acosta més a la 
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cultura original. 

Però, tot i que la 

traducció castellana 

sigui més 

estrangerizant en 

aquest cas, cal dir 

que la fonètica 

usada per l‟actor de 

doblatge no ho és, 

ja que pronuncia 

“diagon” a la 

castellana, és a dir, 

com si portés accent 

a la o. 

Ollivanders Ollivanders Ca l‟Ollivander En aquest cas, el 

castellà torna a 

quedar-se més a 

prop de la versió 

original, mentre la 

versió catalana és 

totalment 

adaptadora al 

incloure “ca”. 

The Headless Hunt La cacería 

decapitada 

Anar a caçar amb 

els decapitats 

En aquest cas, la 

traducció castellana 

és un calc sintàctic 

de l‟anglès. Tot i 

que l‟opció no és 

incorrecta, tant en 

català com en 

castellà és molt més 

natural utilitzar un 

verb o una perífrasi 

verbal (“anar a 

caçar”). 

Gryffindor common 

room 

 

 

Sala d‟estudiants de 

Gryffindor 

A la versió 

castellana s‟ha 

omès el nom de la 

sala d‟estudiants, 

l‟actor de doblatge 

només diu: “Venid 

aquí, por favor”. 

Quidditch Quidditch Quidditch En aquest cas totes 

dues traduccions 

han calcat la 

paraula original, 

com també van fer 

els traductors dels 

llibres en ambdues 
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llengües. En el cas 

del català, potser 

seria més coherent 

intentar traduir el 

nom de l‟esport, ja 

que s‟ha traduït tot 

l‟equipament 

relacionat. En el cas 

de la pel·lícula, les 

restriccions de la 

sincronització fan 

gairebé impossible 

una altra traducció.  

 

4.1.4 Noms d’objectes, plantes i animals 

Original anglès Doblatge castellà Doblatge català Comentari 

Norwegian 

Ridgeback 

Ridgeback noruego Crestat Noruec  Com en casos 

anteriors, tornem a 

comprovar que la 

versió castellana és 

més estrangeritzant, 

ja que calca el nom 

anglès, mentre que 

la catalana l‟adapta 

a la cultura i llengua 

meta. 

Root of asphodel Polvo de raíces de 

asfódelo 

Arrel de donzella en 

pols 

Aquest cop, la 

versió catalana és 

molt lliure. Tot i 

que es tracta d‟un 

ingredient per fer 

pocions, l‟asphodel 

és una planta real 

que té traducció en 

català, asfòdel. La 

“donzella” també és 

una planta i li dóna 

a la traducció un to 

més poètic, per tant, 

també és una 

traducció vàlida, tot 

i que s‟allunya del 

significat original. 

Bertie Bott‟s Every 

Flavor Beans 

Grajeas de todos los 

sabores / Grajeas 

Bertie y Bott de las 

de todos los sabores 

Caramels de tots els 

gustos de Bertie i 

Bott 

A la primera 

escena, en el 

doblatge castellà 

s‟omet el nom de la 
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marca de caramels. 

En lloc d‟això, els 

dobladors només 

diuen: “grajeas de 

todos los sabores”. 

Aquest canvi ve 

donat per 

l‟isocronia, ja que 

segurament no seria 

possible per al 

doblador dir el nom 

sencer del producte 

al mateix ritme que 

l‟actor original. En 

canvi, en català s‟ha 

traduït el nom 

sencer tots dos 

cops. 

Sorting Hat El sombrero El Barret que tria En el doblatge per 

al castellà s‟ha 

omès el nom 

específic de 

l‟objecte i s‟ha 

optat per un 

“sombrero” genèric. 

En canvi, el 

traductor del 

doblatge per al 

català ha mantingut 

el nom específic de 

l‟objecte. 

Remembrall Recordadora Remembola En aquest cas, la 

traducció per al 

doblatge castellà ha 

seguit l‟opció de 

traducció dels 

llibres, però la 

catalana ha preferit 

donar una nova 

versió. Mentre en el 

llibre aquest objecte 

s‟anomena 

“recordatori” el 

doblatge diu 

“remembola”. En 

aquest cas, la 

decisió del traductor 

o l‟ajustador del 

text català està 
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totalment 

justificada, ja que 

en pantalla es pot 

veure perfectament 

com l‟actor original 

pronuncia la paraula 

anglesa 

“remembrall”. Per 

tant, per tal 

d‟aconseguir un bon 

ajust labial la 

traducció catalana 

és més encertada 

que la castellana. 

 

 4.2 La traducció d’encanteris 

Encara que durant la pel·lícula apareixen molts més exemples, en aquesta taula només 

en comentarem un parell de forma resumida. A la pel·lícula apareixen dos tipus 

d‟encanteris: els que són formulacions més poètiques i típiques de la màgia tradicional, 

que no són encanteris bons, i els que tenen origen llatí, que són els que funcionen. 

Original anglès Doblatge castellà Doblatge català Comentari 

Sunshine, daisies, 

butter mellow; turn 

this stupid, fat rat 

yellow. 

Rayo de sol, 

margaritas con 

mantequilla, 

¡volved amarilla a 

esta ratilla! 

Sol d‟estiu, roses, 

mantega i albercoc, 

que aquest ratot 

tontet es torni groc! 

En aquest cas, els 

traductors han optat 

per fer el que en 

termes de Jakobson 

seria una 

transposició 

creativa, ja que el 

text té elements 

poètics i és l‟única 

manera de poder 

conservar elements 

com la rima i la 

musicalitat. 

Caput draconis Caput draconis Caput draconis Tot i que la 

traducció manté la 

forma original, els 

actors de doblatge 

pronuncien de 

manera diferent: en 

castellà, la síl·laba 

tònica de caput és la 

primera, mentre que 

en català és la 

segona. 
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 4.3 La traducció de referències culturals 

Original anglès Doblatge castellà Doblatge català Comentari 

Goblins Gnomos Goblins En aquest cas la 

traducció castellana 

ha estat la més 

adaptadora al 

context de la cultura 

meta, mentre que la 

catalana ha utilitzat 

el nom de la 

criatura màgica 

provinent de la 

mitologia nòrdica. 

Tot i que el gnom 

també és una 

criatura de la 

mitologia nòrdica, 

la seva figura és 

molt més coneguda 

a la cultura 

d‟arribada que la de 

goblin. 

Mountain troll Trol gigante Trol de les 

muntanyes 

En aquest cas, tant 

els traductors de 

català com es de 

castellà han decidit 

deixar el nom de la 

criatura de la 

mitologia d‟origen 

nòrdic. La criatura 

és prou coneguda a 

la cultura d‟arribada 

com per no haver de 

canviar-la per una 

altra de semblant. 

Halloween Halloween  Tots Sants Creiem que en 

aquest cas la 

traducció catalana 

no ha estat 

encertada. Com ja 

hem comentat 

anteriorment, 

aquesta història es 

basa en un context 

absolutament 

britànic i ho fa 

intencionadament. 
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Per tant, no té gaire 

sentit dir que els 

alumnes de l‟escola 

celebren Tots Sants 

mentre mengen 

caramels i les taules 

estan decorades 

amb carbasses. Per 

aquest motiu, la 

traducció castellana 

és, en aquest cas, 

més encertada.  

 

4.4 La traducció del llenguatge col·loquial i familiar 

En aquest apartat compararem les opcions de traducció per a les expressions 

col·loquials i familiars. Per tal de fer una classificació, farem tres grups: el 

d‟expressions d‟afecte, on inclourem alguns exemples 

 4.4.1 Expressions d’afecte 

Original anglès Doblatge castellà Doblatge català Comentari 

My Dudley Mi Dudley Dudleyet  Al doblatge català 

s‟ha mantingut un 

diminutiu del nom. 

En canvi, al 

doblatge castellà 

s‟ha anteposat el 

possessiu “mi” per 

donar aquesta 

sensació d‟afecte. 

Pumpkin Pichoncito Matonet  En aquest cas, totes 

dues traduccions 

han estat 

adaptadores. 

 

 4.4.2 Expressions pejoratives 

Original anglès Doblatge castellà Doblatge català Comentari 

He‟s boring. ¡Qué aburrimiento! Quin pal de serp! En aquest cas, la 

traducció catalana li 

dóna un toc més 

col·loquial del que 

té el text original. 

Dry up, Dursley, 

you great prune. 

Cállate, Dursley, 

necio majadero. 

Calleu d‟una 

vegada, tros de corc 

amb potes. 

Aquest cop totes 

dues traduccions 

han estat 
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adaptadores, ja que 

no tindria sentit 

copiar l‟expressió 

literalment perquè 

no voldria dir res 

per a l‟espectador. 

If he had squeezed 

this, he‟d have 

remembered to fall 

on his fat arse. 

Si ese zoquete 

hubiera caído sobre 

esto (…). 

Si el bola de greix 

s‟hagués mirat això 

(...).  

En aquest cas, totes 

dues traduccions 

han reformulat el 

text original per tal 

que el resultat fos 

més natural en 

llengua meta.  

Hey, pea brain!  ¡Eh, cerebro de 

guisante! 

Ei, cap de suro! En aquest cas, totes 

dues traduccions 

són adaptadores. 

Tot i que la 

traducció castellana 

pugui semblar un 

calc de l‟anglès, en 

aquest cas no ho és, 

ja que l‟expressió 

“cerebro de 

guisante” també 

existeix i es fa 

servir de la mateixa 

manera en castellà. 

 

 4.4.3 Exclamacions 

Original anglès Doblatge castellà Doblatge català Comentari 

Wow! ¡Ahí va! Ostres! Totes dues 

traduccions són 

adaptadores i tenen 

llibertat per ser-ho, 

ja que en aquest cas 

el que surt en 

pantalla no 

condiciona la 

traducció perquè 

parla una veu en off. 

Holy cricket! ¡Cien centellas! Déu del cel! Les traduccions 

tornen a ser 

adaptadores en 

aquest cas. La 

versió castellana ha 

preferit no mantenir 

el significat de 
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“holy” (sagrat), 

mentre que la versió 

catalana ho ha fet al 

compensar aquesta 

paraula amb “Déu”. 

 

5. CONCLUSIÓ 

Després d‟analitzar detingudament les traduccions dels doblatges en català i en castellà 

de Harry Potter and the philosopher’s stone hem extret algunes conclusions que 

responen a les preguntes que plantejàvem a la introducció del treball. 

La primera d‟aquestes preguntes era si alguna de les dues traduccions per al doblatge de 

la pel·lícula era més estrangeritzant o més adaptadora que l‟altra. Doncs bé, després 

d‟analitzar molts exemples, podem arribar a la conclusió que la majoria de cops la 

traducció castellana és més estrangeritzant i la catalana més adaptadora, sobretot pel que 

fa la traducció de noms. És cert que hi ha cops que totes dues traduccions han de ser 

adaptadores a la força, com és el cas de la traducció de les expressions col·loquials. 

La segona qüestió que ens havíem plantejat era si el traductor de textos audiovisuals 

representava en major grau la figura del traduttore, traditore que en altres àmbits de la 

traducció. La resposta és que no. Com hem pogut veure a través de l‟anàlisi, tot i que la 

traducció per al doblatge té més restriccions perquè s‟ha de coordinar el que diu el text 

amb el que es veu a la pantalla, altres tipus de traduccions, com la literària, també 

adapten el text quan ho necessiten per aconseguir el seu objectiu. Per tant, l‟única 

diferència que trobem entre els diferents tipus de traducció i la que hem analitzat en 

aquest treball són les dificultats afegides de la traducció per al doblatge.  

Per últim, volíem saber si el fet que la pel·lícula sigui una adaptació d‟una obra literària 

condiciona la traducció del guió cinematogràfic. En aquest cas, la resposta no és tan 

clara, ja que hi ha factors que poden condicionar el producte final. És cert que el 

traductor s‟haurà d‟adaptar, en la majoria de casos, a les decisions de la traducció 

literària si l‟editorial té els drets de l‟obra i així ho vol, però també és cert que hi ha 

factors tècnics de la traducció audiovisual, com la isocronia o l‟ajust labial, que 

condicionaran les decisions del traductor. 
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