
La traducció audiovisual: introducció a la professió 

 

1. L’àmbit de la traducció audiovisual  

Anomenem traducció audiovisual totes aquelles modalitats de traducció que es 

fan per a la pantalla, amb independència que sigui una pantalla de cinema, de 

televisió o d’ordinador. És per això que en anglès l’expressió que es fa servir és 

justament screen translation ("traducció per a la pantalla"). Des de fa pocs anys 

hi ha hagut una explosió pel que fa al nombre de formats i de novetats 

tecnològiques per a l'audiovisual. Els formats musicals tradicionals i els vídeos 

VHS i Beta estan deixant pas al CD-ROM i al DVD. La pantalla gran cada cop 

és més petita “gràcies” a les multisales, i es comencen a veure projeccions 

digitals. La televisió cada vegada és més interactiva i amb pantalles cada cop 

més semblants a les del cinema pel que fa a amplitud i dimensions. S’ha fet 

realitat poder llogar vídeos per a la televisió a través d’Internet, en una de les 

fites de l’anomenada “convergència” de diferents mitjans de comunicació 

(Internet, televisió, cinema, telefonia). Alguns experts inclouen la traducció 

teatral dins del concepte de traducció audiovisual amb l’argument de la 

importància de la dimensió no verbal a dalt d’un escenari. Sense entrar a fons 

en aquesta reflexió sembla que el paràmetre de la pantalla ajuda a aclarir 

qualsevol dubte que pugui haver-hi en aquest sentit, tot i que som plenament 

conscients de la naturalesa híbrida i en constant evolució de les formes de 

comunicació i d'expressió artística, i ja no és estrany veure una pantalla, o més, 

com a part d’un decorat teatral, per exemple, o com la mateixa obra es 

desenvolupa fora de l’escenari. La traducció multimèdia és l’expressió que es fa 

servir per referir-se a la traducció de productes audiovisuals, sovint en 

conjunció amb missatges orals i escrits amb suport informàtic, sobretot CD-

ROM i Internet. La convergència abans esmentada fa necessària una distinció 

ben clara entre mitjà i mode. El mitjà de comunicació és el vehicle que fa arribar 

el producte audiovisual a l’espectador. Pot ser la televisió, la sala de cinema, 

Internet, la botiga de vídeos. El mode textual es defineix segons que el text 

sigui escrit o oral, i és aquí on haurem d’afegir el mode audiovisual. Encara 

queda per definir un altre paràmetre, que és el suport físic on s’emmagatzema 



el producte audiovisual, és a dir, la cinta de vídeo VHS, el DVD, el CD-ROM, el 

disc dur de l’ordinador, el cel·luloide, etc. Veiem que sovint es fa servir el terme 

multimèdia per referir-se a allò que en un sentit estricte s’hauria d’anomenar 

multimode. Un cas de multimèdia autèntic és el de l’aficionat al futbol que veu 

el partit per la televisió però que en sent els comentaris a través de la ràdio. De 

fet, hi ha un precedent d’utilització d’aquest sistema per radiar la versió original 

simultàniament a la seva emissió per la televisió en versió doblada. En resum, 

el paradigma de text audiovisual és una pel·lícula, que es pot guardar en 

diferents suports i projectar per diferents mitjans. Tots aquests paràmetres han 

produït convencions diferents de traducció audiovisual. 

 

2. El text audiovisual 

El text audiovisual es caracteritza per la presència combinada de dos sistemes 

de codis (mínim) que es reben a través de dos canals de comunicació. La 

primera gran divisió bipolar que es fa entre els sistemes de codis és la verbal i 

la no-verbal, tot i que és molt factible que dins de la categoria de no-verbal es 

puguin distingir encara diversos sistemes semiòtics (icònics, fílmics, gestuals, 

etc.). Hi ha molta diversitat pel que fa a les combinacions possibles entre els 

paràmetres verbal i no verbal, d'una banda, i els canals àudio i visual, de l'altra. 

El que és important per al traductor és que sigui plenament conscient en cada 

moment de la importància relativa i de la significació de cada element i recurs 

expressiu dels intèrprets, del seu entorn i de com el director ha combinat tots 

els elements per anar construint el seu text audiovisual. Dit d’una altra manera, 

no es pot traduir un text audiovisual sense una visió de conjunt de tot el text; i 

quan diem text no ens estem referint només al text escrit o al text parlat, sinó al 

conjunt cohesionat de tots els elements lingüístics, icònics, musicals, etc., que 

són els que donen sentit i coherència al producte audiovisual. Partint 

d’aquestes premisses no cal insistir gaire en el risc que suposa traduir uns 

diàlegs sense tenir accés al vídeo, o traduir els diàlegs de preproducció per al 

doblatge, quan ja sabem que s’hi acostumen a introduir encara molts canvis 

sobre els diàlegs a mesura que es va filmant l’obra. El guió de postproducció o 

la transcripció escrita del vídeo són, doncs, molt més fiables. Però igualment, 

per ser un bon traductor d’audiovisuals s’ha de tenir molt bona “oïda” per sentir 



els diàlegs tal com els sent el públic original i ser capaç d’interpretar el que se 

sent en el conjunt del text audiovisual, incloent-hi les entonacions, les 

insinuacions vocals i tota la gamma interpretativa que puguin haver utilitzat els 

intèrprets originals. Aquesta “oïda” ha de servir també per poder presentar una 

traducció amb un perfil oral, el més natural possible, i si no pot ser natural 

almenys que sigui creïble i versemblant. Molts diàlegs traduïts troben el seu 

punt més feble justament en les propostes de diàlegs que ningú no ha sentit 

mai en cap conversa o situació anàloga, per molt normatiu que sigui el lèxic, la 

morfologia i la sintaxi. Així, sovint passa que les versions doblades resulten 

molt més artificials i forçades que les originals corresponents, i l’espectador no 

sabrà mai si això és degut a un canvi que s’ha produït o és que l’original ja era 

així d’artificiós. 

3. Modalitats de traducció audiovisual 

El doblatge és un aspecte de la sonorització sincronitzada d’un producte 

audiovisual. Normalment es refereix a la substitució o la incorporació de veus a 

la banda sonora. En el camp de la traducció sovint es fa servir aquesta 

expressió per referir-se, no al concepte tècnic, sinó a la traducció escrita que es 

fa per ser interpretada per uns actors i actrius de doblatge, i és la seva 

interpretació la que queda enregistrada en una banda de so sincronitzada amb 

la imatge. Cal anar amb compte amb aquesta ambigüitat i es recomana parlar 

de traducció per al doblatge en el segon cas, o de traducció per a audiovisuals 

si no volem especificar cap modalitat específica. En el doblatge es busca crear 

la il·lusió que les veus que sentim surten realment de les boques que veiem. 

Evidentment, això només és possible amb una traducció sensible a aquesta 

necessitat, una labor d’ajust, uns intèrprets ben preparats i ben dirigits i una 

bona feina tècnica. Tanmateix, es necessita sempre de la bona voluntat (alguns 

en diuen tolerància) dels espectadors, que d’alguna manera es deixen 

enganyar a canvi de poder gaudir més d’una obra que en molts altres aspectes 

també és fictícia. Parlem de veus superposades (traduït de l’anglès voice-over) 

per als casos en què no hi ha una pretensió de produir la il·lusió que les veus 

que sentim són realment les de les persones que es veuen en pantalla. No hi 

ha, per exemple, cap esforç de produir un efecte de sincronia labial tot i que hi 

ha una certa sincronia temporal. En aquest cas es poden sentir alhora les veus 



originals i les que llegeixen la traducció, encara que les primeres a un volum 

molt reduït per tal de no suposar un obstacle en la recepció del missatge 

traduït. En el doblatge parcial (en anglès half-dubbing) no hi ha un repartiment 

de papers entre diferents intèrprets, sinó que s’enregistra una sola veu per a la 

banda sonora de la traducció feta per un intèrpret, i el grau de sincronia és molt 

inferior al del doblatge “normal”. El comentari lliure és una modalitat de 

doblatge que no suposa una traducció dels elements orals de l'original, però sí 

que pot implicar un canvi de llengua. Un cas força il·lustratiu són les escenes 

manipulades pel doblatge que es veien al programa de Tele 5 El Informal, o 

anys enrere, també de Tele 5, Humor Amarillo.  

La subtitulació consisteix a afegir uns rètols escrits a la part inferior de la 

pantalla o de la imatge d’un producte audiovisual, normalment, ja existent. És a 

dir, la majoria de versions subtitulades també tenen una versió no subtitulada, 

tot i que pot ser que un director vulgui fer servir els subtítols com a recurs 

estilístic o retòric, o bé es pot donar el cas que el producte audiovisual vagi 

dirigit principalment, o en part, a un sector de la població que necessita 

subtítols. Com en el cas del doblatge, la subtitulació no implica traducció en tots 

els casos, i així com es pot fer doblatge per a persones amb discapacitats 

visuals es poden fer versions subtitulades per a persones amb discapacitat 

auditiva. Cal, doncs, parlar de traducció per a la subtitulació com una modalitat 

de traducció i com una modalitat de subtitulació. Els supratítols es troben a 

sobre de l’escenari, per exemple, durant l’actuació de les òperes, i els intertítols 

són els rètols que tallaven l’acció de les primeres pel·lícules mudes quan 

encara no existien les bandes de so incorporades al cel·luloide.  

 

4. La invisibilitat professional i social de la traducció 

audiovisual 

A la subtitulació, la versió que lliura el traductor a l’empresa és pràcticament la 

mateixa que la que arriba a l'espectador, tret d’alguna correcció que se li pugui 

fer. En canvi, el traductor per al doblatge és molt més una part de tota una 

cadena de producció. Aquesta diferència, certament, té algunes conseqüències 

professionals a més de les textuals. El traductor per a subtitulació és molt més 



l’autor de la seva obra que el traductor per al doblatge, tant des del punt de 

vista del producte final com des de consideracions laborals. Pel que fa al 

doblatge allò que senten els espectadors són les veus dels intèrprets que han 

estat dirigits per un director de doblatge, i les seves veus s’han sincronitzat i 

enregistrat a la banda sonora gràcies a uns ajustadors i tècnics de so. I abans 

de tot això el guió traduït ha passat per les mans d’un corrector lingüístic i a 

vegades fins i tot per les d'un guionista. Dit d’una altra manera: entre el 

traductor i l’espectador hi han intervingut molts tipus de professionals, 

cadascun dels quals ha tingut l’oportunitat de canviar, poc o molt, la proposta 

inicial del traductor. Tot això no ajuda gens que hi hagi una percepció clara 

d’autoria del traductor envers la seva traducció. Això comporta que el traductor 

per al doblatge pateixi una certa manca de reconeixement social i valoració 

professional, i que cedeixi el protagonisme als actors, al director i fins i tot a 

l'ajustador. L’ajustador és la persona que introdueix tots els canvis necessaris 

en la traducció per tal que tingui més versemblança la sincronia labial quan els 

actors fan la seva interpretació del guió de la traducció. A vegades, les feines 

d’ajustador i de traductor poden recaure en una mateixa persona, i a vegades 

el traductor pot estar present durant la labor d’ajust i fins i tot a la gravació en 

l’estudi de doblatge; però sovint el procés continua endavant sense cap més 

consulta al traductor. Així, per exemple, el Boletín Oficial del Estado parla 

només d’adaptadors, actors i actrius de doblatge, directors de doblatge i 

ajudants de direcció, ignorant per complet els traductors, deixant-los així com a 

figures invisibles i indefensos davant les exigències dels estudis de doblatge i 

de les televisions. Aquest oblit general de la figura del/de la traductor/a 

d’audiovisuals resulta encara més sorprenent si tenim en compte el nombre 

d’hores d’emissió per televisió de producció aliena (importacions) traduïda i la 

proporció de doblatge i subtitulació que trobem a les sales de cinema i als clubs 

de lloguer i venda de vídeos i DVD. El gran volum de productes traduïts i 

l'immens sector de la població que en consumeix fa que en realitat aquesta 

sigui la modalitat de traducció més important des d'una perspectiva quantitativa 

i d’impacte, en termes sociolingüístics. 

 



5. La traducció, part integrant d’un procés més general 

de reelaboració textual 

El doblatge, entès com a procés de substitució d’una banda de so amb les veus 

que parlen en una llengua per una banda amb veus que parlen en una altra 

llengua constitueix tot un procés en què intervenen diferents professionals amb 

diferents funcions. A molta gent li sembla que la labor de traducció i sobretot els 

errors de traducció són responsabilitat exclusiva d’una sola persona, el 

traductor. En realitat, el traductor gairebé mai és l’únic responsable de la 

traducció, en cap modalitat de traducció; però el cas de la traducció per al 

doblatge és un dels més clars. Malauradament, això es fa servir com un 

argument per treure un reconeixement a la seva feina, que és del tot merescut, 

i amaga al gran públic que molts errors de traducció són en realitat pífies de 

l’ajustador, del corrector o del director de doblatge, o manipulacions conscients 

de l’obra original. 

A grans trets, el procés de doblatge segueix el següent recorregut. Primer, les 

grans productores i les distribuïdores encarreguen la traducció del seu producte 

a un estudi de doblatge. Altrament pot ser el departament de producció aliena 

d’una empresa de televisió que faci l’encàrrec. L’estudi de doblatge contacta 

amb un dels seus traductors perquè faci la traducció, que després passa a 

mans de l’ajustador si no és el mateix traductor que la fa. L’ajustador torna la 

seva versió a l’estudi i el director de doblatge convoca els actors i les actrius 

perquè facin la seva interpretació. L'última fase del procés abans de la seva 

distribució i exhibició és la feina del tècnic de so, que fa les mescles i l’edició. 

En el cas de la subtitulació el procés té moltes menys fases, i per a totes les 

modalitats es pot fer servir la figura del corrector lingüístic, especialment 

important i intervencionista en la dinàmica de normalització lingüística del 

català.  

6. Qüestions laborals i professionals 

El traductor d’audiovisuals pot ser funcionari, contractat o autònom. La realitat 

és que la grandíssima majoria són autònoms. Els funcionaris de la televisió han 

de traduir moltes altres coses a més dels productes audiovisuals. El contractat 

cobra un sou fix i està obligat a treballar sempre que és cridat per l'empresa per 



fer-ho. L’autònom s’ha de buscar la vida, com és natural, i passa per èpoques 

de feina molt intensa (és el cas dels festivals de cinema, per exemple) i 

moments de massa tranquil·litat. Com a treballador autònom, està obligat a 

donar-se d’alta a Hisenda i a la Seguretat Social, a pagar l'IRPF i carregar l’IVA 

a les seves factures, i si s'està començant, o la feina no arriba, aquestes 

despeses poden esdevenir una càrrega molt pesada. Els traductors no tenen 

un col·legi oficial, tot i que fa anys que és una aspiració de molts d’ells. El que 

sí que hi ha és una sèrie d’associacions de traductors, normalment no 

específics del camp audiovisual. Els empresaris també tenen les seves 

associacions.  

Les tarifes en aquesta modalitat de traducció, com en altres, són força 

variables, i quan es comença, molta gent no té clar on ha d’anar a preguntar, 

justament per la manca d’un lloc oficial i consensuat. Al doblatge, es fa el càlcul 

del pagament segons el nombre de “rotlles” traduïts, que són segments de deu 

minuts de metratge, o d’audiovisual digital. La feina d’adaptació o ajust es paga 

a part de la traducció interlingüística. També hi ha diferències segons el tipus 

de producte (llargmetratges, dibuixos, documentals) i segons que sigui per a la 

televisió o per al cinema. A Catalunya també hi ha alguna diferència segons 

que es tradueixi al català (més) o al castellà (menys). Els preus es fixen segons 

la dificultat, de tal manera que es pressuposa que és més difícil traduir 

documentals que pel·lícules o dibuixos animats. Tanmateix, l’ajust de les 

pel·lícules és molt més complicat que el cas dels documentals, la qual cosa fa 

baixar molt els preus d’aquests últims. De manera orientativa, es pot dir que 

traduir al català per a la televisió es paga entre els 33 i els 36 euros per rotlle, i 

42 si és per al cinema. Els preus també varien segons la comunitat autònoma, i 

sembla ser que València té unes tarifes una mica més altes que a la resta de 

l’Estat. El que sembla més recomanable, tant per la qüestió econòmica com per 

la qualitat del producte final i per un més gran reconeixement de la feina del 

traductor, és que una mateixa persona faci la traducció i l’ajust, si està 

capacitada per fer les dues coses, és clar. Això també ajuda a aclarir dubtes o 

conflictes sobre els drets d’autor del text final, que de moment es decanten, 

potser massa, en favor de l'ajustador. Pel que fa a la subtitulació, els preus 

oscil·len entre els 100 i els 1.100 euros, i es cobra més per les sales de 



pantalla gran. Si la pel·lícula no va acompanyada de guió o és inversa hi ha un 

recàrrec del 100%.  

En resum, doncs, la traducció audiovisual és una professió amb un horitzó que 

es fa més extens cada dia que passa, però té unes quantes reivindicacions 

pendents que esperem que es resolguin feliçment en un futur no massa llunyà. 

A la llum de tot el que hem anat explicant en aquest breu espai, diríem que els 

requisits ideals d’un traductor per a audiovisuals són: (i) una gran versatilitat 

lingüística i terminològica donat que el text audiovisual no té cap limitació 

temàtica i molt poca pel que fa a gèneres; (ii) la capacitat d’adaptació a 

situacions de molta feina amb terminis molt exigents; (iii) una certa cinefília, 

cultura cinematogràfica i coneixement de les convencions fílmiques; (iv) una 

especial sensibilitat auditiva en els àmbits de la llengua oral de les llengües de 

treball, i una certa capacitat mimètica per poder reproduir la semblança de 

dialectes, sociolectes i maneres de parlar estereotipades o singulars; (v) un 

coneixement cultural que permeti interpretar el llenguatge, les imatges i la 

música dels països de producció original, així com un bon coneixement del 

públic a qui va destinada la traducció; (vi) la capacitat de gestionar el temps i 

els recursos propis en un entorn de treball autònom, i juntament amb això una 

combinació equilibrada entre la vocació per a aquesta feina i la dignitat 

professional que implica saber valorar-se a un mateix i transmetre aquesta 

confiança als clients i als empresaris, que no sempre valoren suficientment la 

professió de traductor, i encara menys quan es tacta d’audiovisuals. 
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