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ABSTRACT 

Comic translation between the Spanish and Catalan languages is a branch of literary 

translation that is not easy to classify and that has been studied very little so far. Apart 

from all the difficulties of translating literature concerning linguistics different kind of 

barriers have to be taken into account such as character limits, balloon sizes and the 

visual component. The aim of this paper is, on the one hand, to analyze the comic 

Españistán: este país se va a la mierda by Aleix Saló and classify its features, strongly 

marked colloquially; and, on the other hand, to determine which are the most 

problematic aspects and to provide a solution and translation into Catalan for each of 

them. The methodology of this study has consisted on the speech study of the Spanish 

comic, the extraction of vocabulary and phraseology and the proposed translations. To 

accomplish these objectives, several bilingual dictionaries between Catalan and Spanish 

languages have been used, as well as colloquial language works and the language portal 

of the Catalan Broadcasting Corporation TV3. The results show that despite the 

complexity of the task of translating comics between Catalan and Spanish, a solution 

will always be possible depending on the degree of the translator’s competence and 

skills, but it is also important to highlight the need for a firm foundation to serve as 

reference for future literary translators. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En els darrers anys, la situació del còmic ha canviat molt i molt de pressa, de la mateixa 

manera que els seus lectors. Fins fa poc, es considerava que el lector habitual de còmics 

era una persona adulta que recordava les seves lectures infantils i adolescents a través 

del còmic, que havia col·leccionat El capitán Trueno o que havia llegit tots els llibres de 

Tintín. Però el cert és que, objectivament, el públic general és molt heterogeni i comprèn 

des d’edats molt joves fins a adults en funció del gènere, de la temàtica i del seu 

contingut. Avui en dia, els nous lectors adults compren còmics perquè consideren la 

seva lectura tan estimulant i enriquidora com qualsevol gran clàssic literari o com la 

pel·lícula més premiada en l’últim festival de cinema. 

No obstant això, per què no atorguem al còmic el mateix reconeixement que a una 

pel·lícula? De la mateixa manera que la literatura, no és també un art? Es pot dir que 

constitueix un gènere literari a part? Si és així, comptem amb estudis metodològics 

sobre aquest àmbit? I en el cas de la llengua catalana, quina és la seva situació? A 

Catalunya s'editen molts còmics? O més aviat tendim a traduir-los d'altres països? 

1.1 Objecte d’estudi i motivació 

Fa relativament poc em va arribar a les mans un llibre de l’historietista i il·lustrador 

Juanjo Saéz i aviat vaig començar a interessar-me per un nou tipus de publicació 

caracteritzada per un format diferent: un sol autor, una única història (normalment 

densa) amb pretensions temàtiques, diferents recursos literaris (flashbacks, diversos 

temps narratius, etc.) i destinada a un públic adult, és a dir, la novel·la gràfica.  

El fet de començar a llegir aquest autor em va fer-ne descobrir d’altres, que tenien un 

estil similar, com és el cas d’Alfons López o d’Aleix Saló, un jove autor que atacava 

sense escrúpols temes polèmics, d’actualitat i de la situació econòmica i política, a 

través d’unes simples vinyetes i d’un toc d’humor. Va ser així com vaig conèixer les 

seves publicacions: Fills dels 80: la Generació Bombolla (2009), Españistán: este país 

se va a la mierda (2011), Simiocracia: crónica de la Gran Resaca Económica (2012) i 

Europesadilla: alguien se ha comido a la clase media (2013).  
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Em vaig decantar per Españistán: este país se va a la mierda, és a dir, la segona 

publicació d’aquest autor, com a objecte del meu treball perquè, d’una banda, es tracta 

d’un còmic que no ha estat traduït al català, a diferència de les obres posteriors que 

s’han publicat en edició tant castellana com catalana; i, d’altra banda, pel caràcter de la 

publicació, ja que aquest és l’únic llibre d’Aleix Saló amb format estrictament de còmic 

i amb un rerefons més complex pel que fa l’alt contingut lingüístic i paratextual i per tot 

el conjunt d’elements que diferencien aquesta obra de la resta i que comentaré més 

endavant.  

Al llarg dels quatre anys a la universitat m’he decantat pel perfil literari quant a la 

branca d’especialització, ja que la literatura sempre m’ha apassionat i considero la 

traducció literària com una possible sortida professional en un futur. És per aquest motiu 

que a l’hora de triar temàtica per al meu treball de final de grau vaig decidir combinar la 

literatura amb la traducció entre el castellà i el català, perquè penso que té un lloc cada 

vegada més destacat en el mercat actual.  

Seguidament, presento el marc enunciatiu del meu objecte d’anàlisi: 

1. Autor: Aleix Saló Braut (1983) 

Aleix Saló va abandonar els estudis d’Arquitectura de molt jove per iniciar-se en 

el món del còmic. L’any 2008 va començar a treballar a El Jueves i l’any 2009 va 

publicar el seu primer llibre Fills dels 80: la Generació Bombolla. Aquell mateix 

any va inaugurar la seva primera exposició a Barcelona, CervezaBierAmigo i el 

2010 la següent, Madrilona, sobre la relació entre Madrid i Barcelona. En els 

darrers anys ha publicat vinyetes còmiques en revistes d’actualitat com Revista de 

Ripollet, Més Sabadell, Avui, Directe.cat, El Jueves i ADN. Després de l’èxit 

indiscutible d’Españistán (2011) i de Simiocracia (2012), amb més de 80.000 

exemplars venuts, va publicar Europesadilla l’any 2013. A més, Saló ha realitzat 

diversos treballs d’animació que han tingut una gran acollida en les xarxes socials. 

 

       2. Títol: Españistán: Este país se va a la mierda 

3. Tipus de publicació: Novel·la gràfica 

4. Editorial: Glénat 

5. Data: 2011 

6. Àrea temàtica: El còmic és un retrat de la crisi econòmica viscuda a Espanya 
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després de l’esclat de la bombolla immobiliària i alhora és una paròdia de la 

pel·lícula d’El Senyor dels Anells. L’argument tracta d’un jove a l’atur i sense 

estudis, Fredo, que recorre les terres d’Españistán per intentar desfer-se de la seva 

hipoteca acompanyat pel seu amic Samu i pel mag Gandolfo, un jubilat que 

malviu amb una pensió irrisòria. 

7. Destinatari: públic adult 

8. Extensió: 144 pàgines 

 

 

Els protagonistes iniciaran la seva aventura al País de los Curritos i recorreran plegats 

diferents localitats. Visitaran la Ciudad Burocrática, terra de funcionaris on hauran de 

fer un bon nombre de tràmits i on coneixeran la darrera acompanyant, Frida; les Tierras 

Muertas, on viu la gent al marge de la civilització; l’Aldea Santa, on habiten els 

seguidors de Jesufristo; el Distrito Financiero, on els lobbies empresarials dirigeixen el 

país; fins arribar a la Moncloa, on coneixeran la persona que s’amaga darrere de tota la 

història.  

Per tal de promocionar aquesta obra, Aleix Saló va llançar un breu vídeo a les xarxes 

socials el 25 de maig de 2011 titulat Españistán, de la burbuja inmobiliaria a la crisis, 

que explica el transcurs de l’economia espanyola entre els anys 1996 i el 2007 de 

manera satírica i que aviat va convertir-se en un dels vídeos amb més visites a Internet.  

L’objectiu principal de l’obra és fer una denúncia a diferents àmbits socials com ara la 

televisió, les hipoteques, l’educació, la SGAE, els funcionaris, l’església, la precarietat, 

etc. i es podria considerar com una anàlisi de la realitat espanyola portada a l’extrem. 

Tal i com Saló afirmava a rtve.es: 

“Españistán no es otra cosa que una hipérbole continua. Y a veces la mejor forma de 

retratar la realidad social es a partir de la ficción, o incluso a partir de la ciencia 

ficción. No creo que nadie dude de a qué o a quién me estoy refiriendo cuando en la 

historia aparecen Alessandro Janz o el Banco Sintander.” 

Es podria dir que la tria d’aquest còmic a l’hora de realitzar el treball de final de grau 

respon a dos motius diferents. En primer lloc, pel repte que suposa el fet que l’obra no 

hagi estat traduïda al català i que, per tant, em portarà a dur a terme la presa de decisions 

de manera autònoma, sense cap obra anterior que em serveixi com a referència o com a 
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model a seguir. I, en segon lloc, per la curiositat que em desperta aquesta branca de la 

literatura i perquè considero necessari dedicar-hi un estudi més aprofundit. Durant la 

carrera, no he treballat en cap assignatura el tema de la traducció de vinyetes i còmics, 

tret d’algun comentari de retruc fet a classe sobre la dificultat de traducció de les 

historietes del famós Astèrix, del francès al castellà.  

1. 2 Metodologia i estructura del treball 

La metodologia prevista per a l’elaboració d’aquest treball constarà de tres fases: 1) 

Extracció de lèxic, expressions i altres construccions; 2) Anàlisi detallada de les 

estructures seleccionades i 3) Possibles traduccions i solucions. En la primera fase de 

treball, es farà una recopilació de lèxic tenint en compte la seva rellevància i 

funcionalitat en l’obra i es classificarà en les categories següents: 

 Vocabulari general 

 Expressions fixades 

 Paròdies 

 Topònims i antropònims 

 Onomatopeies 

 

En la segona fase, s’analitzaran les unitats triades: A quina obra parodien? A què fan 

referència? Quins són els elements d’intertextualitat? A què remeten? Quina imatge 

transmeten al lector? I, per acabar, en la tercera fase, s’intentarà reproduir l’humor del 

text original (TO) i s’oferiran diferents propostes de traducció i solucions per als 

elements seleccionats. A més, en la mesura del possible, s’intentaran proporcionar dues 

traduccions possibles: una més fidel al TO i, per tant, més enganxada al text de partida i 

l’altra, més lliure i més allunyada del TO. Aquestes dues propostes de traducció 

respondrien a la finalitat de l’encàrrec i estarien subjectes tant a la voluntat de l’editorial 

que publicaria la suposada traducció com a la decisió de l’autor. 

Per tal de seguir aquest esquema, el meu propòsit és consultar, en primer lloc, manuals 

de traducció castellà-català, ja que es tracta d’un àmbit de traducció molt més complex 

del que pot semblar a priori. Tenint en compte, a més, que el registre del còmic 

Españistán és col·loquial, accediré a manuals de traducció literària de registre 

col·loquial i d’oralitat fingida per tal de reproduir la mateixa naturalitat del TO al text 
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meta (TM). Per altra banda, em documentaré amb obres especialitzades en la traducció 

de còmics i amb obres que tractin la situació del còmic en català, perquè és sabut que en 

aquesta llengua hi ha més aviat poca tradició.  

En darrer lloc, també extrauré informació a partir de les traduccions al català que s’han 

fet d’altres obres del mateix autor com Simiocràcia: Crònica de la Gran Ressaca 

Econòmica (2012) i com Euromalson: algú s’ha cruspit la classe mitjana (2013) per 

veure com s’han abordat dificultats de traducció en relació amb el llenguatge utilitzat i 

les restriccions visuals i em posaré en contacte amb professionals d’aquest àmbit i, en el 

cas que sigui possible, amb el mateix autor del llibre o amb l’editorial.  

El criteri que s’aplicarà en la tria de lèxic serà el llibre d’estil de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals (Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya) que és el portal de 

referència per a TV3 i que és el model de llengua que exigeix TV3 quan encarrega a 

empreses o a persones externes tant doblatges com traduccions col·loquials. 

1.3 Objectius 

La realització d’aquest treball parteix del suposat encàrrec de traducció d’Españistán al 

català que respondria a la voluntat per part de l’editorial de presentar un producte tant 

en castellà, és a dir, la llengua del text original, com en català. L’objectiu és partir d’una 

demanda de traducció que sigui real i que, per tant, respongui a una necessitat de 

traducció. En aquest cas, es tractarà de proporcionar una versió de la publicació en 

llengua catalana a l’editorial Glénat perquè a l’hora de triar el còmic, el lector pugui 

decidir en funció de les seves preferències. 

Abans, però, cal perfilar el tipus de destinatari a qui anirà dirigida la traducció del 

còmic, tenint present que la versió catalana de l’obra només es publicarà a Catalunya. 

S’ha de preveure que encara que la majoria de persones que conviuen en territoris on es 

parla més d’una llengua solen ser bilingües, sempre pot haver-hi algun tipus de 

diglòssia. En un context com aquest, la traducció té un paper fonamental en el procés 

d’estandardització del català, és a dir, de la llengua minoritària.  

Així doncs, en les pàgines següents em proposo presentar en què consisteix exactament 

la traducció pel que fa al món dels còmics i també respecte a la combinació lingüística 

de castellà-català. També pretenc establir i classificar les dificultats bàsiques de la 

traducció de còmics però, sobretot, les que afecten l’obra Españistán. Tot i així, el meu 
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propòsit és ser capaç d’oferir solucions acceptables i satisfactòries per tal de reproduir 

l’humor en la traducció. 

La finalitat de la meva traducció és transmetre, el màxim possible, l’humor del TO i 

alterar-lo el mínim perquè provoqui el mateix efecte en el lector català. Prioritzaré que 

tinguin lloc els mateixos referents humorístics abans que buscar una solució nova o 

optar per la supressió. Tot i això, per manca de temps i per extensió, només traduiré el 

títol del còmic, els antropònims, topònims i lèxic determinat, de la mateixa manera que 

escenes concretes, que són objecte de problemàtica i que requereixen més dedicació. 

2. EL CÒMIC 

Entenem per còmic una història verboicònica, és a dir, narrada per mitjà de dibuixos i 

textos interrelacionats que se succeeixen l'un a l'altre amb unes característiques pròpies 

(Abril: 2012 i Riera: 2011). A grans trets es tracta d'un àmbit molt poc estudiat i d'una 

escassa acceptació acadèmica respecte a altres discursos artístics similars, com el 

cinema o la literatura. Això suposa, d'una banda, un inconvenient pel que fa a la manca 

de material d'investigació i, de l'altra, l'evidència que ens trobem davant una disciplina 

jove i minoritària. Malgrat tot, els seus inicis se situen a principis del segle XIX i, 

actualment, milions de persones consumeixen còmics diàriament.  

 

Durant molts anys la crítica literària s'ha referit als còmics amb l'expressió de “literatura 

popular” o “trivial”, una manera de qualificar als còmics com una “subliteratura” o 

“infraliteratura” en contraposició amb la Literatura amb majúscules que, segons Castillo 

(1996), és considerada una literatura de caràcter elitista. La tendència actual consisteix a 

evitar tot tipus de connotacions negatives quant a la polèmica provocada per la 

terminologia emprada i es prefereix l'ús del terme “paraliteratura”, que elimina 

qualsevol valoració pejorativa i alhora, destaca el fet que ens trobem davant una 

literatura que s'allunya dels cànons literaris tradicionals; tot i que, com veurem més 

endavant, es tracta d'un gènere que comparteix amb la literatura tradicional una sèrie de 

característiques bàsiques. 
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2.1 Trets característics del còmic 

a) externs 

- forma: vertical, apaïsada o quadrada; 

- format: full solt, diari, quadern, revista o llibre; 

- tipus d'enquadernació: plegat, cosit, grapat, rústic o cartoné; 

- mida edició: de butxaca o mini. 

 

b) interns 

- Alternança de la narració amb una seqüència d'imatges consecutives; 

- Identificació amb un personatge o personatges estables al llarg del còmic;  

- Voluntat de provocar una impressió estètica. 

[Font: Núria Ponce, 2010] 

 

2.2 Procés de creació 

Com és sabut, tot còmic està format per una sèrie de dibuixos i textos que estan 

relacionats entre ells i que es troben en l'espai físic de la vinyeta. En cada vinyeta es 

representa un interval de temps dins de l'història narrada i s'emmarca en un marc 

espacial i temporal concret. El procés industrial del còmic es basa en un conjunt de 

processos que duen a terme normalment diferents professionals i que s'encarreguen de 

diferents funcions. 

 

 Guionista: Pot ser el mateix dibuixant o una altra persona i s'encarrega de 

realitzar el guió de la historieta. El guió ha d'estar estructurat en pàgines i en 

vinyetes amb la descripció i ambientació de l'escena. A més, ha de contenir els 

diàlegs dels personatges que es volen incloure en globus o bafarades. 

 Dibuixant: S'encarrega de fer els dibuixos a llapis en funció del guió. Sovint el 

dibuixant i l'autor són la mateixa persona; en aquests casos, a l'autor se 

l'anomena “historietista”. 

 Entintador: Duu a terme l'acabat final del dibuixant i repassa els dibuixos amb 

tinta. També corregeix petits errors del dibuixant i dóna profunditat i volum al 

traç. 

 Colorista: Il·lumina els dibuixos del còmic; actualment, a través de l'ordinador. 
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 Rotulador: Col·loca els textos, globus i diàlegs en cada pàgina i vinyeta del 

còmic; pot fer-se tant a mà com a ordinador. 

 

2.3 Situació del còmic a Catalunya 

A partir de l'última meitat del segle XIX fins al final del període republicà (1939) hi ha 

una història molt rica i creixent de publicacions en català. L'Esquella de la Torratxa 

(1872-39), Cu-cut (1902-12), En Patufet (1904-38) i El be negre (1931-36) en són 

alguns exemples. Aquest tipus de tires còmiques estaven diferenciades segons el públic 

a qui anaven dirigides. Les primeres eren reservades a un públic infantil; i, les segones, 

per a un perfil adult, eren considerades revistes d'humor gràfic i solien fer una crítica a 

la política de l'època. Tots dos tipus de publicació apareixien setmanalment fins que, 

arran de la dictadura franquista, van ser censurades. 

 

El període del còmic en català que comença a la postguerra i arriba fins avui en dia ha 

estat molt poc investigat. Els pocs estudis que hi ha sobre el còmic durant aquests anys 

obvien les publicacions en català o bé els donen molt poca importància. Tot i així, cal 

tenir en compte que la historieta ha contribuït en que diverses generacions de 

catalanoparlants entrin en contacte amb la seva pròpia llengua escrita.  

 

Durant èpoques diferents, la Generalitat de Catalunya s'ha proposat contribuir en la 

producció editorial a través del suport genèric: compra d'un nombre determinat 

d'exemplars, ajudes a la traducció i subvencions de projectes concrets. A més, la 

multitud de premis instaurats per diversos municipis donen sortida a autors primerencs, 

encara que pocs d'ells fan el salt a la professionalitat. 

 

El primer Saló del Còmic a Barcelona i, després, el Saló del Manga han propiciat, amb 

el temps, el naixement d'altres salons i mostres arreu de les localitats de parla catalana. 

També ha estat significatiu el progressiu reconeixement per part de les institucions com, 

per exemple, la col·laboració establerta entre la Generalitat de Catalunya i l'editorial 

Glénat per a editar noves obres gràfiques. L'actual Museu del Còmic i de la Il·lustració 

de Catalunya, situat a Badalona, pretén oferir el reconeixement adequat per als 

professionals del còmic en català i ser un recull i arxiu de tot el material català que està 

encara dispers. 
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En la situació econòmica i social actual la disminució de vendes ha suposat la creació de 

nous reptes en el mercat del còmic. La consolidació del còmic digital i el seu intercanvi 

via Internet s'ha considerat una arma de doble full: mentre que d'una banda, afavoreix 

els joves autors a donar-se a conèixer; de l'altra, perjudica els tiratges dels editors.  

3. TRADUCCIÓ D’ESPAÑISTÁN 

3.1 El registre col·loquial 

En el còmic d'Españistán s'utilitza un tipus de llenguatge molt concret que es manté al 

llarg de l'obra i que caracteritza per presentar una sèrie de desviacions de la llengua 

castellana respecte a l'estàndard. Aquest tipus de variacions lingüístiques estan 

relacionades amb l'usuari i responen a les qualitats pròpies dels subjectes entre les quals 

s'identifiquen, segons els paràmetres de Halliday, McIntosh i Strevens (1964), la 

procedència geogràfica, la procedència social i el moment cronològic o l'època 

històrica. 

 

En l'obra analitzada, molts dels seus personatges estan caracteritzats per fer servir un 

registre marcat per la seva procedència social. Les varietats socials, o diastràtiques, són 

les variants específiques de determinats col·lectius que adopten canvis fonètics, 

morfològics o lèxics, de manera que en resulta un parlar que defineix un barri, classe o 

grup social. El seu tret principal és la tendència a introduir canvis en la llengua, paraules 

i expressions noves; així com la falta de planificació, la preferència per les estructures 

simples i l'expressivitat del parlant.  

 

A grans trets, podem observar molts col·loquialismes i fraseologia sobretot en el cas 

dels diàlegs, de caràcter breu i concís. No succeeix el mateix, però, quant a les 

intervencions del narrador o de determinats personatges que són molt més extenses, 

sense limitacions d'espai i que fan ús d'un registre més formal, que alterna humor i 

sarcasme. En primer lloc, aquest tipus d'intervencions del narrador les trobem a inici de 

cada capítol i serveixen per presentar la localització dels personatges al lector. Així, 

l'autor ens fa una petita introducció del lloc on es troben els protagonistes: País de los 

Curritos, Ciudad Burocrática, Aldea Santa, etc. [Vegeu figura 1] I, en segon lloc, també 
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podem apreciar un augment en l'extensió de les aportacions d'alts càrrecs polítics, molt 

llargues i amb aparença de monòleg. [Vegeu figura 2] 
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3. 2 Característiques de la parla dels personatges 

Tal i com s'ha comentat en l'apartat anterior i seguint l'esquema d'Ingrid Cáceres (1995) 

podem identificar en la parla dels personatges les característiques idiomàtiques 

següents: 

 

a. El·lipsis sintagmàtica: Les el·lipsis es consideren un dels elements principals en la 

construcció d’un relat marcat col·loquialment. Aquest recurs consisteix en l’eliminació 

d’una part de la frase més o menys extensa que es considera irrellevant. En la majoria 

d'escenes del còmic únicament es presenten els fragments més significatius de l’oració, 

d'una banda, per qüestions d'espai i, de l'altra, perquè la llengua oral tendeix a la 

simplicitat i a no donar informació que el receptor o, en aquest cas el lector, ja pot 

inferir. 

Ex.: Ø Son insaciables  [Los consejeros delegados de la compañía] (pàg. 99) 

 

b. Abundància d'oracions simples: Pel que fa a les bafarades o globus de diàleg dels 

personatges, les oracions que contenen un únic subjecte i predicat són el tipus de frases 

que trobem amb més freqüència en el text. Dins de les oracions simples destaquen per 

sobre de la resta les oracions exclamatives i exhortatives. D'això es desprèn que l'autor 

prefereix un llenguatge concís i de fàcil comprensió que aporti un ritme ràpid i dinàmic 

de lectura. D'altra manera, amb frases llargues es prolongaria el temps de lectura i seria 

més difícil mantenir l'atenció del lector. 

Ex.: Exclamatives:  Mira, ¡la tía de antes! (pàg. 46) 

    ¡Ahora no puedo! (pàg. 42) 

         Exhortatives:  ¡Corred! (pàg. 91) 

         ¡¡Deja eso y ven aquí!! (pàg. 73) 

 

c. Abundància d'onomatopeies: L'ús de les onomatopeies, un recurs molt emprat en 

l'àmbit dels còmics, complementa la imatge i facilita la comprensió del text. Per aquest 

motiu, en molts casos es pot captar l'humor, l'estat d'ànim d'un personatge o una situació 

a través de la imatge sense que l'autor expressi res amb paraules. En l'escena de la 

pàgina 90 es llegeix l'onomatopeia “prooot” que, a través de la imatge, que deixa veure 
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la posició del personatge, juntament amb el tipus i el color de la bafarada, fa que no 

sigui necessari explicitar en cap moment de quina acció es tracta. [Vegeu figura 3] 

 

[figura 3] 

 

d. Fraseologia i jocs de paraules: El caràcter idiomàtic de les unitats fraseològiques sol 

presentar importants dificultats de traducció ja que acostuma estar determinat per la 

natura de l'idioma i per la cultura que l'emmarca. La fraseologia es distingeix pel seu alt 

grau de fixació, és a dir, el seu significat no és el producte dels significats de les unitats 

que el componen sinó que són estructures que tenen el seu propi significat i que, en 

conseqüència, no permeten cap modificació, substitució ni adició de complements. 

Ex.:   Me importa un bledo (pàg.129) 

  ¿Te crees que solo me ofrecen cuatro duros? (pàg. 19) 

  Típico de los funcionarios. Echando balones fuera (pàg. 49) 

Per la seva banda, en els jocs de paraules tenen una importància cabdal els ritmes, els 

sons i les semblances amb altres expressions pròpies, així com els dobles sentits i 

construccions lingüístiques que creen un efecte còmic. 

Ex.:  -¿Refizaniar?... -Refinanciar (pàg. 49) 

e. Abundància d'interjeccions: Les interjeccions són paraules que expressen sentiments 

i emocions de manera sobtada, tot i que també es fan servir per apel·lar o cridar l'atenció 

a l'interlocutor en llengua oral. Es consideren un reflex de la llengua espontània ja que 

normalment són indicadors de sorpresa, admiració, dolor, molèstia, etc. 

Ex.: Eh, mirad. ¿Ese no es Gandolfo? (pàg. 72) 
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  ¡Buaaa! ¿A quién quiero engañar? (pàg. 115) 

f. Ús de l'insult: En castellà, els insults més habituals estan relacionats amb el sexe, la 

família o les característiques, físiques o mentals, de la persona a qui s'insulta. En el 

còmic d'Españistán és freqüent trobar-nos amb insults, propis del registre col·loquial 

que engloba l'obra, tot i que cal destacar que no són d'un alt nivell despectiu. L'autor va 

més enllà de les clàssiques expressions malsonants i es decanta per la varietat 

d'expressions més genuïna de la seva llengua que aporta, fins i tot, un to més còmic al 

conjunt de l'obra. 

Ex.: Tontolaba (pàg. 70) 

      Soplagaitas (pàg. 104) 

      Mamarracha (pàg. 25) 

Totes aquestes peculiaritats han estat recollides i analitzades de manera aprofundida en 

el quart apartat d’aquest treball on, a més, es trobaran diferents propostes de traducció. 

4. ANÀLISI DE L’OBRA ORIGINAL I PROPOSTES DE TRADUCCIÓ  

Tot seguit, s’han seleccionat i classificat els trets observats del text original en cinc 

categories diferents: vocabulari, fraseologia, paròdies, noms propis (topònims i 

antropònims) i onomatopeies. 

4. 1 Vocabulari 

A continuació es presenta un recull de vocabulari extret d’Españistán classificat en tres 

apartats: insults o denominacions pejoratives, expressions de sorpresa, admiració o 

contrarietat i termes propis de l’argot. En el glossari següent s’ofereixen les 

construccions del TO, el context i la pàgina on apareixen, una proposta de traducció i un 

apartat de comentaris que pretén justificar les decisions preses finalment respecte a les 

altres possibles. 

4.1.1 Insults o denominacions pejoratives 

En la traducció de les expressions que l’autor posa en boca dels seus personatges per 

apel·lar o cridar l’atenció de l’interlocutor s’ha prestat especial atenció a tres factors. En 

primer lloc, s'ha mantingut la mateixa intensitat quant al grau d’expressivitat de les 

paraules, és a dir, els equivalents en llengua catalana es troben en la mateixa escala de 
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valors que els termes originals en llengua castellana. En segon lloc, un altre aspecte que 

ha influït en la presa de decisions ha estat la freqüència d’ús en què els parlants fem 

servir determinades construccions o expressions. En el cas d’una frase feta, per 

exemple, molt recurrent en llengua castellana s’ha buscat un equivalent que en català 

també es faci servir amb gran assiduïtat entre els parlants.  

 

Per últim, en l’elaboració d’aquest glossari ha estat important la contextualització de 

l’element seleccionat. Cal destacar que determinades construccions que a priori podrien 

semblar vàlides –per exemple, la traducció del despectiu nenaza per marieta, que és la 

que ofereixen els diccionaris castellà-català de referència– no són aplicables en tots els 

casos i cal tenir en compte les vinyetes anteriors i posteriors així com el ritme de la 

història per tal de presentar un equivalent apropiat. Vegem-ho en la taula següent: 

 

Pàg. Expressió o mot TO Context Proposta de traducció 

137 Abusón Estoy tan forrada que me 

descalificaron de la lista de 

forbes de superricos por 

abusona... 

Estic tan folrada que em van 

desqualificar de la llista de 

forbes de súper rics perquè els 

feia ombra... 

co
m

en
ta

ri
s 

El Diccionari de Barbarismes de Paloma i Rico recomana l’adjectiu aprofitat per la 

forma castellana abusón. No obstant això, es tracta d’una equivalència que pot no 

quedar clara al lector, ja que remet al significat de “treure profit d’alguna cosa”, és a 

dir, aprofitar-se de la situació i no al sentit de superar descaradament a algú en alguna 

cosa. 

Altres opcions: passar la mà per la cara (a algú), deixar enrere (a algú) o mullar el 

nas de saliva (a algú). 

128 Cateto Con lo catetos que sois todos 

en este país es tan fácil 

engañaros... 

Sou tan curts de gambals en 

aquest país que enganyar-vos 

és bufar i fer ampolles... 
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ri
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L’equivalència que ofereix l’Optimot per al despectiu cateto és pagerol, pagès o 

rústec. Tot i que el significat remet, evidentment, a una persona de maneres rústiques, 

són paraules que no s’utilitzen amb la mateixa freqüència i ambivalència de casos que 

cateto. Espinal proposa, en el seu Diccionari de Sinònims de Frases Fetes, la 

expressió curt de gambals per a “ésser toix, ignorant”. 

 

Altres opcions: tanoca, sabatot. 

104 Imbécil y 

soplagaitas 

Y después de tener que 

encontrarme con todos los 

imbéciles y soplagaitas que lo 

pueblan, le aseguro que [...] 

I després d’haver-me de 

trobar amb tots els imbècils i 

poca-soltes que el poblen, li 

asseguro que [...] 

co
m

en
ta

ri
s 

En el primer cas, s’ha optat per mantenir l’adjectiu imbécil per imbècil en català, 

donada la seva equivalència en el sentit, la forma i l’ús. I, en el segon cas, com a 

traducció de soplagaitas s’ha preferit poca-soltes a altres adjectius per la seva 

construcció lèxica composta, que s’assembla més al TO. 

 

Altres opcions: carallot, tanoca. 

25 Mamarracha ¡Lo que hizo fue reinventarse, 

peinarse como una 

mamarracha [...] y sacar otro 

disco que cambiaría la historia 

del pop! 

El que va fer és reinventar-se, 

pentinar-se com d’opereta [...] 

i treure un altre disc que 

canviaria la història del pop! 

co
m

en
ta

ri
s 

En aquest context, l’adjectiu substantivat mamarracha té el significat d’una persona 

ridícula o extravagant. En català, existeix el substantiu mamarratxo, encara que no té 

el mateix sentit que en castellà, sinó de persona “malgirbada, mal feta o mal pintada” 

(DIEC). Tanmateix, el diccionari de frases fetes d’Espinal presenta la expressió 

d’opereta, que és usada “per a referir-se a quelcom que és digne de burla per grotesc, 

extravagant, estúpid, pretensiós, etc.”, una definició que s’adiu més al TO. 

Altres opcions: beneita, ximpleta. 

67 Nenaza ¡Hombres! Sois todos unos 

nenazas. 

Homes! Sou tots unes bledes 

assolellades! 
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Aquesta expressió del TO s’empra de manera despectiva de referir-se a un home 

efeminat o homosexual. En català, en aquest sentit existeixen opcions com marieta, 

faldilletes o doneta (Optimot). En aquest cas, té especial rellevància el context de la 

història, en la qual, en la vinyeta anterior, apreciem a Fredo plorant desconsoladament 

perquè la banda de la SGAE s’emporta el seu amic, sense que ell faci res al respecte. 

És per aquest motiu que Frida li etziba aquesta frase. Així, el que el personatge de 

Frida pretén és queixar-se d’aquesta manca de vigor o de tremp de Fredo, no titllar-lo 

d’homosexual. En aquest context, la opció més encertada seria ésser una bleda 

(assolellada). 

 

Altres opcions: ésser una fava, un lluç, una figa blana, un mussol. 

56 Plasta También están los licenciados 

en Humanidades y Bellas 

Artes (buena gente, aunque un 

poco plastas). 

També hi ha els llicenciats en 

Humanitats i Belles Arts 

(bona gent, encara que una 

mica plastes). 

co
m

en
ta

ri
s 

Encara que el DIEC no recull el substantiu plasta com a sinònim de persona que 

molesta o excessivament pesada, el diccionari d’Espinàs proposa aquesta opció com a 

sinònim d’“ésser una persona molt enganxosa, difícil d’esquivar”.  

 

Altres opcions: un plom, ésser un paparra. 

77 Soso Este, por su parte, decidió 

transcribir el post-it 

(añadiendo algunos capítulos 

para que no quedara tan soso) 

 Aquest, per part seva, va 

decidir transcriure el post-it 

(afegint alguns capítols per tal 

que no quedés tan ensopit) 

co
m

en
ta

ri
s 

El Diccionari del Català Col·loquial presenta com a equivalents per a l’adjectiu soso, 

amb el sentit d’una cosa que està mancada de gràcia i vivesa, termes com insuls, 

ensopit, avorrit, amb poca substància o sense suc. 

 

18 Tío No se qué hacer, tío. No tengo 

un duro. 

No sé que fer, tio. No en tinc ni 

cinc. 
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co
m

en
ta

ri
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Emprar l’expressió tio en català com a apel·latiu per designar a un amic no es 

considera normatiu però si que està normalitzat. Segons l’ésAdir té un ús restringit, és 

a dir, que pot fer-se servir, però no cal abusar-ne. Es mantindrà la traducció de tio per 

tío cada vegada que aparegui al TO en boca del personatge Fredo degut als trets 

lingüístics que el caracteritzen. 

 

70 Tontolaba ¡Pues lo estoy haciendo, 

tontolaba! 

Això és el que estic fent, 

pallús! 

co
m

en
ta

ri
s 

Tontolaba es tracta d’un insult de baix registre molt similar a adjectius del tipus 

soplagaitas o catetos, que s’han comentat anteriorment. Aquesta expressió es refereix, 

doncs, a una persona aturada o de maneres rústiques; per la qual cosa són opcions de 

traducció adjectius com pallús o gamarús. Com que tontolaba és un adjectiu i no un 

sintagma adjectival, s’ha donat preferència a l’opció de pallús. 

 

Altres opcions: tros d’ase, tros de quòniam, tonto del cul, curt de gambals. 

 

 

4.2.2 Expressions sorpresa, admiració o contrarietat 

En català, el substantiu colló és la paraula amb més accepcions utilitzada en l’àmbit de 

la llengua popular i d’argot. Es fa servir contextos diferents i té funcions molt variades, 

des de coixí emfàtic, és a dir, sense valor semàntic, només per reforçar preguntes i 

exclamacions (Qui collons et penses que ets?), fins a valors que expressen sorpresa, 

rebuig, indignació o alegria; i també pot emprar-se amb una funció despectiva, 

reprovativa i, sovint, afectiva. 

 

Amb freqüència, les diferents formes del terme colló són l’equivalent ideal per la 

construcció sintàctica joder, ja sigui en forma de verb (ex.: que se joda) o en forma 

d’interjecció (ex.: ¡joder!). En els exemples proposats a la taula següent ens trobem amb 

quatre casos que poden ser substituïts per un equivalent de colló. 
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Pàg. Expressió o mot TO Context Proposta de traducció 

131 Cojonudo -Envía “sálvame dinero” al 

7447 y [tus problemas] se 

resolverán al instante y para 

siempre. 

-Cojonudo. 

-Envia “sálvame dinero” al 

7447 i [els teus problemes] es 

resoldran a l’instant i per 

sempre. 

-Collonut 

118 Jo ¿Por qué todo el mundo pasa de 

mi cara? Jo... 

¿Per què tothom passa de mi? 

Carai... 

72 Jodó -Hale, ya podemos irnos. 

[Després que Frida apallissi 

sense despentinar-se a la banda 

de la SGAE ] 

-Jodó. 

-Apa, ja podem marxar. 

-Colló. 

24 Joer Joer, no me entero de nada de 

lo que dicen. 

Coi, no entenc res del que 

diuen. 

 

 

D’una banda, l’adjectiu cojonudo es considera un col·loquialisme malsonant sinònim de 

“magnífic” o “excel·lent”. En català, no hi ha cap mena de dubte que collonut es tracta 

del millor equivalent. D’altra banda, jo, jodó i joer, són interjeccions col·loquials de 

caràcter eufemístic –del verb castellà joder– que expressen irritació, enuig o sorpresa. 

En català, s’ha optat per expressions que aporten el mateix quant al significat i que, a 

més, tenen el mateix caràcter eufemístic. D’aquesta manera, s’han triat les paraules 

carai, colló i coi ja que són interjeccions que remeten als vulgarismes de “carall”, 

“collons” i “cony”, respectivament. Vegem a continuació un parell més d’exemples 

d’expressions malsonants: 

 

Pàg. Expressió o mot 

TO 

Context Proposta de traducció 

131 Hostia -En tu caso nunca más tendrás 

problemas de dinero, pero tu 

salud y tu vida amorosa serán 

una mierda forever and ever... 

-En el teu cas mai més tindràs 

problemes de diners, però la 

teva salut i la teva vida 

amorosa seran una merda 
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-Hostia... forever and ever... 

-Hòstia... 

116 Leches ¡Pues haga algo, leches! ¡Usted 

es el presidente! 

Doncs faci alguna cosa, 

culleres! Vostè és el president! 

 

 

Respecte al cas d’hostia com a interjecció vulgar que denota sorpresa, en català tenim 

l’equivalent directe d’hòstia, de manera que no presenta cap mena de dificultat. I, quant 

a l’expressió leches, encara que al DRAE apareix únicament com una interjecció vulgar, 

és important destacar el seu caràcter de col·loquialisme “edulcorat”. És aquesta 

característica seva, que relacionaríem més aviat al registre infantil, la que fa que 

s’adeqüin més aviat opcions com culleres o cordons com a equivalent de l’expressió 

leches.  

 

4.1.3 Termes propis de l’argot 

Els termes seleccionats que es troben en la taula següent són formes lingüístiques que 

associem a un llenguatge de carrer i que solen ser emprades per un col·lectiu juvenil en 

un registre molt col·loquial.  

 

Pàg. Expressió o mot 

TO 

Context Proposta de traducció 

39 Boquino Hombre... Tampoco era 

necesario que le metieras la 

máquina de turnos por el 

boquino. 

Home... Tampoc calia que li 

fotessis la màquina de torns per 

la boca. 

co
m

en
ta

ri
s 

Boquino és un col·loquialisme provinent de la llengua andalusa que no s’ha estès a 

Catalunya. En aquest cas, s’ha optat per una compensació ja que, en català, no s’ha 

documentat cap construcció similar relacionada amb la paraula “boca”. El verb 

“fotre” com a vulgarisme de “posar”, en aquest cas, es tracta d’un recurs molt útil en 

català. 

16 Botellón [Mis padres] no me hablan 

desde aquella vez que me 

sacaron por la tele haciendo 

[Els meus pares] no em parlen 

des d’aquella vegada que em 

van treure per la tele fent 
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botellón. “botellón”. 

co
m

en
ta

ri
s 

El terme “botellón” es considera un castellanisme que, segons el portal ésAdir, no 

s’ha de traduir quan fa referència a una “manifestació juvenil consistent en reunir-se 

en espais públics i oberts amb la finalitat de consumir de manera generalitzada 

begudes alcohòliques”. Encara que és un mot no recollit al DIEC, s’accepta el seu ús 

sempre i quan s’escrigui entre cometes o en cursiva. 

 

61 Cachondo -Vaya, justo ahora que iba a 

contar mis chistes de física 

cuántica. 

-Ji, ji, ji, cachondo. 

-Vaja, precisament ara que 

anava a explicar els meus 

acudits de física quàntica. 

-Ji, ji, ji. Que trempat! 

co
m

en
ta

ri
s 

“Cachondo”, en castellà, és una expressió que, a part de fer-se servir per referir-se a 

una persona divertida o foteta, té el significat d’una persona excitada sexualment. En 

la traducció al català s’ha volgut mantenir aquesta doble accepció de la paraula amb 

l’adjectiu “trempat”, és a dir, “un home, tenir o posar-se-li el penis en erecció” 

(DIEC). 

17 Chatis macizas Ves, este tío si que sabe, 

triunfando en la tele y rodeado 

de chatis macizas. 

Veus, aquest paio si que en sap, 

triomfant a la tele i envoltat de 

ties que estan com un tren. 

co
m

en
ta

ri
s 

En castellà, “chati” és una expressió usada col·loquialment per referir-se a una dona 

de manera amistosa o despectiva, en funció del context. En aquest cas, la construcció 

sencera (“chatis macizas”), amb cert to masclista, al·ludeix a un col·lectiu de noies 

joves i atractives físicament. En català, un equivalent de la paraula “chati” podria se 

“titi”, que apareix recollida al Diccionari del Català Popular i de l’Argot com a 

“amiga o companya”. Altres possibilitats per referir-se al conjunt de noies en general 

són “femellam”, “mosses”, “donam” o “ranxo” (Diccionari Eròtic i Sexual); tot i que 

cap d’aquestes opcions és gaire freqüent en la llengua oral. 
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co
m

en
ta

ri
s 

“¡Qué pasa, neng!” era la frase de presentació habitual del personatge El Neng, 

caracteritzat per Edu Soto, que apareixia en un programa d’Andreu Bonafuente. 

 

co
m

en
ta

ri
s 

Per a l’adjectiu “macizas” en català fem servir expressions com “estar bo/bona” o 

“estar com un tren”; no obstant això, no solen anar acompanyades d’un substantiu 

com “titi” o “mosses” que el precedeixin. En aquesta situació, el més adequat és, 

d’una banda, fer servir el genèric “ties i, de l’altra, donar prioritat a l’opció “estar 

com un tren” respecte a “estar bo/bona” ja que la primera té un sentit que s’adapta 

més al TO. 

16 Curro, churri Sin curro, sin churri y con el 

banco a punto de echarme del 

piso por impago. 

Sense curro, sense xurri i amb 

el banc a punt de fotre’m fora 

del pis per impagament. 

co
m

en
ta

ri
s 

Currar és una expressió no recollida al DIEC però acceptada al portal lingüístic 

ésAdir amb ús restringit com a sinònim de pencar o treballar. S’ha preferit mantenir 

el substantiu de l’original que no pas canviar-lo pel verb “pencar”, degut a la seva 

poca freqüència d’ús avui en dia. En el cas de “churri”, el DIEC no recull la paraula 

“parenta” amb el sentit de “parella sentimental”, a diferència del Diccionari Eròtic i 

Sexual (DES), que presenta el terme dins del camp lèxic d’“amistançat, -ada”. No 

obstant això, “parenta” es fa servir en l’àmbit col·loquial per referir-nos a una 

persona en concret, i no amb caràcter genèric, com és el cas del còmic. Així doncs 

s’ha optat per la proposta “xurri” que, tot i que es considera un calc del castellà, és 

una opció que presenta el Diccionari del Català Popular i de l’Argot, això sí, amb ús 

restringit. 

138 Farra Esto se merece una buena 

farra de celebración. 

Això es mereix una bona farra 

de celebració. 

co
m

en
ta

ri
s 

A diferència del DIEC, el portal lingüístic ésAdir permet l’ús de “farra” com a 

sinònim de “gresca, festa” en un registre popular i amb un ús restringit. 

 

16 Neng Estoy jodido, neng. Estic ben fotut, neng. 
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co
m

en
ta

ri
s Atès que l’al·lusió a aquest personatge còmic, que parodia a un grup social molt 

concret, és compartida entre el públic espanyol –el programa s’emetia a la cadena 

Antena 3– i català, la millor opció de traducció és mantenir el referent. 

65 Nini Él es un nini. Ell és un ni-ni. 

co
m

en
ta

ri
s 

Tot i que el sintagma “nini”, en castellà, no apareix al DRAE el seu ús és molt estès i 

ja des de l’any 2009, aquesta expressió apareix documentada al diari El País per 

referir-se a aquell conjunt de joves que ni treballa ni estudia; això sí, escrita amb 

guionet. En català també existeix l’entrada del sintagma “ni-ni”, amb guionet, al 

diccionari de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, malgrat que el seu ús no està 

recollit al DIEC. 

16 Pasta ¿Y por qué no pides pasta a tus 

viejos? 

I per què no demanes pasta a 

tons pares? 

co
m

en
ta

ri
s 

El col·loquialisme “pasta” com a sinònim de diners s’admet tant en català com en 

castellà. En canvi, l’ús de l’adjectiu “viejos” en to vulgar com a apel·latiu per a 

“pares” no té equivalent directe en català. L’adjectiu anteposat “tons”, és a dir, els 

teus, és una forma força habitual en la llengua oral ja que tendeix a la contracció 

entre paraules i que, en aquest cas, serveix com a element compensació pel que fa a 

la impossibilitat de traducció del substantiu castellà “viejos”. 

Altres opcions per pasta: rufa, pela (pesseta)  

11 Pechugas, 

morramen 

Un crédito para operarse las 

pechugas y el morramen. 

Un crèdit per a operar-se les 

mamelles i els morros. 

co
m

en
ta

ri
s 

D’una banda, el terme “pechuga”, és a dir, “pecho de mujer” en registre col·loquial 

és normatiu en castellà i, en català, pot substituir-se fàcilment pel terme “mamella” 

(Diccionari Eròtic i Sexual). D’altra banda, el mot “morramen” només es troba a la 

RAE com a “morro”, és a dir, “labios de una persona, especialmente abultados”.  
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co
m

en
ta

ri
s 

En castellà, és freqüent, en la llengua parlada al carrer, fer servir el sufix –amen per 

referir-se un conjunt d’alguna cosa, com és el cas de “morramen” o, per exemple, 

“tetamen”. En no existir aquesta possibilitat en català, s’ha optat per una expressió 

amb el mateix to col·loquial, tot i que una mica més neutra: “morros”. 

 

Altres opcions per pechugas: mamellam, pitrera, davantera 

 

 

 

4.2 Fraseologia 

En la llengua oral, la fraseologia és una branca de la lingüística que engloba les 

expressions fixades i les unitats lèxiques multiverbals o frases fetes. Aquestes 

expressions són un reflex de la llengua oral degut al seu grau de fixació i 

d’idiomatització i que defineixen un col·lectiu social, ja que són pròpies d’un país o 

d’una regió concreta i sovint varien d’un lloc a un altre. Les unitats recollides al còmic 

Españistán es presenten en el quadre següent:  

 

Pàg. Expressió o mot TO Context Proposta de traducció 

82 ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Pero qué ven mis ojos! 

¡Almas sedientas de fe 

salvadora! 

Ves per on! Ànimes assedegades 

de fe salvadora! 

 Significat: estranyesa 

Altres opcions: No m’ho puc creure, aquesta si que és bona, això és massa, això és el 

súmmum, valga’m Déu, alça Manela, la mare del Tano, no fotis, Mare de Déu santíssima, 

vatua l’olla, vatua Déu, ves per on. 

48 ¡Qué mala sombra! ¡Qué mala sombra la 

mía! Será imposible 

librarse de esta maldita 

hipoteca... 

Quina mala sort que tinc! Serà 

impossible desfer-me d’aquesta 

maleïda hipoteca... 

 Significat:infortuna 

Altres opcions: dur merda a l’espardenya, tenir una mala ratxa, tenir la negra, tenir la mala 

estrella, estar de pega, tenir mal dau. 

60 ¿Lo qué? -El mito de la caverna de -El mite de la caverna de Plató. 
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Platón. 

-¿Lo qué? 

-Com diu que què? 

 Significat: incomprensió 

48 A precio de ganga Es posible que tu banco 

tenga que vender tu casa 

a precio de ganga, ya que 

ahora ni dios quiere 

comprar pisos... 

És possible que el teu banc hagi de 

vendre la teva casa a preu de 

ganga, ja que ara ni déu vol 

comprar pisos. 

 Significat: (un preu) rebaixat 

Altres opcions: d’ocasió, d’oferta, a sota preu, ganga. 

44 Apretarse (alguien) el 

cinturón 

Supongo que lo 

comprende, tenemos que 

apretarnos un poco el 

cinturón en aras del bien 

común. 

Suposo que ho entén, hem 

d’estrènyer-nos una mica el 

cinturó en nom del bé comú. 

 Significat:estalviar 

Altres opcions: estrènyer-se el cinturó/ la cintura/ la corretxa, fer equilibris/guardiola/pot 

comú/un racó. 

38 Cagarse en los muertos (de 

alguien) 

¡Me cagüen tus muertos 

hija de la gran...! 

Cagondéu, filla de la gran...! 

 Significat:maledicció 

Altres opcions: mal llamp et mati, me cago en l’olla/en l’ou. 

127 Colársela (a alguien) ¡A mí no me la cuelas! 

Tú eres... 

A mi no m’aixeques la camisa! Tu 

ets... 

 Significat:enganyar 

Altres opcions: aixecar la camisa, vendre la moto, fer veure el blanc negre, donar gat per 

llebre, fer la puta la Ramoneta, jugar-la, posar una capa de tonto. 

28 Dar el coñazo ¡Iremos hasta el 

Ministerio de Vivienda y 

les daremos el coñazo 

hasta que anulen tu 

hipoteca! 

Anirem fins el Ministeri 

d’Habitatge i els hi inflarem els 

collons fins que anul·lin la teva 

hipoteca. 

 Significat:avorrir 
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Altres opcions: clavar la tabarra/ llauna, donar la tabarra/ llauna/ guerra, fer la murga/ la 

vida impossible/ la guitza, inflar-li els nassos, donar-li pel cul/ pel sac. 

133 Estar colado (por alguien) Lo siento, no puedo 

hacerlo porque... ¡Estoy 

colao por Frida! 

Ho sento, no puc fer-ho perquè 

estic boig per la Frida! 

 Significat:estar molt enamorat 

66 Estar jodido ¿Qué voy a hacer ahora? 

¡Estoy jodido! 

I ara què faré? Estic ben fotut! 

 Significat:gran disgust 

87 Fiarse de (algo) No me fío de una 

religión que idolatra la 

imagen de su líder 

muerto. 

No em fio d’una religió que 

idolatra la imatge del seu líder 

mort. 

 Significat:tenir confiança en algú 

134 Gustar más que pan con 

Nocilla 

¡Aunque seas un pedazo 

de cani, me gustas más 

que el pan con Nocilla! 

Encara que siguis tot un cani, 

m’agrades més que el pa amb 

xocolata! 

 Significat:agradar molt 

129 Importar un bledo (alguna 

cosa a alguien) 

Pues me importa un 

bledo quien seas, “señor 

amo de todo esto”. 

Doncs m’importa un pito qui 

siguis, “senyor amo de tot això”. 

 Significat:desinterès 

Altres opcions: importar un rave. 

11 Irse (algo) al garete Una cadena crediticia 

que se fue al garete por 

una repentina crisis. 

Una cadena creditícia que va anar-

se’n en orris per una sobtada 

crisis. 

 Significat:fracassar 

Altres opcions: anar per terra, anar-se’n a can Pistraus/ aigua avall/ al diable/ a fer punyetes/ 

a l’aigua. 

97 Irse de rositas ¿Me está diciendo que yo 

me voy a quedar en la 

calle [...] y usted deja de 

pagar 3 millones y se va 

M’està dient que jo em quedaré al 

carrer [...] i vostè deixa de pagar 3 

milions i s’escapoleix com si res? 
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de rositas? 

 Significat:reeixir 

Altres opcions: sortir airós, sortir-se amb la seva, escapolir-se . 

28 Liarla (alguien) ¡¡Vamos a liarla!!   

¿Alguien se apunta? 

‘Nem a fer-la bona!! Algú 

s’apunta? 

 Significat:fer festa 

Altres opcions: a fer-la grossa, a fer-ne una de bona. 

111 Llegar hasta el final del 

asunto 

Aquí pasan cosas muy 

raras... y estoy decidido a 

llegar hasta el final del 

asunto. 

Aquí passen coses molt 

estranyes... i estic decidit a 

treure’n l’aigua clara. 

 Significat:aprofundir 

Altres opcions: cavar fondo, anar a cercar les últimes raons, posar les mans fins els colzes, 

posar en clar, treure l’aigua clara/neta, treure l’entrellat. 

48 Ni Dios [...], ya que ahora ni Dios 

quiere comprar pisos. 

[...], ja que ara no hi ha ni Déu que 

vulgui comprar pisos. 

 Significat:ningú 

Altres opcions: ni Déu, ni Cristo, ni la mare que el va parir. 

100 Para dar y tomar Es lo bueno de la crisis, 

que hay pringaos recién 

saliditos de la facultad 

para dar y tomar. 

És la part bona de la crisis, que hi 

ha pringats acabats de sortir de la 

facultat per (a) donar i per (a) 

vendre. 

 Significat:molt 

Altres opcions: haver-n’hi per a pa i per a sal/ per al pare i per a la mare, a dojo, a grapats, a 

palades, a cents, a piles, a cabassos, a carretades. 

21 Pedir a gritos (alguna cosa) Luego se quejan de la 

piratería... ¡¡Pero si es 

que lo piden a gritos!! 

Després es queixen de la 

pirateria... Però si és que ho 

demanen a crits! 

 Significat:necessitar molt 

60 Pillar (alguna cosa) ¿Lo pilláis? ¡El mito de 

la caverna de Platón! 

Ho enteneu? El mite de la caverna 

de Plató! 

 Significat:entendre 

69 Por el morro Seguro que eres de los Segur que ets dels qui es baixen 
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que se bajan mis discos 

de Internet por el morro, 

¿verdad? 

els meus discos d’Internet pel 

morro, oi? 

 Significat:descaradament 

Altres opcions: per la teva cara bonica, per la cara. 

25 Ser (alguien) un luuuseer No como yo, que soy un 

puto luuuseer... 

No com jo, que sóc un puto 

luuuuseer ... 

 Significat: (de l’anglès) ser un perdedor 

71 Tener (a alguien) hasta el 

chichi 

¡Y tú, David Bizcal, me 

tienes hasta el chichi con 

tus ritmos latinos! 

I tu, David Bizcal, em tens fins als 

nassos amb els teus ritmes llatins! 

 Significat:enfastidit 

Altres opcions: xixi*, xona. 

 

4.3 Paròdies i intertextualitat 

Tal i com s’ha comentat a la introducció, l’obra d’Españistán és una paròdia d’El senyor 

dels anells de Tolkien. Com a resultat, els protagonistes del còmic –Fredo, Samu i 

Gandolfo– duen noms estretament vinculats als personatges principals de la novel·la     

–Frodo, Sam i Gandalf– i, a més, es bategen amb el nom de “La Compañía del Ajillo”   

–en lloc de “La Compañía del Anillo”– pel fet que l’avi Gandolfo sempre menja 

“gambas al ajillo”.  

A banda d’aquests trets, al llarg del còmic el lector es va trobant amb certes frases o 

escenes que remeten a l’obra de Tolkien i que qualsevol persona no seguidora de la 

trilogia dels anells podria entendre fàcilment, com, per exemple, el “mi tesoro, mío” 

quan Fredo li entrega el contracte de la seva hipoteca a Amalio Botín (pàg. 106) o bé 

quan Gandolfo intenta impedir el pas al monstre enorme en el qual s’ha transformat 

Amalio Botín amb el seu famós “¡No pasarás!” (pàg. 111). 

No obstant això, a banda les al·lusions directes a aquesta novel·la, Aleix Saló deixa anar 

constantment pinzellades que són reflex d’un col·lectiu social jove i, per tant, d’una 

realitat comuna. Alguns exemples són l’expressió “¿me entiendes?” (pàg. 0) quan 

l’autor del pròleg explica que a Españistán “las chonis son líderes de opinión”; l’escena 

en què Fredo va sortir per la televisió dient: “Yo no consumo nada, yo me meto toa” 
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(pàg. 16) o el “que me lo quitan de las manos” (pàg. 114) de l’expresident del govern 

intentant liquidar l’Estat.  

Quant a la traducció al català, cal diferenciar entre aquests dos tipus d’elements 

intertextuals ja que en cada un d’ells s’aplicaran mètodes de traducció diferents. En 

primer lloc, i pel que fa a les paròdies que són fruït d’un referent estranger i àmpliament 

conegut, s’ha recorregut a la seva traducció oficial ja que sinó el lector podria no 

reconèixer l’al·lusió i, per tant, perdre’s la intertextualitat. I, en segon lloc, s’han 

mantingut intactes les paròdies que formen part d’un context històricosocial espanyol, ja 

que l’element designatiu és el mateix tant a Catalunya com a la resta de l’Estat 

espanyol. A continuació s’han seleccionat i analitzat quatre escenes juntament amb 

diferents propostes de traducció.  

 

ESCENA 1  

♫ Tú subes como la marea/ yo bajo como la tensión/ pa mi es como un rompecabezas♫ 

(pàg. 14) 

 

Contextualització: En la primera escena del còmic, Fredo està assegut al sofà de casa 

seva amb la ràdio posada quan Samu truca a la porta. Sona una famosa cançó de 

Melendi que es titula Barbie de extrarradio i que és el primer single del cinquè àlbum 

del cantant (2010).  

Comentari: Per a l’adaptació al català d’aquest referent cultural ha calgut tenir present, 

d’una banda, que Barbie de extrarradio de Melendi és una cançó força sentida entre el 

públic espanyol. A Catalunya, tot i que recentment la música en català ha obtingut un 

gran impuls de la mà d’artistes com Antònia Font, Mishima, els Manel o els Amics de 

les Arts, sembla que un equivalent més adequat seria un referent dels màxims exponents 

de la música catalana com Els Pets, Sopa de Cabra o Gerard Quintana. 

No obstant això, en analitzar l’escena veiem que en les vinyetes posteriors, Samu li diu 

a Fredo que encengui la televisió, que ell apaga “esta mierda de música”. Amb aquest 

comentari, queden descartades totes les opcions proposades anteriorment ja que els 

artistes esmentats han rebut i reben una gran admiració per part del públic català.  
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Justificació de traducció: La proposta de traducció en català és La juerga catalana o 

Bona nit (2010) d’Albert Pla, ja que es tracta d’un autor de personalitat extremada, que 

fa música tant en català com en castellà i que sovint és força polèmic pel que fa al 

contingut de les seves cançons.  

Proposta de traducció: ♫ Bona nit, molt bona nit/ me’n vaig al llit/ estic borratxo i sóc 

feliç♫ 

[Vegeu annex pàg. 47] 

Observacions: Tot i que en la primera escena del TO no s’esmenta el nom del cantant, la 

cançó torna a aparèixer a la pàgina 63 del còmic quan Fredo taral·leja la cançó de nou i, 

en la pàgina 68 Fredo fa al·lusió a Melendi quan està a punt de ser atacat per la banda 

de la SGAE per cantar una cançó sense drets d’autor. És aleshores quan Fredo diu: “Y 

ahora soy yo el que muera en una cruz, ¡¡pero por culpa de una canción de Melondi”. 

Així doncs, en aquesta vinyeta és necessari conservar la cançó d’Albert Pla de l’escena 

de la pàgina 14, així com parodiar el nom del cantant de la mateixa manera que 

Melondi. Algunes opcions són: Alberto Plano, Alberto Llano, Albert Planell o Albert 

Empinat.  

 

ESCENA 2  

¡Tienes razón! ¡Ahora mismo voy a apuntarme al casting de “Chulos, Fulanas y 

Viceversa”! (pàg. 26) 

 

Contextualització: Els dos protagonistes són a un bar mentre Fredo, abatut, li explica a 

Samu el futur embargament del seu pis. Samu l’anima a que no es quedi de braços 

creuats i que faci alguna cosa al respecte per solucionar els seus problemes econòmics. 

Tanmateix, Fredo creu que el que ha de fer és apuntar-se a un famós programa de 

televisió.  

Comentari: Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV) és un espai de cites a cegues emès 

per la cadena Telecinco des de l’any 2008. Tot i haver estat líder en audiències durant 

una gran temporada, el programa ha generat polèmiques sobre la banalització i 

vulgarització de les relacions amoroses ja que presenta un prototip molt definit de 
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bellesa tant femenina com masculina, del qual s’han extret personatges televisius com el 

que apareix a la vinyeta de la pàgina 17 dient “Dios, estoy tan bueno que a veces me 

duele”.  

Justificació de traducció: La cerca d’un equivalent d’aquest programa en català és molt 

difícil, per no dir impossible atès que en català no existeix cap espai televisiu de la 

mateixa envergadura. Algunes opcions de traducció són Alguna Pregunta Més? (APM), 

El Gran Dictat, Crackòvia o Polònia, tot i que cap d’elles s’adiu, ni de bon tros, al 

format del programa en castellà.  

Vist que en català no hi ha cap espai similar a MYHYV una opció és catalanitzar un 

programa amb les mateixes característiques, com per exemple, el famós reality show 

nord-americà Jersey Shore de la cadena MTV –i les respectives versions britàniques i 

espanyoles, Geordie Shore i Gandía Shore– en els quals un grup de 8 participants 

conviuen en la mateixa casa. 

Una adaptació d’aquest programa seria mantenir el “shore” i buscar un topònim 

malsonant, curiós o suggeridor que el precedís. Com ara: Berga Shore, Cardedeu Shore, 

Cardona Shore, Coll de la Marrana Shore, los Mugrons Shore, Pallejà Shore, Sant 

Vicenç dels Ous Shore, Turó de la Mamella Shore, Tremp Shore, Verges Shore.  

Proposta de traducció: Tens tota la raó! Ara mateix penso apuntar-me al càsting de Sant 

Vicenç dels Ous Shore! 

[Vegeu annex pàg. 48] 

 

ESCENA 3 

¡Por supuesto que lo haré! ¡Y pongo a Dios por testículo… 

–Testigo  

…testigo de que voy a librarme de esa maldita hipoteca! (pàg. 27) 

 

Contextualització: És l’escena que segueix a l’anterior, quan els dos amics són al bar i 

Fredo, finalment, comprèn el que el seu amic Samu pretén fer-li entendre.  
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Comentari: És aleshores quan Fredo reprodueix la mítica frase d’Scarlet O’Hara de la 

pel·lícula Lo que el viento se llevó (1939) que, en la versió castellana deia així: “Aunque 

tenga que matar, engañar o robar, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar 

hambre”. I, que en català, va traduir-se per: “[...] A Déu poso per testimoni que mai més 

tornaré a passar gana”.  

Justificació de traducció: En català, doncs, la traducció de la paròdia de Fredo ha de 

cenyir-se a la versió original catalana projectada als cinemes. 

Proposta de traducció: Ja ho crec que ho faré! I a Déu poso per testicle (–Testimoni) 

...testimoni que em desempallegaré d’aquesta maleïda hipoteca! 

 

ESCENA 4 

¡Ala! ¡Ahora podrás cantarle a tu “esternón partío”! (pàg. 71) 

 

Contextualització: Fredo, Samu i Frida s’enfronten a la banda de la SGAE –formada per 

Alessandro Janz, Pau Dónez i David Bizcal– després que Fredo hagi cantat una cançó 

de Melondi. Frida dóna una puntada de peu a Alessandro Janz mentre li deixa anar 

aquesta frase. 

Comentari: De la mateixa manera que l’Escena 1, aquesta referència cultural també està 

relacionada amb l’àmbit musical, malgrat que, a diferència de la primera, la 

d’Alessandro Janz simplement al·ludeix a la seva cançó mundialment coneguda 

(Corazón partío), sense cap mena de connotació negativa.  

Justificació de traducció: Quant a les possibilitats de traducció, de les comentades 

anteriorment, sens dubte la més adequada és la cançó de Boig per tu de Sau, la 

declaració d’amor musicada per excel·lència a Catalunya. La dificultat és que en 

aquesta vinyeta, Aleix Saló, ha integrat la paròdia en el diàleg i ha aprofitat el canvi de 

“corazón” per “esternón” per relacionar-ho la puntada de peu, amb la conseqüència de 

l’estèrnum trencat. És per aquest motiu que en català caldrà canviar el sentit de la frase, 

de manera que també es dugui a terme un doble sentit.  

Proposta de traducció: Apa! Ja pots anar-te’n al manicomi, amb el teu “tocat de l’ala per 

tu”!  
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Observacions: Cal prestar atenció en que cada vegada que aparegui el personatge 

d’Alessandro Janz, caldria canviar-lo per un personatge que al·ludeixi al conjunt de Sau 

–Seu, per exemple– o, directament al seu vocalista, Carles Sabater –Carles Sabata, per 

exemple. El principal problema és que el grup va dissoldre’s el 1999, l’any de la mort 

de Carles Sabater, amb la qual cosa l’aparició d’un personatge difunt en una obra de 

contingut tan actual grinyolaria una mica i podria provocar confusions al lector.  

Una alternativa consisteix en al·ludir a alguna versió que s’hagi fet de la cançó. Un dels 

temes més coneguts entre el públic espanyol ha estat fins ara l’Es por ti de la cantant 

gallega Luz Casal de l’any 1991, tot i que, ara mateix, ha adquirit un reconeixement 

gairebé internacional tant el Boig per tu com el Loca por ti de Shakira. Ambdues 

versions d’aquestes cantants han estat polèmiques en el seu moment per la seva 

pronúncia, de manera que qualsevol de les dues podria fer-se servir com a element per 

reproduir la paròdia. L’únic que caldria seria canviar-los el nom per un de parodiat com, 

per exemple, Llum Casal.  

 

4.4 Noms propis 

4.4.1 Antropònims 

A excepció de dos personatges que apareixen amb el nom real –Jabba el Hutt de La 

guerra de les galàxies i la periodista María Antonia Iglesias– la resta de personatges de 

l’obra tenen un nom propi que pretén insinuar-ne un altre. Per alterar els noms propis 

que apareixen en l’obra, el seu autor ha recorregut a diferents tècniques, com ara, el 

canvi d’ordre de determinats fonemes (ex.: Alessandro Janz per Alejandro Sanz), la 

cerca d’un nom similar que recordi al del personatge en qüestió (ex.: Amalio Botín en 

lloc d’Emilio) o, fins i tot, l’ús de recursos lèxics per a produir un efecte còmic alterant 

el nom o el cognom, com és el cas d’Huntado per Hurtado, Hortera per Ortega, Mouco 

per Rouco o Ánsar –que significa oca, au palmípeda– per referir-se a Aznar. En les 

taules següents s’han extret els antropònims dels personatges del còmic i s’han dividit 

entre els personatges principals, a la taula 1, i els secundaris, a la taula 2.  

No obstant això, s’ha optat per mantenir els noms dels personatges tal i com apareixen 

al TO i, per tant, no traduir-los, ja que, d’una banda, l’element parodiat és el mateix tant 

en català com en castellà i, de l’altra, els antropònims alterats segueixen sent igual de 
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transparents tant en una llengua com en l’altra, de manera que no suposen cap 

impediment al lector ni tampoc no provoquen una pèrdua de comicitat. 

Taula 1: Personatges protagonistes 

Personatge TO Referència real 

Fredo Frodo 

Samu Sam 

Gandolfo Gandalf* 

Frida (Sufrida Toldía) - 

 

*Gandolfo es traduirà per Gandolf en català. 

Taula 2: Personatges secundaris 

Pàg. Personatge TO Referència real 

64 Alessandro Janz Alejandro Sanz 

105 Amalio Botín Emilio Botín 

136 Amancio Hortera Amancio Ortega 

71 David Bizcal David Bisbal 

58 Dr. Repóllez
* 

- 

126 Jabba el Hutt Jabba the Hutt 

78 Jesufistro Jesucristo 

120 Jordi Huntado Jordi Hurtado 

123 Jose María Ánsar Jose María Áznar 

127 María Antonia Iglesias María Antonia Iglesias 

68 Melondi Melendi 

82 Mouco Varela Rouco Varela 

71 Pau Dónez Pau Donés 

124 Rob Esponja Bob Esponja 

 

* El “Dr. Repóllez” apareix en una escena de la pàgina 58, a Las Tierras Muertas, aïllant 

la fórmula següent: “Café + Cigarro = Cagarro”. Atès que aquest personatge no pretén 

remetre a cap persona física, sinó a una persona anònima, en la traducció al català cal 
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mantenir aquest element còmic que caracteritza el seu cognom. A diferència del castellà 

i dels seus cognoms acabats en –ez; en català, els cognoms més comuns són els d’antics 

oficis, com ara, Fuster, Pastor, Ferrer o Sabater. Una proposta de traducció que, a més, 

reprodueixi el caràcter humorístic seria “Dr. Sabatot”. 

4.4.2 Topònims 

En taula següent es mostren les diferents localitats que recorren els protagonistes de 

l’obre en ordre d’aparició, juntament amb la seva proposta de traducció: 

Pàg.  Localització TO Proposta de traducció 

1 Españistán Espanyistan* 

9 País de los Curritos País dels Pencaires 

31 Ciudad Burocrática Ciutat Burocràtica 

53 Las Tierras Muertas Les Terres Mortes 

75 Aldea Santa Aldea Santa 

93 Distrito Financiero Districte Financer 

113 La Moncloa La Moncloa 

 

*El títol del còmic tindrà la forma següent: Espanyistan: aquest país se’n va a la merda. 

En el cas d’altres localitzacions que apareixen al còmic i que tenen menor rellevància, 

com ara, Ariqui Town (pàg. 13) i Jolybú (pàg. 19), es conservarà el topònim ja que en 

ambdós casos s’ha alterat la grafia per tal de reproduir la pronúncia d’una classe social 

baixa. Nueva Kork (pàg. 18), en tenir un equivalent oficial en català, es traduirà per 

Nova Kork. 

 

4.5 Onomatopeies 

Els mots onomatopeics intenten imitar sons o sorolls emesos per éssers animats i 

objectes o produïts per fenòmens de la natura (Riera i Sanjaume: 2002). Per Ullmann, 

les onomatopeies són “mots transparents” perquè, en llegir-los, deixen entreveure què 

volen dir. Tanmateix, les formacions onomatopeiques de diferents idiomes no sempre 

coincideixen del tot perquè els filtres lingüístics són també diferents. Entre les llengües 

castellana i catalana també trobem algunes diferències: 
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Pàg.  TO Traducció Significat 

53 Arf Arf Cansament 

105 Blam Blam Soroll de quan s’obre o es 

tanca una porta 

115 Buaaa Uà  Plor  

100 Clac, cloc Clac, cloc Soroll d’una palanca 

110 Crash Cataclinc Vidre trencat 

71 Fapáh Pataf  Cop de colze 

53 Fuá* Fuà Sorpresa 

99 Groah, grumf, grof Scrontx, nyam, 

nyem 

Menjar  

139 Hurra Visca Felicitat  

28 Muac Muac Soroll de petó 

34 Oooh Oooh Sorpresa, admiració 

71 Paf Paf Cop de puny 

140 Plaf Plaf  Alguna cosa que cau 

90 Proot Prrut Persona quan fa un pet 

71 Pum Pum Puntada de peu  

23 Tachán  Tatxan  Màgia 

37 Umm... Umm... Dubte  

 

* L’expressió fuà es mantindrà en català degut al seu caràcter col·loquial castellà. 

 

5. DIFICULTATS DE TRADUCCIÓ 

5.1 Oralitat fingida 

Traduir una obra com Españistán implica traduir una oralitat que és, en la majoria dels 

casos, fingida: el lector ha de tenir la sensació que es troba davant una conversació oral 

versemblant des del punt de vista lingüístic però també social. Aquest tipus de llengua 

es caracteritza per compartir una sèrie d'elements amb el teatre com ara: l'eufonia, s'han 
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d'evitar destorbs i rimes internes; l'economia, sense redundàncies; densa, totes les 

paraules han d'aportar significat; la connotació, ha de suggerir més que explicar (s'han 

d'evitar conjuncions i frases subordinades) i un alt grau de persuasió, el lector ha de 

connectar-se amb el text del còmic. (Brumme: 2008). 

 

El model de traducció col·loquial de TV3, que és el que s’ha seguit en l’elaboració 

d’aquest treball, es considera lleugerament formal si es compara amb l’ús espontani del 

català que fan servir els parlants al carrer. D’una banda, aquest model de llengua és 

manté lliure d’influències castellanes i fa ús de solucions genuïnament catalanes però, 

de l’altra, és tan normatiu i estàndard que acaba sent gairebé idèntic a l’estàndard oral 

que fan servir, per exemple, els presentadors dels telenotícies.  

 

Una solució a aquesta realitat és buscar un terme mig a cavall entre la norma descriptiva 

i la norma d'ús que fusioni tant la informalitat lèxica com la informalitat fonètica, 

morfològica i sintàctica –que són recursos als quals se’ls dedica molta menys atenció–

evitant, en tot moment, la profusió de castellanismes. És per aquest motiu que, en la 

traducció d’aquest còmic, s’ha recorregut, a banda del portal lingüístic ésAdir, altres 

fonts igualment vàlides com el Diccionari del Català Col·loquial, per exemple, que 

utilitzen els professionals de la llengua en l’àmbit de la ràdio.  

 

5.2 Referents culturals 

Entenem per referents culturals tots aquells elements que formen part de l'imaginari 

social i que identifiquen una població, ciutat o país, o un determinat grup social (Marco: 

2002). Tot i que existeixen diferents classificacions dels elements culturals proposades 

per especialistes és altament difícil establir-ne una de definitiva degut a la impossibilitat 

de donar cabuda al caràcter total del concepte de cultura, és a  dir, de poder incloure tots 

els aspectes de la vida d'una comunitat. Una proposta molt reconeguda és la de 

Newmark (1998), que estableix cinc categories en què es poden classificar els referents 

o categories culturals i en les que s’han proporcionat exemples del propi còmic: 

 

a) l'ecologia: la fauna, la flora, els vents i d'altres fenòmens de la natura; 

b) la cultura material o conjunt de productes artificials que són propis d'una comunitat, 

tot incloent-hi el menjar, la vestimenta, l'habitatge, les ciutats, els mitjans de transport, 
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etc. Ex.: gambas al ajillo; 

c) la cultura social, amb la consideració del món del treball i de l'oci. Ex.: Chulos y 

Fulanas y Viceversa; 

d) les organitzacions, institucions, activitats, procediments i conceptes d'índole 

política, administrativa, religiosa o artística. Ex.: Endosa per Endesa; 

e) els gestos i els hàbits Ex.: anar a un bar regentat per xinesos. 

 

En trobar-se el nostre objecte d'estudi situat en el mateix marc geogràfic, una gran part 

dels referents culturals que apareixen al TO són compartits a Espanya i Catalunya, per 

exemple, la paròdia del programa de Mujeres y Hombres y Viceversa o el “¿Me 

entiendes?” de Belén Esteban. Aquests dos referents són reconeguts fàcilment tant per 

un catalanoparlant com per un castellanoparlant, ja que formen part d’un imaginari 

comú. Tanmateix, en aquests casos el problema resideix en la tècnica de traducció que 

cal aplicar: hem de traduir aquests referents o els podem mantenir intactes? 

 

Personalment, en la meva traducció he preferit mantenir els referents en la llengua 

original perquè penso que en el cas d’aquestes llengües romàniques, la majoria de 

lectors catalans seria capaç d’entendre aquestes al·lusions i, per tant, estaríem aportant 

més credibilitat a l’obra ja que Belén Esteban, per exemple, mai no pronunciarà en 

català el seu famós “¿me entiendes?”.  

 

No obstant això, en posar-me en contacte amb la traductora dels llibres d’Aleix Saló he 

esbrinat que, tant l’autor com l’editorial, opten per la traducció de tots els referents en 

castellà, en la mesura del possible. En conseqüència, en el còmic Simiocràcia (2012), 

d’una banda, trobem el programa de Tú si que vales sense traduir, mentre que, de l’altra, 

apareix el presentador de Sálvame exclamant “Que fort! Que fort!”. Com a traductora 

penso que és imprescindible mantenir la coherència en la presa de decisions i que, per 

tant, si conservem el nom d’un espai televisiu en castellà també podem deixar intacta 

l’expressió típica que caracteritza un determinat personatge castellanoparlant. En traduir 

aquests elements, estem creant una situació fictícia al mateix temps que estem 

transformant un referent que per als lectors castellanoparlants és evident, nítid, en un de 

més borrós per als lectors catalans. 
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5.3 Llenguatge icònic  

 

Respecte a les dificultats de traducció cal destacar la necessitat d’equivalència entre 

imatge i text. Si bé hem vist anteriorment que la imatge pot ajudar al traductor a 

transmetre matisos sense explicitar-los al TO, també s’ha de tenir present que, amb 

freqüència, la imatge provoca maldecaps al traductor, ja que constitueix un element clau 

per a l’autor pel que fa a la creació de l’humor.  

 

Vegem-ho a través de l’exemple de la pàgina 39, en la vinyeta on Fredo i Samu volen 

entrar a l’administració pública. En aquesta escena, l’autor recorre al doble sentit de la 

paraula “enchufe” i crea expectatives al lector amb el sentit figurat del terme, és a dir, 

amb l’expressió “tener enchufe”, mentre que en la pàgina següent els hi dóna la volta 

mitjançant la imatge d’un endoll en sentit literal. [Vegeu annex pàg. 49 i pàg. 50] 

Afortunadament, l’ésAdir admet l’expressió “tenir enxufe” com a ús restringit amb el 

significat de “recomanació directa o influència per aconseguir una feina o un benefici 

sense fer valer mèrits propis”. Tanmateix, si no s’hagués donat aquesta equivalència 

entre llengües ens hauríem trobat davant un insalvable problema de traducció. 

 

Com a resultat d’això, és cabdal la importància que atorga el traductor de còmics a 

aquests tres factors lingüístics, culturals i visuals, respectivament. Si bé dins dels estudis 

traductològics aquests tipus de problemes de traducció derivats d’elements que van més 

enllà del mer text han estat passats per alt o ignorats, actualment la majoria de 

professionals de la traducció hi ha posat gran èmfasi i, per tant, el nombre de 

publicacions sobre aquest tema ha anat en augment.  

6. CONCLUSIONS 

Durant la realització de la part pràctica d’aquest treball, he pogut constatar que la tasca 

de traducció entre llengües catalana i castellana pel que fa al món del còmic és una 

branca molt poc analitzada de l’àmbit de la traducció. Un dels motius principals és la 

manca de reconeixement, d’una banda, de la traducció com a objecte d’estudi –no és 

fins els anys cinquanta del segle passat que comencen a publicar-se estudis 

metodològics sobre aquest camp– i, de l’altra, la consideració del còmic com a 

“infraliteratura”. A més, també cal destacar que el còmic en català ha ocupat fins ara un 

espai reduït en la indústria editorial degut a la situació de bilingüisme de l’estat 
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espanyol. Tot i que actualment el còmic en català està fent grans avenços i està intentant 

arribar al públic més ampli possible, a Catalunya la diferència entre el gruix de 

producció en català i en castellà segueix sent molt desigual. 

 

Com a conseqüència d’aquests factors, existeixen molt pocs estudis metodològics sobre 

la traducció de còmics entre les llengües catalana i castellana. Aquesta situació 

generalitzada esdevé el primer obstacle amb el qual es topa tot traductor literari. Així 

doncs, com resoldre aquest problema? La majoria de traductors opta per fixar-se en 

altres obres de referència en català, com els còmics infantils de Cavallfort o els mítics 

còmics del Tintín, malgrat que tot depèn, òbviament, de l’estil i el registre lingüístic del 

còmic en qüestió. 

 

Amb l’obra d’Españistán: este país se va a la mierda (2011) existeixen dues 

possibilitats diferents: la primera és recórrer al primer còmic publicat en català d’Aleix 

Saló, Fills dels 80: generació bombolla (2009), i, la segona és accedir a les seves 

posteriors publicacions, Simiocracia (2012) i Europesadilla (2013) que van ser 

traduïdes al català per Carme Geronès. Personalment, atès que el registre del còmic 

estava molt marcat col·loquialment i constituïa una vertadera dificultat de traducció, 

vaig optar per la consulta de les tres obres en català a més de diccionaris d’argot català i 

de llenguatge popular. 

 

Quant a la presa de decisions, en la tasca de traducció també entren en joc les 

condicions de treball d’un traductor professional. Com hem vist a l’inici del projecte, en 

el procés de creació d’un còmic intervenen, a banda del traductor, altres components 

com ara el dibuixant, l’entintador, el rotulador, etc. És important destacar aquest fet 

perquè tota tasca de traducció està sotmesa, en major o menor mesura, a aquests 

professionals, de manera que a l’hora de presentar una proposta de traducció, el 

traductor ha de saber que no només l’autor o l’editorial poden proposar o sol·licitar 

canvis, sinó també els especialistes de l’acabat del còmic quant al format. 

 

Al llarg del treball hem vist que la tasca de tot traductor, de còmics en aquest cas, està 

determinada en la seva totalitat en funció del tipus d’obra que es tradueix. Existeixen 

molts documents i manuals que tracten la traducció de còmics a nivell general; 

tanmateix, el més important a l’hora de traduir és ser conscient que no tots els còmics 
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tenen les mateixes característiques. Per posar un exemple, en totes les obres de 

referència de traducció de còmics apareixerà l’extensió del text i la mida de les 

bafarades com a problema número u de traducció. No obstant això, un element 

definitori de l’obra analitzada d’Aleix Saló és que la grandària dels globus de text 

excedeix en tot moment l’espai que ocupen les línies de text. Per tant, en la traducció al 

català, aquest factor només s’ha presentat com un fals problema de traducció. 

 

Per acabar, cal subratllar que la necessitat de l’existència d’estudis metodològics sobre 

l’àmbit de la traducció de còmics és cada vegada més rellevant donada la gran varietat 

de tipus de còmics i de novel·les gràfiques que podem trobar en el mercat avui en dia. 

Vista la manca de referents, és imprescindible destacar la importància del paper del 

traductor, que treballa a les palpentes i que ha d’assumir riscos, introduint novetats i 

proposant solucions que, de ben segur, serviran a futurs traductors com a model a seguir. 
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7. ANNEXOS 

Vinyeta pàgina 14: 
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Vinyeta pàgina 26 
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Vinyeta pàgina 39 
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Vinyeta pàgina 40 
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