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ABSTRACT 

The translation from Spanish into Catalan of audiovisual texts is not a common activity, 

so it is also a not deeply studied field. Even though, it has some peculiarities that are 

worth studying, because the influence of Spanish within Catalan is higher than the other 

way round. Moreover, this sway increases in the colloquial register, where the translator 

has to fight between the prescriptions of the institutions and the actual use of Catalan. 

Given that, the aim of the present work is to analyse why and how was done the 

dubbing of the Spanish film Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cahondo into 

Catalan. To do so, I took some specific examples of the difficulties that the film 

presents: dialects, colloquial register and humour. Both, dialects and colloquial register 

are subdivided in different levels of the language. Humour is also analysed in different 

aspects, one related with the vocabulary and the other linked with cultural references. 

The results of the study show that the dubbing tries to keep the dialects; that the 

colloquial register is neutralised with regard to the phonetics and the morphosyntax, but 

regarding the vocabulary, lots of interferences from Spanish are introduced; and that 

there is a bit of incoherence with the translation techniques used to replicate the humour 

of the songs. Moreover, I suggested an alternative in the examples I thought that could 

be improved. Finally, the results also demonstrate the importance of widening the study 

of this field in order to achieve high quality products in Catalan. 

Key words: dubbing, translation, dialects, colloquial register, translation techniques, 

humour. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present treball pretén analitzar el doblatge del castellà al català del registre 

col·loquial, de l’humor i dels dialectes de la pel·lícula Mortadelo y Filemón contra 

Jimmy el Cachondo, per la dificultat que plantegen i perquè és un tema poc estudiat. 

Una de les dificultats es troba en la peculiaritat que el català està molt influenciat pel 

castellà i això s’evidencia encara més en el registre col·loquial. Pel que fa a l’humor, el 

fet que està estretament relacionat amb la cultura d’origen dificulta la seva reproducció 

en una altra llengua i cultura. Els dialectes d’una llengua tampoc són equivalents als 

d’una altra i això fa que sigui complicat conservar-los. 

1.1. Motivació 

Fa poc em va cridar l’atenció la pel·lícula Mortadelo y Filemón contra Jimmy el 

Cachondo perquè és la primera sobre aquests personatges que es fa amb animació. 

Abans ja n’hi havia dues més, però protagonitzades per personatges de carn i ossos, fet 

que provocava que les situacions fossin poc creïbles i que no en volgués veure més 

després de la primera. Tot i això, vaig decidir donar-li una oportunitat a l’última versió 

perquè és d’animació i cal dir que em va sorprendre gratament. A més, després 

d’investigar una mica, em vaig assabentar que s’havia doblat al català i no vaig dubtar a 

triar-la per analitzar-la al Treball de fi de grau per la seva riquesa lingüística i 

humorística. 

M’agradaria aprofundir més en el món de la traducció audiovisual del castellà al català, 

perquè és una combinació que no s’ha tractat a cap assignatura. Sí que s’ha parlat 

d’aquesta combinació lingüística en textos escrits, però no en els audiovisuals i voldria 

conèixer-ne millor els motius de per què es tradueixen al català pel·lícules o sèries 

originàries en castellà, ja que el públic català entén perfectament el castellà.  

1.2. Objectius  

Aquest treball té dos objectius principals: determinar per què i com s’ha traduït al català 

la pel·lícula Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. D’una banda, vull 

descobrir la intenció o finalitat de fer una versió catalana d’una pel·lícula castellana, ja 

que l’espectador de la llengua meta comprèn sense problemes la llengua original. A 

més, hi apareixen molts referents de la cultura espanyola que també coneix el públic 
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català. Per tant, partint de la premissa que la comprensió no és el motiu que condiciona 

el doblatge, vull descobrir les raons que han fet necessària la seva elaboració. Després 

de l’anàlisi, també podré observar si el resultat és satisfactori o no i així demostrar que, 

després d’haver fet i analitzat moltes traduccions durant el grau, puc arribar a una opinió 

objectiva sobre si el producte final està ben fet. 

D’altra banda, la meva intenció és veure com s’ha fet la traducció, és a dir, de quina 

manera el traductor ha fet front als problemes de traducció que planteja la pel·lícula 

castellana i quines tècniques ha fet servir per resoldre’ls. Aquestes tècniques també es 

volen comparar amb les utilitzades a les traduccions dels còmics per observar si hi ha 

coherència. Els trets que apareixen i que més dificultats presenten són els dialectes, el 

registre col·loquial i l’humor, i vull analitzar com s’han tractat, si s’han conservat o no 

en el text meta, per després poder extreure’n conclusions. A més, com que es tracta de 

registre col·loquial, m’agradaria veure si en el doblatge apareixen moltes interferències 

del castellà per reflectir la llengua del carrer o si es fa una versió més normativa.  

Finalment, com a objectiu secundari, vull que aquest treball serveixi per ampliar els 

coneixements existents sobre la traducció entre aquestes dues llengües en l’àmbit 

audiovisual a través de l’anàlisi d’un cas pràctic. Determinar quins són els trets més 

problemàtics que presenta el doblatge, conèixer quins són els errors més freqüents que 

es produeixen a l’hora de traduir el llenguatge col·loquial i els elements humorístics, i 

oferir alternatives si cal en algun cas per fer la traducció més genuïna i versemblant 

d’acord amb les recomanacions de les institucions i d’altres autors. 

1.3. Metodologia i estructura 

El primer pas que he realitzat ha estat visualitzar la pel·lícula dues vegades, tant la 

versió original com la doblada, per tal de començar a extreure elements lingüístics i 

humorístics problemàtics per analitzar. La segona tasca ha estat documentar-me per 

situar el marc teòric del doblatge, la traducció del castellà al català, la llengua oral i el 

registre col·loquial, i l’humor. A continuació he procedit a contextualitzar la pel·lícula i 

el seu director, però sense oblidar-me del creador dels personatges en còmic. Després he 

tornat a veure la pel·lícula en castellà per tal d’intentar establir els apartats de l’anàlisi 

pròpiament dita a partir d’exemples il·lustratius de cada cas. Al final, l’anàlisi s’ha 

dividit en quatre grans apartats: oralitat marcada geogràficament, tractament dels 
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elements fonètics i morfosintàctics, tractament dels elements lèxics i tractament dels 

elements humorístics. A més, a cada exemple especifico quina tècnica de traducció s’ha 

fet servir, explico els motius pels quals el cas és problemàtic i proposo alternatives en 

els moments en què creia que la solució es podia millorar. Per acabar, de cada cas he fet 

una breu reflexió que després es recull de manera global a la conclusió per tal de 

determinar l’adequació del doblatge al públic meta. 

 

2. MARC TEÒRIC 

2.1. El doblatge 

Un text audiovisual transmet el missatge al públic a través de dos canals: el visual (les 

imatges) i l’acústic (el diàleg i la música). Per aquest motiu, la traducció audiovisual ha 

de mantenir la coherència entre els dos canals i es pot dur a terme a través de diferents 

tipus de traducció com poden ser el doblatge, la subtitulació, el voice-over, la 

interpretació simultània o la narració, entre d’altres. En aquest treball em centraré en 

l’anàlisi del doblatge, que, segons Chaume (2012: 1), consisteix a substituir l’àudio amb 

els diàlegs en la llengua d’origen (en aquest cas es tracta del castellà) de qualsevol text 

audiovisual (aquí parlem de la pel·lícula de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el 

Cachondo) per un àudio amb els diàlegs traduïts en la llengua meta (en aquest cas, el 

català). 

El doblatge no només té la particularitat que no es pot modificar la imatge, sinó que 

Chaume (2012: 14-20) diu que també cal que el diàleg sigui creïble i realista; que 

s’adapti als moviments de la boca, del cos i a la durada de les intervencions dels actors 

del text original, i que sigui fidel al contingut, la forma, la funció i l’efecte del text 

d’origen. Tot i això, aquestes particularitats seran més estrictes o menys segons el 

gènere audiovisual i el tipus de text. En aquest treball s’estudia el gènere audiovisual de 

la pel·lícula, que demana un alt grau de sincronització, però com que es tracta 

d’animació i de personatges ficticis, l’adaptació als moviments de la boca (lip o 

phonetic synchrony; Chaume, 2012: 68-69) no és gaire important, tot i que sí ho és als 

gestos dels personatges (kinesic synchrony; Chaume, 2012: 69) i a la durada de les seves 

intervencions (isochrony; Chaume, 2012: 69). La resta de característiques sí que s’han 
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de mantenir en el doblatge de la pel·lícula, tot i que sigui d’animació, i són les que es 

tindran en compte en l’anàlisi que es farà a l’apartat 4. 

2.2. La traducció entre el castellà i el català 

Segons Domènech Bagaria (2012: 9), la traducció entre el castellà i el català «sovint no 

respon a la voluntat de fer comprensible un text, atès que els parlants són, 

majoritàriament, bilingües», és a dir, que entenen el castellà i llavors no caldria la 

traducció perquè no hi ha problema d’intel·ligibilitat. Per aquest motiu, cal buscar altres 

raons per defensar la traducció entre aquesta combinació lingüística i segons García de 

Toro (2009: 54) els criteris poden ser econòmics, estètics, però seran fonamentalment 

polítics, per contribuir a la normalització del català. És a dir, que cal entendre la 

traducció del castellà al català com una eina que permet a la comunitat catalana trobar 

textos escrits en la seva pròpia llengua en tots els àmbits, molt important per demostrar 

que està al mateix nivell que altres llengües com poden ser el castellà o l’anglès i així 

afavorir que no es deixi d’emprar i que no desaparegui. Però també és una eina 

d’estandardització, perquè el traductor té com a objectiu crear un model de llengua a 

seguir, correcte, genuí i acceptable pels parlants.  

Domènech Bagaria (2012: 9) també opina que aquest tipus de traducció és, 

fonamentalment, un instrument de normalització lingüística i aquesta pot haver estat 

una de les motivacions per doblar la pel·lícula Mortadelo y Filemón contra Jimmy el 

Cachondo al català, ja que cal dir que compta amb la col·laboració de Televisió de 

Catalunya. En una obra anterior, García de Toro (2004: 155) també descarta com a poc 

probables els criteris econòmic i estètic ja que considera que «en el ámbito audiovisual, 

[...] traducir para el público catalán, capaz de leer y expresarse en español, convierte 

esta práctica en poco rentable desde el punto de vista económico y para algunos poco 

justificable desde el punto de vista artístico». Determinar això és molt important perquè 

afectarà a la traducció. De la mateixa manera, una altra motivació pot ser el fet que ja hi 

ha tradició de traduir les aventures de Mortadelo i Filemón al català, ja que molts dels 

còmics dels personatges estan traduïts a aquesta llengua perquè el seu autor, Ibáñez, 

volia que els seus néts poguessin llegir-los en català. A més, les pel·lícules infantils, 

com és el cas, també se solen traduir. 

Una altra de les particularitats d’aquesta combinació lingüística és la que es desprèn de 

Domènech Bagaria (2012): 
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La proximitat entre les dues llengües, tot i ser un factor que, d’entrada, facilita el procés 

de traducció, també comporta greus problemes als traductors, atès que les interferències 

lingüístiques són constants. En aquest sentit, la similitud entre castellà i català exigeix 

un treball de traducció acurat que es basi en propostes lingüístiques genuïnes i 

autònomes de la comunitat lingüística de la llengua d’arribada (p. 9). 

Aquestes interferències no són simètriques, tal com diu Galindo Solé (2003: 18), perquè 

la influència del castellà sobre el català és superior que a la inversa per dos motius: 

sociopolítics i migratoris. Un dels motius sociopolítics més rellevants d’aquesta situació 

és l’època franquista, durant la qual es va prohibir l’ús del català i, per tant, aquest va 

passar a parlar-se només en l’àmbit privat i familiar, va passar a ser una llengua 

minoritzada. L’única llengua oficial era el castellà i la traducció al català, per tant, era 

inexistent. Aquesta situació de diglòssia
1
 és la que es reflecteix en les interferències del 

castellà que encara conté avui dia el català tot i les polítiques lingüístiques dedicades a 

promoure la llengua en els àmbits administratiu, educatiu i comunicatiu. El motiu 

migratori fa referència a tots aquells ciutadans espanyols que es van haver d’instal·lar a 

Catalunya i que van influir en el català que s’hi parlava. 

En conclusió, sembla evident que és indispensable traduir del castellà al català, tot i que 

no hi hagi una necessitat de comprensió, per tal de mantenir la llengua viva i de 

retornar-li aquell valor que temps enrere va perdre. Encara queda molt de camí en el 

procés de normalització de la llengua catalana i una de les vies indispensables en aquest 

procés és la traducció, per tant, el traductor ha de vigilar molt les decisions que pren i, 

sobretot, ha d’intentar mantenir allunyades les interferències del castellà. 

2.3. L’oralitat dels textos audiovisuals i el registre col·loquial 

Per aprofundir més endavant en el doblatge de la pel·lícula, primer cal endinsar-se en el 

tipus de llenguatge utilitzat. En aquest cas, per tant, hem de parlar concretament de 

l’oralitat prefabricada
2
 i de la llengua col·loquial.  

                                                           
1
 «Situació sociolingüística en què dos idiomes o parlars són usats amb valor social diferent: l’un és usat 

per a funcions formals, generalment en l’ús escrit, enfront de l’altre, que és usat per a funcions informals, 

bàsicament orals» (DIEC). 

2
 Terme emprat, per exemple, per Chaume (2001) o Payrató (1996). Vegeu les seves obres per trobar més 

informació sobre aquest tema.  



6 

Gregory i Carroll (1978, citats per Televisió de Catalunya, 1997: 13) inclouen aquest 

tipus de llenguatge dins de l’oral no espontani, perquè és l’execució d’un text escrit, 

però amb la finalitat de ser dit com si no fos escrit, com si fos espontani. Aquesta 

oralitat té unes convencions i característiques pròpies en cada llengua, la qual cosa 

permet que els textos audiovisuals sonin versemblants i creïbles, tot i que es tracti de 

versions doblades. Fins i tot dues llengües tan properes com el castellà i el català 

presenten diferències que cal analitzar, sobretot perquè, com ja s’ha comentat, el català 

és «una llengua desnormalitzada» i pot donar-se el cas que «la normativa i l’estilística 

entrin en conflicte» (Garcia-Ripoll, 2001: 126) a l’hora de buscar la credibilitat.  

Quan es parla d’oralitat és indispensable parlar també del registre col·loquial, aquell que 

s’utilitza en els contextos informals, perquè gran part de la llengua oral s’empra en el 

registre col·loquial. Aquest registre, a més, es caracteritza per ser espontani i per 

mostrar desviacions respecte de l’estàndard en tots els nivells: el fonètic, el morfològic, 

el lèxic i el sintàctic. Les desviacions col·loquials també són pròpies de cada llengua i el 

traductor no només ha de conèixer les de la llengua a la qual tradueix, sinó també les de 

la llengua de partida per saber en quins casos es produeixen i decidir si les vol mantenir 

en el text meta i com ho pot fer perquè llavors l’oralitat prefabricada soni creïble.  

Un altre tret distintiu que presenta el registre col·loquial és la seva vivesa, el seu canvi 

continu. Allò que un dia pot resultar molt genuí i comprensiu perquè tothom utilitza, 

anys més tard passa de moda i el públic ja no ho entén o no ho veu versemblant perquè 

ho considera desfasat, llenguatge d’una altra època. Per tant, el traductor ha de vigilar el 

lèxic que utilitza, però alhora ha d’estar al corrent d’allò que es diu al carrer. Tot i això, 

tampoc pot utilitzar tot allò que sent perquè la llengua col·loquial catalana està molt 

influenciada pel castellà. Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior, el català i el castellà 

conviuen i és inevitable que els parlants contaminin el català amb trets del castellà, i 

encara més quan el missatge és espontani.  

Pels motius anteriors, és indispensable trobar unes pautes que guiïn el traductor per 

aconseguir una oralitat prefabricada col·loquial versemblant, però alhora genuïna. Per 

exemple, Televisió de Catalunya ha escrit diverses obres
3
 en què explica i orienta a qui 

hagi de fer un producte audiovisual sobre les qüestions estilístiques que han de seguir 

                                                           
3
 Com per exemple: Orientacions lingüístiques per al doblatge (1993) o Criteris lingüístics sobre 

traducció i doblatge (1997). 
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els textos per tal d’aconseguir l’oralitat prefabricada. A més, la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals, a través del seu portal web (Ésadir), també posa a l’abast del 

públic i, en especial, dels professionals que es dediquen al món dels mitjans de 

comunicació una sèrie de criteris i recomanacions sobre l’estil de llengua que s’hauria 

de seguir. Aquests recursos no s’ha d’oblidar, però, que només són descriptius i que 

també cal consultar les obres prescriptives com el Diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans. Tanmateix, és impossible que abastin tots els fenòmens que apareixen en cada 

text audiovisual i el traductor ha de triar l’opció que millor s’adeqüi a les 

característiques del text i sempre sense oblidar el seu paper de normalitzador de la 

llengua.  

2.4. L’humor 

Un altre factor molt important que cal comentar perquè és essencial en la pel·lícula és el 

de l’humor. Martínez Sierra (2005: 54-56) ofereix una taxonomia d’elements 

humorístics
4
 que es poden trobar en qualsevol text audiovisual:  

- elements sobre la comunitat i les institucions: elements més o menys arrelats en una 

cultura determinada; els referents culturals i intertextuals específics d’una comunitat.  

- elements de sentit de l’humor de la comunitat: elements més populars en certes 

comunitats que en d’altres 

- elements lingüístics: es basen en aspectes lingüístics, tant parlats com escrits. 

- elements visuals: aquells elements que es veuen en pantalla però que no són text. 

- elements gràfics: el text escrit que apareix en pantalla. 

- elements paralingüístics: elements no verbals de la veu, com l’entonació o, fins i tot, 

els silencis.  

- elements humorístics no marcats: elements que no es corresponen amb cap de la 

resta de categories.  

                                                           
4
 Martínez Sierra (2005: 54) utilitza el concepte d’element humorístic i no d’acudit perquè considera que 

els acudits estan formats per diferents elements humorístics i no es poden classificar en una taxonomia 

determinada, però els elements humorístics sí i aquests són els que, quan es combinen, creen l’acudit. 
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- elements sonors: elements acústics de la banda sonora y dels efectes especials. 

El traductor ha de tenir en compte tots aquests elements per tal de mantenir-los en el 

text meta sempre que siguin rellevants i ha de vigilar que no es produeixin 

contradiccions entre ells, perquè normalment apareixen barrejats o combinats per tal 

d’aconseguir el riure de l’espectador. A més, el traductor ha de tenir clar des d’un 

principi si vol que el text meta sigui naturalitzant o estrangeritzant, ja que determinarà 

quines tècniques de traducció haurà d’utilitzar. A l’apartat 4.4 es comenta amb més 

detall com el traductor ha fet front als diferents elements humorístics. 

2.5. Tècniques de traducció 

Els primers en definir les tècniques de traducció van ser Vinay i Darbelnet (1977, citats 

per Ainaud et al., 2010: 17), que van dir que es tractava de «procediments tècnics de 

traducció» i, més endavant, Ainaud et al. (2010: 18) van afegir que es tracta de 

«constatacions de les diferències (i semblances) que hi ha hagut en el traspàs d’un 

missatge des d’una llengua i una cultura cap a unes altres». En aquest treball s’ha agafat 

com a referència la classificació de tècniques d’Ainaud et al. (2010: 17-33) per dur a 

terme l’anàlisi i a continuació es descriu breument en què consisteix cadascuna d’elles: 

- manlleu: consisteix a introduir en el text meta una paraula o expressió del text 

original. Pot estar més o menys adaptat a la fonètica i l’ortografia de la llengua meta.  

- calc: consisteix a incorporar en el text meta una expressió que conserva l’estructura o 

el significat d’una expressió del text original. Pot ser morfològic, sintàctic o semàntic. 

- traducció paraula per paraula: consisteix a traduir el sentit de cadascuna de les 

paraules del text original, però respectant la sintaxi de la llengua meta. 

- transposició: consisteix a canviar la categoria gramatical d’un mot del text original. 

- modulació: consisteix a mantenir el sentit d’un fragment del text original, però 

canviant el punt de vista per adaptar-lo a l’expressió pròpia de la llengua meta. 

- equivalència: consisteix a mantenir el sentit d’un fragment del text original, però amb 

una expressió pròpia de la llengua meta. 

- adaptació: consisteix a substituir un element cultural propi de la llengua original per 

un propi de la llengua meta. 
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- amplificació: consisteix a explicar un mot, sintagma o expressió del text original.  

- condensació: consisteix a concentrar el significat d’un sintagma o expressió del text 

original. 

- compensació: consisteix a reproduir en un altre moment del text meta algun aspecte 

de l’estil o del contingut que no s’ha pogut mantenir en el mateix lloc en què apareix en 

el text original.  

- omissió: consisteix a eliminar un mot, sintagma o expressió del text original. 

 

3. CONTEXTUALITZACIÓ 

3.1. Mortadelo i Filemón 

Mortadelo i Filemón són dos personatges de còmic de Francisco Ibáñez que van néixer 

el 20 de gener de 1958 a la revista Pulgarcito. Anys més tard, el 1969, es va publicar El 

sulfato atómico, la primera historieta llarga d’aquests personatges en format d’àlbum i 

després en van venir moltes més. En l’actualitat, col·leccions Olé i Magos del humor 

(Mestres de l’humor, en català) són les responsables de recollir totes les seves 

aventures, en total 201 i 167, respectivament.  

L’èxit d’aquests dos agents de la TIA és tan gran que han estat traduïts a onze idiomes, 

entre ells el català, i es pot dir que s’han convertit en un referent dins del gènere del 

còmic espanyol. Ediciones B va anunciar que Magos de l’humor tornaria a fer una 

versió en català de les aventures de Mortadelo i Filemón a partir de Londres 2012. 

Aquests personatges no parlaven català des que l’any 1991 es va editar l’àlbum 

commemoratiu dels Jocs Olímpics de Barcelona en aquesta llengua. 

Com ja s’ha mencionat, Francisco Ibáñez Talavera n’és el creador. Va néixer el 15 de 

març de 1936 a Barcelona i va treballar durant molts anys al Banco Español de Crédito 

(Banesto), mentre ho compaginava amb la seva vocació de dibuixant. Finalment, el 

1957 va decidir dedicar-se exclusivament al món del còmic i fins l’actualitat ha treballat 

a les editorials Bruguera, Grijalbo i Ediciones B, en aquesta última és on encara 

continua amb la seva tasca d’explicar històries a través de vinyetes. A més, l’autor ha 

rebut diversos premis per la seva creació com la «Medalla de Oro al Mérito en las 
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Bellas Artes 2001» que li van concedir l’any 2002, ja que també és conegut per explicar 

les peripècies de La familia Trapisonda (1958), 13, Rue del Percebe (1961), El botones 

Sacarino (1963), Rompetechos (1964) o Pepe Gotera y Otilio (1966).  

3.2. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo 

3.2.1. Trets generals sobre la pel·lícula 

La pel·lícula que s’analitza en aquest treball, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el 

Cachondo, es va estrenar en castellà i en català el 28 de novembre de 2014. El director 

és Javier Fesser, que ja va realitzar la primera adaptació de Mortadelo i Filemón a la 

gran pantalla l’any 2003 (La gran aventura de Mortadelo y Filemón). A diferència de la 

primera, que estava protagonitzada per personatges de carn i ossos, aquesta pel·lícula 

està feta amb animació en 3D i ha comptat amb un pressupost de deu milions d’euros. 

Segons l’informe Rentrak sobre les pel·lícules espanyoles més vistes el 2014, 

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo es troba en la sisena posició amb una 

recaptació de 4,6 milions d’euros i un total de 700 000 espectadors, la qual cosa 

demostra l’acceptació que ha rebut per part del públic. Aquesta acceptació general ha fet 

que guanyi dos premis Goya 2014 com a millor pel·lícula d’animació i com a millor 

guió adaptat, així com el Premi Gaudí a la millor pel·lícula d’animació del 2014.  

S’ha d’afegir també que Francisco Ibáñez va quedar tan content amb el resultat que es 

va inspirar en la pel·lícula per fer la seva pròpia versió sobre el paper. Aquesta 

adaptació al còmic del guió es pot trobar tant en castellà com en català al número 166 de 

la col·lecció Magos del Humor i té el mateix nom que la pel·lícula. Col·leccions Olé 

també en té la seva versió al número 201, però només està disponible en castellà.  

3.2.2. Repartiment 

El repartiment de les veus en castellà està format per Karra Elejande com a Mortadelo, 

Janfri Topera com a Filemón (que va fer de Bacterio a La gran aventura de Mortadelo y 

Filemón), Mariano Venancio com a Súper, Berta Ojea com a Ofelia, Gabriel Chame 

com a Jimmy o Emilio Gavira com a Rompetechos, a més de tenir com a col·laboradors 

a Ramón Langa, conegut per posar veu a Bruce Willis, o Karlos Arguiñano. Segons un 

article publicat el 27 de novembre de 2014 pel diari Ara, el propi director va afirmar que 

el càsting de veus va ser el més complicat perquè cada lector dels còmics té en la seva 
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ment una veu per als personatges i ell n’havia de recollir l’essència. Tot i això, en català 

no se li va donar tanta importància a la tria de veus perquè Fesser no va supervisar el 

doblatge, però va dir que es va dur a terme «intentant aproximar-se al màxim a la versió 

original». Aquesta manca de preocupació per com sonen els personatges en català pot 

ser la raó per la qual no he trobat enlloc el repartiment de les veus en aquesta llengua. 

Això pot fer pensar que el doblatge s’ha fet amb presses i que no se li ha donat la 

importància que mereixia, ja que si els dobladors són personatges famosos també 

atrauen més públic. 

3.2.3. Resum de l’argument 

La pel·lícula comença amb el Jimmy robant la nova caixa del Súper i aquest crida 

Mortadelo i Filemón perquè la recuperin, però no tot és tan fàcil com sembla. Filemón 

també ha d’enfrontar-se amb Tronchamulas, un delinqüent perillós que ha sortit de la 

presó i es vol venjar d’ell per haver-lo empresonat. Abans que comenci la missió, 

Tronchamulas arriba al quarter general de la TIA per fer-li la cosa aquella a Filemón, 

però es punxa amb la reversicina, un invent del professor Bacterio que el converteix en 

una persona mansa i infantil. A més, Tronchamulas és cosí del Jimmy i sap on s’amaga, 

però els dos agents de la TIA hauran d’esperar que se li passin els efectes de la 

reversicina perquè s'enrecordi del lloc exacte i els pugui portar per recuperar la caixa 

forta del Súper. Abans que això passi, com no podia ser d’una altra manera, es perden i 

la seva missió passa de ser secreta a pública. Un altre personatge que apareix per 

embolicar encara més la troca és Rompetechos, que tindrà un paper important en la 

trama final. 

3.2.4. Característiques lingüístiques i visuals 

En totes les entrevistes fetes a Fesser sobre la pel·lícula sempre deixa clara la seva 

intenció de mantenir l’estil d’Ibáñez en la gran pantalla i es pot dir que ho aconsegueix. 

Hi apareixen aquells elements irrenunciables i característics com són els cartells en 

segon pla amb missatges i bromes dirigides al públic, els mastegots, la incorporació del 

propi Ibáñez o d’altres personatges de la seva creació dins de l’obra i, fins i tot, els 

invents del professor Bacterio.  

Tampoc hi poden faltar les referències a personatges famosos, en aquest cas apareixen 

Matías Prats, Karlos Arguiñano, Mercedes Milá i Jordi Hurtado. La seva presència a la 
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pel·lícula potencia el to humorístic ja que són personatges coneguts per tothom i el 

simple fet que es barregin amb aquests personatges de ficció ja fa gràcia. A més, també 

tenen un llenguatge propi que els caracteritza, unes expressions que fan que el públic els 

reconegui fàcilment i que poden suposar un problema de traducció perquè són en 

castellà. El traductor també haurà de vigilar amb els insults, els jocs de paraules o les 

paraules inventades o poc freqüents, però que alhora sonen naturals perquè el lector dels 

còmics ja hi està acostumat.  

 

4. ANÀLISI  

Abans de començar l’anàlisi, a la taula següent es mostra una llegenda amb les sigles 

que s’han utilitzat a les taules dels exemples per fer referència a quin personatge realitza 

cada intervenció. La llista s’ha ordenat alfabèticament i apareix el nom del personatge 

tant en castellà com en català. 

Sigles Nom castellà Nom català 

A Karlos Arguiñano Karlos Arguiñano 

B Bacterio Bacteri 

F Filemón  Filemó 

J Jimmy el Cachondo  Jimmy el Catxondo 

JH Jordi Hurtado Jordi Hurtado 

M Mortadelo  Mortadel·lo 

MM Mercedes Milá Mercedes Milá 

MP Matías Prats Matías Prats 

R Rompetechos  Rompetechos 

S Súper Súper 

T Trabajador Treballador 

TM Tronchamulas  Trencamules 

TR Trini  Trini 

A continuació també es vol explicar breument com s’ha realitzat la transcripció de les 

intervencions que apareixen als exemples: 

- S’ha utilitzat l’apòstrof per indicar l’elisió d’una síl·laba (pa’) i l’elisió d’un so 

consonàntic (personifica’o) o vocàlic (p’rò). També s’han afegit accents si després de la 

modificació les normes d’accentuació exigien que la paraula en portés (tontá’).  
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- Quan en català s’ha introduït un so propi del castellà, s’ha transcrit mitjançant el 

fonema corresponent i no la grafia (penθava). En castellà, en canvi, les desviacions 

fonètiques s’han marcat amb la grafia que es pronuncia i no amb aquella que hauria 

d’anar (diresión).  

- Per reproduir la s aspirada, s’ha emprat la h en les dues llengües (unidoh o méh).  

- A cada exemple s’ha marcat en negreta aquell aspecte que es volia destacar per 

facilitar-ne la distinció. 

4.1. Oralitat marcada geogràficament 

En aquest apartat s’analitzarà la traducció dels diferents dialectes que apareixen a la 

pel·lícula, és a dir, aquelles desviacions de l’estàndard determinades pel lloc de 

procedència de l’usuari (Ainaud et al., 2010: 111).  

Els dialectes representen una de les majors dificultats a l’hora de traduir perquè «la 

configuración geográfica, y por lo tanto dialectal, de dos países y dos lenguas no son 

equiparables, como tampoco lo son las relaciones intrasistémicas que se establecen entre 

ellos» (Rabadán, 1991: 112). Tot i això, sí es possible la traducció dels dialectes ja que 

«el que és impossible és traduir un dialecte de la llengua d’origen per un dialecte 

equivalent de la llengua meta, de la mateixa manera que no hi ha llengües equivalents, 

perquè és obvi que, si ho fossin, llavors no seria necessari traduir d’una llengua a una 

altra» (Ainaud et al., 2010: 112). Per tant, un dialecte de l’espanyol, en la traducció, no 

es pot transformar en un dialecte del català, perquè cadascun d’ells tindrà les seves 

pròpies característiques i desviacions respecte a l’estàndard i no seran equivalents, però 

hi ha altres solucions per marcar en el text meta les desviacions de l’estàndard del text 

original o, directament, no marcar-ho, neutralitzar la traducció. 

4.1.1. El dialecte andalús 

Els ajudants del Jimmy són dos homes siamesos, units per l’esquena, i destaca el fet que 

un d’ells és andalús i l’altre no. Aquest recurs fomenta l’humor durant tota la pel·lícula 

perquè és absurd que dos personatges inseparables des que van néixer puguin pertànyer 

a llocs geogràfics diferents. A més, tot i que no sigui rellevant per a l’argument, és un 

tret important per al traductor, ja que ha de triar quina estratègia fa servir a l’hora 

d’enfrontar-s’hi. 
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En el conjunt de la pel·lícula es pot identificar que el personatge anomenat Trini és 

andalús, sobretot, per la seva pronuncia de les paraules. A continuació es mostren 

alguns exemples dels trets més característics de la seva parla i quina tècnica de 

traducció s’ha utilitzat en cada cas. 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

1 TR: Lo importante eh que 

sigamoh unidoh. 

TR: Lo méh important éh 

que continuem units. 

Calc + 

Compensació 

2 TR: Ereh un caxondo, 

Jimmy. Pero caxondo, 

caxondo. 

TR: Éh un caxondo, 

Jimmy. Però caxondo, 

caxondo. 

Manlleu no 

adaptat 

3 TR: Perdona, Jimmy, però 

yo creía que nadie sabía la 

diresión de la guarida. 

TR: Perdona, però jo em 

penθava que l’adreθa de 

l’amagatall no la θabia 

ningú. 

Calc + 

compensació 

4 TR: Aquí lo último que 

noh ha entra’o eh una 

caja fuerte de ustedeh. 

TR: Aquí l’última coθa 

que ens ha arribat éh una 

caixa forta de vostès. 

Calc + 

compensació  

A l’exemple número 1, en castellà es pot observar l’aspiració de la s final d’alguns 

mots, un tret molt característic d’aquest dialecte i que es conserva en català. Tot i això, 

com en català no hi ha el mateix número de paraules acabades en s final, el traductor ha 

decidit afegir l’adverbi més per compensar aquesta diferència i conservar l’aspiració 

castellana de la s, tot i que no ser un tret propi del català. 

Un altre fenomen propi de l’andalús és el que es troba l’exemple 2 i que Narbona, et al. 

(1998: 147) defineixen com a «ch aflojada», és a dir, que la ch es pronuncia com una 

consonant fricativa (com una x), quan en realitat hauria de ser africada. En català, es 

reprodueix el so de la ch castellana amb el fonema /tʃ /
5
 (que equival a les grafies tx i ig) 

perquè no existeix la grafia ch. Tot i això, per mantenir la desviació que es produeix en 

                                                           
5
 Vegeu l’apartat que el portal web Ésadir dedica a la transcripció fonètica en català per trobar més 

informació sobre el tema. Es pot consultar a: http://esadir.cat/textosgenerals/fonetica (Recuperat el 4 de 

maig de 2015).  
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castellà per caracteritzar el personatge, en català s’ha optat pel calc, per utilitzar també 

una consonant fricativa (x). 

A l’exemple 3 es dóna un cas de seseo en castellà, que consisteix a confondre la 

pronunciació de la grafia c per la pronunciació de la grafia s i en català s’ha optat per 

compensar aquest fenomen amb la desviació de la pronúncia de la s o de la ç mitjançant 

el fonema /θ/. Aquest fonema equival a la z castellana i, per tant, es tracta d’un calc 

fonètic d’aquesta llengua perquè no existeix en català. 

A 4, a més de l’aspiració de la s a final de mot com ocorre al primer exemple, també es 

troba la caiguda de la d intervocàlica en participis, característica molt pròpia també 

d’aquest dialecte. En català, en canvi, s’opta per utilitzar i compensar amb els 

mecanismes que ja s’han observat als exemples anteriors: el fonema /θ/ per substituir la 

pronúncia de la s i l’aspiració de la s a final de mot.  

Pel que fa als casos morfosintàctics i lèxics, es mostren a la taula següent: 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

5 TR: Lo importante eh que 

sigamoh unidoh. 

TR: Lo méh important éh 

que continuem units. 

Calc 

6 TR: Ozú, tú lo hah queri’o. TR: Ozú, tu ho hah volgut. Manlleu no adaptat 

A l’exemple número 5 destaca la presència del pronom neutre lo castellà, perquè en 

català no existeix i presenta diverses solucions a l’hora de traduir-lo. En aquest cas, el 

traductor ha optat per mantenir-lo en català i així reforçar la desviació del català 

respecte de l’estàndard per marcar que es tracta d’un dialecte. Des del meu punt de 

vista, considero que s’hauria pogut estalviar ja que introdueix un castellanisme 

innecessari i que no caracteritza la parla andalusa, que és l’objectiu que es vol 

transmetre.  

A l’exemple número 6 es troba l’exclamatiu ozú, típic de la parla informal i col·loquial 

andalusa i que resulta molt conegut pel públic general com a característic d’aquest 

dialecte. Per aquesta raó serveix molt bé per reforçar la caracterització del personatge a 

més dels trets fonètics i morfosintàctics comentats anteriorment i suposo que aquesta és 

la raó per la qual s’ha mantingut en català.  
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4.1.2. El dialecte argentí 

Jimmy el Catxondo, el malvat lladre de caixes fortes que no deixa en pau el Súper, 

destaca, a més de pel seu humor, per ser argentí. El fet que aquest personatge sigui 

d’Argentina tampoc representa un paper fonamental en la història, però sí que pot 

suposar dificultats per al traductor, ja que un cop més ha de triar si no conserva el 

dialecte en la versió catalana o sí i com. 

Igual que passa amb el dialecte andalús, l’argentí es reflecteix sobretot en la pronuncia 

de les paraules del personatge, és a dir, en la fonètica. A la taula següent es mostren 

alguns exemples: 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

7 J: Hola, chicos, ¿me 

ehcuchan? 

J: Chicos, m’ehcolteu? Calc 

8 J: Tranquiloh que xo me 

ocupo de la estrexita de 

televisión. 

J: Tranquils, xo m’encarrego 

de l’estrexeta de televisió. 

Calc  

A 7 es troba un cas que comparteix l’argentí amb l’andalús: l’aspiració de la s, però en 

aquest cas no es troba a final de mot, sinó a final de síl·laba. A 8, però, es troba un 

fenomen nou que és molt típic de l’argentí i consisteix a pronunciar els sons /ʝ/ i /ʎ/, que 

es representen amb les grafies ll i y, com si fossin el fonema /ʃ/, que es reprodueix amb 

la grafia x. Aquest fenomen es produeix en castellà i es conserva en el doblatge, però els 

sons que es pronuncien com si fossin el fonema /ʃ/ són /ʎ/ i /ʒ/. El fet que s’hagi 

mantingut el fenomen en les dues llengües facilita que l’espectador de cada una de les 

versions relacioni el personatge amb la seva procedència geogràfica.  

Els aspectes morfosintàctics i lèxics es mostren a continuació: 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

9 J: Hola, chicos, ¿me 

ehcuchan? 

J: Chicos, m’ehcolteu? Manlleu no adaptat 

+ compensació + 

omissió 
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10 J: ¿No te parece cachondo, 

Mari? 

J: No te sembla cachondo, 

Mari? 

Compensació 

11 J: Si acá ehtuvo mil 

veseh. 

J: Si aquí ha estat mil 

cops. 

Omissió 

12 J: Así que estos dos 

boluditos de la TIA nos 

han localisado. 

J: Així que aquests dos 

boludets de la TIA ens 

han localitzat. 

Manlleu adaptat 

A l’exemple número 9 s’observa com el Jimmy es dirigeix als seus ajudants de vostès i 

no de vosaltres, perquè és un tret característic no només de l’espanyol d’Argentina, sinó 

també de l’espanyol d’altres indrets d’Amèrica (Sánchez Lobato, 1994: 563) tot i que es 

tracti d’un context informal. En català, en canvi, s’ha optat per eliminar aquest tret de la 

parla del personatge. Com en aquesta intervenció, per tant, no hi hauria cap desviació 

respecte al català estàndard, potser és la raó per la qual el traductor va decidir introduir 

el manlleu chicos com a vocatiu per referir-se als seus ajudants. Penso que aquest 

castellanisme no és necessari per donar a entendre a l’espectador català que el 

personatge és argentí, perquè es tracta d’una paraula molt general que no només 

s’associa amb aquesta zona geogràfica. A més, la pèrdua del tractament de vostè es pot 

compensar en una altra intervenció del Jimmy. Això es pot observar a 10, perquè en 

castellà no es produeix cap desviació respecte a l’espanyol estàndard i en català, en 

canvi, es decideix utilitzar davant del verb la forma del pronom personal feble de 

segona persona te, que és la que apareix darrere del verb. 

Una altra característica de l’espanyol d’Argentina és l´ús de l’adverbi de lloc acá (Pérez 

Martín, 1999: 94) en comptes de l’adverbi aquí, tal com es pot veure a l’exemple 11. 

Tot i que es tracta d’un mot molt conegut i representatiu de l’argentí, en català s’ha 

decidit no conservar-lo i utilitzar l’adverbi aquí. Segons el meu parer s’hauria pogut 

mantenir l’adverbi acá per tal de compensar algunes pèrdues ja comentades com poden 

ser les de l’exemple 9.  

A l’exemple número 12 apareix l’adjectiu boludo, recollit pel Diccionario de la Real 

Academia Española y especifica que s’utilitza a Argentina. De la mateixa manera, és 

una paraula que l’espectador reconeix i atribueix a la parla argentina. L’adjectiu també 

apareix amb la sufixació diminutiva –ito, un altre tret que Sánchez Lobato (1994: 563) 

descriu com a característic de l’espanyol d’Amèrica. En català el traductor ha optat per 
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mantenir la paraula i el diminutiu, tot i que no apareix recollida a cap diccionari, però 

permet que l’espectador de la llengua meta també reconegui fàcilment la procedència 

del personatge. 

Un altre aspecte rellevant del personatge és que repeteix gran part de les intervencions 

que realitza, però ho fa invertint l’ordre. Aquest fenomen, tot i que no representa 

dificultats a l’hora de traduir, sí que caracteritza el personatge i, per tant, s’hauria de 

conservar en la versió doblada. Tampoc s’ha d’oblidar que, juntament amb el dialecte, 

la inversió de l’ordre contribueix a donar-li el toc humorístic al personatge el sobrenom 

del qual és el Cachondo (el Catxondo, en català)
6
.  

Exemple Original Doblatge 

13 J: Tranquiloh que loh voy a separar 

para que no dihcutan, para que no 

dihcutan los separo. 

J: Tranquils que ja els separo jo 

perquè no discuteixin, perquè no 

dihcuteixin els separo. 

4.1.3. El dialecte gallec 

Un altre dialecte que apareix és el gallec, perquè el parla l’Ofèlia, la secretària del 

Súper, però és molt menys destacat que els dos anteriors. La raó és que només 

s’identifica per l’entonació del personatge, és a dir, que només es reflecteix en el nivell 

fònic i, per tant, no és rellevant ni per a l’argument ni per al traductor.  

4.2. Tractament dels elements fonètics i morfosintàctics  

Cada llengua té els seus propis trets fonètics i morfosintàctics per marcar la 

col·loquialitat i, per tant, no tindria sentit fer una anàlisi sobre quina és la traducció al 

català de cada desviació del castellà. Per aquest motiu, s’ha decidit extreure conclusions 

generals sobre la reproducció del llenguatge oral i col·loquial en cada llengua a partir 

dels mecanismes utilitzats i, en especial, en la versió doblada. 

 

 

 

                                                           
6
 Vegeu l’apartat 4.3.1 per trobar més detalls sobre el nom del personatge. 
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En castellà els recursos fonètics més utilitzats són: 

- la caiguda de la d intervocàlica, sobretot en participis (aguanta’o > aguantado, 

clava’o > clavado o personifica’o > personificado), però també en altres casos (to’a > 

toda, jo’er > joder o pesa’o > pesado). 

- l’elisió de l’última síl·laba del mot (pa’ > para, tontá’ > tontada o ná’ > nada). 

- aspiració de la s (eh > es, dehprendre > desprende o ehtas > estas). 

En català els elements fonètics més emprats són: 

- la pèrdua de sons a principi de mot, en especial de sons vocàlics (‘quí > aquí, ‘xò > 

això o ‘nar > anar). 

- la pèrdua de sons vocàlics per enllaços en la cadena fònica (no’m > no em, pe’l > per 

al). Cal explicar també que el cas de pe’l només és possible perquè en el llenguatge oral 

s’utilitza sempre per i no es fa la distinció davant de substantiu, pronom o verb entre la 

preposició per, que indica causa, lloc, temps, mitjà, agent, opinió, bescanvi i distribució, 

i per a, que indica finalitat i destinació.  

- la pèrdua de vocals àtones entre consonant i r (p’rò). Aquesta característica es troba 

només en la conjunció adversativa però. Tanmateix, mereix menció perquè la seva 

freqüència d’ús és molt elevada. 

A partir dels exemples trobats i comentats es pot dir que en català les pronuncies 

col·loquials són molt menys marcades que en castellà, ja que els trets que apareixen són 

més aviat propis de l’oralitat en general que no pas específics de la col·loquialitat. La 

raó és que el català es tracta d’una llengua que tendeix a l’elisió i, per tant, fins i tot en 

els registres orals formals es troben enllaços en la cadena fònica i es diu p’rò o ‘nar. Si 

no es fessin aquests enllaços fònics la parla resultaria molt forçada. La no distinció entre 

per i per a, en canvi, sí es podria considerar un cas d’oralitat col·loquial perquè en 

aquest context d’informalitat es permet l’existència d’ambigüitats, però en un discurs 

oral i formal hauria de quedar clara la funció de cada element i, llavors, caldria fer la 

distinció. Com es pot veure, resulta complicat marcar clarament la col·loquialitat en 

català a través de la fonètica, però des del meu punt de vista es podria haver optat per 

pronunciar les esses sordes com a sonores, o a l’inrevés, tot i que també siguin mostres 

d’un mal domini de la llengua, però l’espectador ho veuria com una clara desviació 
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respecte de l’estàndard i del registre oral formal. Altres pronuncies que reflectirien la 

col·loquialitat en català podrien ser l’ús de poder en substitució de potser o dir aqueta 

en comptes d’aquesta. Pel que fa al castellà, és reflecteix de manera molt més evident la 

desviació col·loquial de la parla, perquè l’oralitat no demana, per exemple, la pèrdua de 

l’última síl·laba dels mots o la caiguda de la d intervocàlica. Aquests trets, per tant, són 

característics del registre col·loquial i informal, perquè és el moment en què el parlant 

es relaxa en la pronuncia i elideix sons. 

En el cas dels trets morfosintàctics, en castellà només hi ha un cas remarcable a 

comentar i es tracta de l’oració ¿me se arremangan? Aquesta intervenció és del 

professor Bacterio i destaca per l’ordre dels elements de la frase, ja que el pronom clític 

de datiu me hauria d’anar enganxat al verb i no separat per un altre pronom clític (se), 

tot i que es tracti d’un verb pronominal. Aquest canvi d’ordre és típic del llenguatge 

massa col·loquial, més aviat vulgar, i no s’entén gaire en el context, ja que el personatge 

en cap altre moment mostra signes de tenir un nivell cultural baix.  

En català, en canvi, els mecanismes per reproduir la col·loquialitat mitjançant 

desviacions morfosintàctiques respecte a l’estàndard són nombroses. En primer lloc cal 

comentar l’ús de l’article neutre lo per influència del castellà. Es tracta d’un calc que es 

pot evitar de diverses maneres segons el context
7
. A més, tot i que l’ús de lo estigui molt 

estès en la parla col·loquial cal evitar-lo i sobretot en els textos audiovisuals. Si apareix 

a les pel·lícules l’espectador podria arribar a veure el seu ús com un fet normal i el 

procés de normalització de la llengua del qual es parlava a l’apartat 2.2 consisteix 

precisament en tot el contrari. Cal utilitzar expressions pròpies del català sempre que 

sigui possible i els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental a l’hora de 

difondre-les perquè el públic les consideri normals en lloc dels castellanismes. Si es vol 

marcar la col·loquialitat en català es poden buscar trets més adients com els que 

s’expliquen a continuació i que estan acceptats i reconeguts per la normativa o els 

mitjans de comunicació. 

Els parlants en contextos informals solen simplificar la pronominalització feble catalana 

i els exemples 14 i 15 en són una mostra extreta de Mortadelo y Filemón contra Jimmy 

el Cachondo.  També cal dir que tots dos casos es troben acceptats en contextos 

                                                           
7
 Vegeu el portal Ésadir per trobar les opcions que ofereix el català per tal d’evitar l’ús de lo. Les podreu 

trobar a: http://esadir.cat/gramatica/sintaxi/articleneutre (recuperat el 12 de maig de 2015). 
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col·loquials i informals pel portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (Ésadir). A 14 es pot observar una reducció de l’imperatiu de segona 

persona del singular del verb mirar i a 15 es troba l’ús dels pronoms els hi en 

substitució de los amb valor datiu (forma que pren el pronom de datiu plural, els, quan 

va posposat al verb).  

Exemple Doblatge Estàndard 

14 T: Apa, mi-te’l ell. T: Apa, mira-te’l, ell. 

15 TM: El que menys voldria és 

incomodar-los o dona’ls-hi algun mal 

de cap. 

TM: El que menys voldria és 

incomodar-los o donar-los algun 

mal de cap. 

Un altre tret característic del llenguatge col·loquial i que, per tant, és indispensable per 

donar versemblança al text audiovisual és l’ús de la conjunció que per introduir 

proposicions interrogatives (Que durarà gaire aquest escàndol? o Que no el pensen 

detenir?). D’aquesta manera, segons Televisió de Catalunya (1997: 49) es «remarca 

l’entonació genuïna», és a dir, reflecteix de manera fidel la parla del registre col·loquial 

i informal.  

4.3. Tractament dels elements lèxics  

4.3.1. Noms propis i formes de tractament 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

16 O: Mortadelo y Filemón, 

acudan inmediatamente al 

cuartel general de la TIA. 

O: Mortadel·lo i Filemó, 

vagin immediatament al 

quartell general de la TIA.  

Manlleu adaptat 

En primer lloc, m’agradaria parlar sobre la traducció dels noms dels dos personatges 

principals, és a dir, de Mortadel·lo i Filemó, tot i que se sap que el traductor no va tenir 

una altra opció que posar-los aquests noms perquè ja havien estat traduïts anteriorment. 

En aquest cas, veiem una clara adaptació a l’ortografia catalana tant del nom Mortadelo 

com Filemón. El primer passa a ser Mortadel·lo (exemple 16) amb ela geminada, perquè 
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les paraules acabades amb -el·la l’han de dur
8
 i el mot Mortadel·lo, igual que a 

l’original, prové de la paraula mortadel·la i juga amb aquesta perquè canvia l’última 

vocal per una o. El segon passa a ser Filemó (exemple 16) perquè en català no és 

habitual trobar paraules acabades en -on i amb la tonicitat en aquesta última síl·laba, en 

canvi, sí que és habitual trobar paraules agudes acabades en -ó. Altres exemples serien 

tauró (tiburón en castellà), abreviació (abreviación en castellà) o acordió (acordeón en 

castellà). 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

17 S: Y ahora, escúchenme 

bien: Jimmy el Cachondo. 

S: Y ara, escoltin-me: en 

Jimmy el Catxondo. 

Manlleu adaptat 

Un altre nom que voldria comentar és el del Jimmy el Catxondo. En castellà la paraula 

cachondo és polisèmica, però durant la pel·lícula es fa evident que l’adjectiu, en el 

llenguatge col·loquial, significa «burlón, jocundo, divertido» (DRAE). A més, com es 

tracta d’un producte audiovisual dirigit a tots els públics, també és l’única accepció 

possible de la paraula que funciona en el context. En català s’ha traduït com a catxondo 

(exemple 17), tot i que l’adjectiu no apareix a cap diccionari. Aquesta forma es tracta 

d’un manlleu del castellà adaptat a la fonètica del català, perquè com ja s’ha dit a 

l’apartat 4.1.1 la grafia ch no existeix en català i, si es vol conservar el so, cal buscar un 

equivalent, com poden ser les grafies tx (cotxe), independentment de la posició del so 

dins del mot, o ig (safareig) si es troba a final de mot. En aquest cas es tracta de l’inici 

de la segona síl·laba i per aquest motiu s’ha triat la grafia tx. Un altre motiu per haver 

triat aquesta opció pot ser el fet que el sobrenom apareix escrit a la pel·lícula perquè 

forma part del títol i, com no es pot canviar la imatge, la desviació entre el que veu 

l’espectador i el que sent és nul·la.  

Si no es té en compte que el sobrenom apareix escrit a la pel·lícula, es podria haver triat 

una opció més natural i pròpia de la llengua meta com podria ser un adjectiu equivalent 

                                                           
8
 Vegeu la fitxa de l’Optimot que parla sobre la ela geminada per veure en quins altres casos s’utilitza la 

grafia. Es pot consultar a: 

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=detall_completa

&numPagina=1&idHit=7581&input_cercar=ela%20geminada&database=FITXES_PUB&tipusFont=Fitx

es%20de%20l%27Optimot&idFont=7581&titol=l%B7l%20(ela%20geminada)%20(ortografia)&numero

Resultat=1&clickLink=detall&tipusCerca=cerca.tot (recuperat el 16 de maig de 2015). 
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en català: graciós, bromista, burleta o divertit. Es perdria el matís col·loquial del mot 

castellà, però funcionarien igualment tant en el sobrenom del personatge com en les 

intervencions dels personatges en què apareix l’adjectiu cachondo. Personalment, com a 

espectadora catalana, preferiria que s’hagués buscat un equivalent en català. No es pot 

negar que s’entén perfectament el significat de catxondo en català, però no és necessari 

introduir el castellanisme quan ja hi ha adjectius que recullen el seu sentit en la llengua 

meta. Per acabar voldria afegir que als còmics també s’ha mantingut el manlleu castellà 

adaptat. 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

18 M: Pensé que le interesaría 

la noticia, jefe. ¿Se acuerda 

de Tronchamulas? 

M: He pensat que l’interessaria 

la notícia, jefe. S’enrecorda 

del Trencamules? 

Calc 

També trobo que és necessari analitzar el nom d’un altre dels personatges principals, el 

Trencamules (exemple número 18). En castellà es coneix com a Tronchamulas, un 

antropònim format per la tercera persona del singular del present d’indicatiu del verb 

tronchar i el plural del substantiu mula. Es tracta d’un nom molt descriptiu, ja que el 

personatge és un perillós malfactor que destaca per la força i la violència i, tal com diu 

el seu nom, seria capaç de tronchar (segons el DRAE «partir o romper con violencia 

cualquier cosa de forma parecida a la de un tronco o tallo») mulas. A més, el substantiu 

mulas afegeix un grau d’exageració i de reforç que fomenta l’humor perquè a la 

definició es pot observar que el verb tronchar pot implicar trencar la tija d’una flor i per 

realitzar aquesta acció no cal ser un forçut, en canvi, el personatge pot tronchar, fins i 

tot, una mula. L’estratègia utilitzada en català consisteix a mantenir l’estructura del nom 

en la llengua original, en aquest cas amb la tercera persona del singular del present 

d’indicatiu del verb trencar, que és equivalent, i amb el plural del substantiu mula. 

D’aquesta manera, s’aconsegueix mantenir el mateix efecte humorístic en l’espectador 

meta i, al mateix temps, conservar l’associació del nom amb les característiques del 

personatge.  

Un cop la resta de personatges de la pel·lícula agafen confiança amb el Trencamules, 

s’hi dirigeixen amb confiança reduint el seu nom: Troncha, en castellà, i Mules, en 

català. La reducció del nom en castellà també permet afegir-li un matís afectiu quan es 



24 

modifica la terminació –a per la terminació –i, que és com s’hi refereix el Jimmy perquè 

són cosins. Tanmateix, en català aquest canvi per marcar l’estima del Jimmy pel seu 

cosí no es pot mantenir amb la reducció del nom a Mules i aquest matís es perd en el 

doblatge.  

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

19 M: Jefe, ¿no oye un ruidito? M: Jefe, no sent un sorollet? Manlleu no adaptat 

Respecte a les formes de tractament, un exemple de les quals es troba a 19, cal destacar 

que Ibáñez, a totes les històries de Mortadelo y Filemón, fa que Mortadelo es dirigeixi 

al seu cap com a jefe i a la pel·lícula es manté. Per tant, ens trobem davant d’un exemple 

que no és puntual, sinó que és habitual al llarg de tota la història i que apareix 

constantment. Davant d’aquesta forma de dirigir-se amb respecte tan repetida, el 

traductor ha optat per mantenir-la en català, perquè està molt estesa en el registre 

col·loquial. Tot i això, no hauria estat una tasca complicada intentar buscar una 

expressió més natural i idiomàtica en català, perquè com ja he dit, es tracta d’un mot 

que ja apareix als còmics d’aquests personatges i no s’ha d’oblidar que molts d’ells ja 

s’han traduït al català. Amb això en ment, la meva proposta seria utilitzar la mateixa 

forma de tractament que apareix a les històries en paper d’aquests personatges en català, 

és a dir, mestre. Aquesta paraula, a més d’utilitzar-se per dirigir-se a una persona per qui 

se sent respecte i admiració, resulta una forma molt més genuïna en català per dirigir-se 

a un superior i així també es manté la coherència amb els còmics.  

4.3.2. Marcadors pragmàtics 

Els marcadors pragmàtics (Ainaud et al., 2010: 201) són «mots o sintagmes 

lexicalitzats» que es donen sovint en el llenguatge espontani i col·loquial i que «tenen 

funcions enunciatives importants, tant procedimentals [...] com pragmàtiques». Tot i 

això, s’acostuma a considerar que són mots crossa, però no són exactament el mateix 

perquè l’única funció dels mots crossa és la d’«omplir» el discurs, fet que fa que siguin 

totalment intercanviables entre si. A continuació es presenten alguns exemples de 

marcadors pragmàtics que s’han trobat a la pel·lícula: 

 



25 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

20 T: Bueno, pues, esto ya 

está.  

T: Bueno, doncs, això ja 

està. 

Manlleu no adaptat 

+ equivalència 

21 F: Ande, elíjame un 

trapito, Mortadelo. 

F: Apa, triïm un modelat, 

Mortadel·lo. 

Equivalència 

22 M: Esto..., ¿qué le iba yo 

a decir? Yo me voy a ir 

marchando... 

M: D’això..., què li volia 

dir? Jo aniré tirant... 

Equivalència 

A l’exemple 20 s’observen dos marcadors amb funcions diferents. El primer és bueno, 

molt utilitzat en el llenguatge oral col·loquial tant en castellà com en català, tot i que en 

català es tracta d’un castellanisme. En aquest context té com a objectiu introduir la 

intervenció del personatge, el treballador que ja ha acabat la seva feina i li ho comunica 

al Súper. L’equivalent en català és bé, però segurament s’ha mantingut el bueno castellà 

per donar versemblança al text audiovisual perquè, com ja s’ha comentat, el seu ús està 

molt estès i reforça la visió estereotipada que es vol donar del personatge com una 

persona vulgar. Aquesta característica també queda reflectida per la seva manera de 

comportar-se. L’altre marcador que apareix en el mateix exemple és pues en castellà i 

doncs en català. La seva funció en aquest context és la d’unir el marcador d’inici amb la 

intervenció pròpiament dita, fa de connector. 

A 21 hi ha una altra mostra de marcador discursiu. En castellà es tracta de la tercera 

persona del singular del present de subjuntiu del verb andar i que té l’objectiu 

d’interpel·lar el receptor per obtenir una resposta seva com més aviat possible. En 

aquest cas, Filemón vol que Mortadelo li busqui un conjunt de roba per posar-se. La 

interjecció apa, utilitzada en la versió doblada, té la mateixa intencionalitat i és molt 

genuïna. 

L’expressió fixada castellana esto..., ¿qué le iba yo a decir? i el seu equivalent català, 

d’això..., què li volia dir? de l’exemple 22 tenen la finalitat de cridar l’atenció de 

l’interlocutor i mantenir el seu interès, perquè creen intriga en el receptor i fan que 

focalitzi l’atenció en el pròxim missatge de l’emissor. A més, com es tracta d’una 

expressió llarga, permet que l’emissor guanyi temps per reordenar les idees o pensar-se 

millor com introduir un tema generalment delicat.  
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Els tres exemples d’aquest apartat només són una petita mostra de la gran quantitat de 

tipus de marcadors discursius que s’empren en el llenguatge oral col·loquial i que 

qualsevol de nosaltres utilitza diàriament de manera natural. De la mateixa manera, el 

fet que tots els personatges n’utilitzin, tot i que no apareguin en la quadrícula anterior 

perquè l’extensió d’aquest treball no permet fer-ne una anàlisi més exhaustiva, significa 

que s’intenta que el text prefabricat de la pel·lícula sigui el més versemblant possible, 

però sense recórrer constantment als castellanismes que sí s’utilitzen en les converses de 

carrer. De la mostra de la taula també es pot extreure la conclusió que en la versió 

doblada s’ha tendit a buscar marcadors pragmàtics equivalents (excepte en el cas de 

bueno) per tal de mantenir les mateixes funcions en el text meta. 

4.3.3. Insults i renecs 

Els insults i renecs són un altre tret característic del llenguatge col·loquial i oral del dia 

a dia i, per tant, no podien faltar per donar credibilitat a l’oralitat prefabricada del text 

audiovisual. A més, l’aparició d’aquest tipus de paraules contrasta amb el fet que els 

personatges es parlin de vostè, perquè és un tractament de respecte i es perd en el 

moment en què s’utilitza un renec o insult. Aquest contrast contribueix a donar humor a 

l’obra i és una característica que també apareix als còmics de Mortadelo i Filemón. 

D’una banda, els insults són paraules amb les quals es pretén faltar al respecte a algú, 

ferir-lo rient-se d’algun tret característic. A la taula següent es troben algunes mostres 

d’insults que apareixen a la pel·lícula. A 23 i 25, per exemple, es pot veure reflectida la 

inventiva d’Ibáñez, autor en què s’inspira el director, perquè en la llengua original 

s’utilitzen insults inventats i poc comuns. Tot i això, no tenen la força dels insults 

d’Ibáñez perquè són poc transparents, no s’acaba d’entendre el seu significat, a què 

volen fer referència, de quin tret del personatge es volen riure. Potser aquesta és la raó 

per la qual el traductor ha optat per utilitzar un equivalent en cada cas, ja que així 

transmetria la mateixa estranyesa o la mateixa ofensa. A l’exemple 24, en canvi, es 

troba un insult molt comú com és tonto i s’ha mantingut en català possiblement perquè 

s’utilitza molt en el llenguatge informal del dia a dia i, a més, en aquest context es troba 

acceptat per l’Ésadir. 
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Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

23 S: Y juro que antes de 

inclinarme ante ese 

follanganito de feria, me 

como esa caja fuerte. 

S: Y juro que abans d’inclinar-

me davant d’aquell 

palanganet de fira, em menjo 

la caixa forta. 

Equivalència 

24 S: Filemón, le habíamos 

infravalorado, es usted tonto 

entero. 

S: Filemó, l’havíem infravalorat, 

vostè és tonto del tot. 

Manlleu no 

adaptat 

25 TM: ¿Qué tienes aquí 

tobillocabra? 

TM: Què tens aquí cua de 

cabra? 

Equivalència 

D’altra banda, els renecs són tant interjeccions grolleres com expressions injurioses 

contra Déu o coses sagrades. A continuació es mostren només dos exemples extrets de 

l’obra analitzada, ja que són suficients per concloure que el traductor ha optat per buscar 

equivalències en la llengua meta: 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

26 M: Joe, lo bien que cae 

este hombre... 

M: Osti, que bé que cau 

aquest home... 

Equivalència 

27 P: ¡Dios! P: Redéu! Equivalència 

Com es pot observar, la varietat d’insults i renecs que apareix a la pel·lícula és molt 

especial, perquè per tal de contribuir a l’humor s’utilitzen expressions inventades que 

mai s’utilitzarien al carrer però alhora se’n troben de més habituals i explícites com 

imbècil o em cago en sa..., que no són gaire adients per al públic infantil, tot i que les 

puguin sentir constantment. Aquesta és una altra de les diferències respecte dels còmics, 

on els insults i renecs no són tan directes i malsonants, fet que els fa més adequats per a 

tots els públics. Pel que fa a la traducció, en general s’ha intentat buscar l’equivalència 

per tal de reproduir i conservar en el text meta i en el públic de la llengua meta els 

efectes que produeix el text original en el públic de la llengua d’origen. 
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4.3.4. Lèxic col·loquial 

En aquest apartat es comentaran aquelles paraules castellanes del llenguatge col·loquial 

que poden presentar problemes de traducció. 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

28 F: Y eso que me pillaron 

en mala postura. 

F: I això que em van 

enxampar en mala postura.  

Equivalència 

F: No, no lo pillo, o sea, lo 

cojo, lo cojo, pero no lo 

entiendo. 

F: No, no ho pillo, ho capto, 

ho capto, però no ho entenc. 

Calc 

29 M: Pero, jefe, si ya no está 

mosqueado con usted a 

pesar de que le metió en el 

trullo con pruebas falsas.  

M: Ei, que ja no està 

mosquejat amb vostè, 

encara que l’enviés a la 

trena amb proves falses. 

Equivalència 

30 F: A lo mejor aquí se creen 

que no me he cosca’o.  

F: Aquí potser algú es 

pensa que no m’empano. 

Equivalència 

A l’exemple 28 es troba el verb pillar en dos contextos i amb dos significats diferents. 

En el primer context vol dir «sobrevenir a alguien algo, cogerlo desprevenido, 

sorprenderlo» (DRAE), mentre que en el segon context significa «comprender, 

entender» (El Sohez: gran diccionario del argot, 2000: 590). En català, el verb pillar no 

té cap dels sentits anteriors i l’Optimot proposa utilitzar un verb equivalent propi de la 

llengua i que reculli el significat. Per aquesta raó, en el primer context enxampar és una 

bona solució, tot i que es perd el registre col·loquial, però en el segon context seria més 

adient un verb com entendre o copsar, encara que també es perdria la col·loquialitat de 

l’original. 

A 29 apareix un altre mot molt informal i propi de l’argot penitenciari com és trullo, 

que fa referència a la presó i està recollit al diccionari normatiu. En català s’ha optat per 

l’equivalent trena, que conserva perfectament el to col·loquial de l’original, tot i que no 

apareix recollit al diccionari normatiu, però sí s’ha trobat al Diccionari del català 

popular i d’argot (1997: 308). A més, l’Optimot proposa garjola com a traducció, però 
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considero que, en el context, és més encertada la versió triada pel traductor de la 

pel·lícula, ja que dóna més versemblança d’argot penitenciari. 

A 30 s’observa l’ús del verb castellà coscarse, que apareix recollit al diccionari 

normatiu com a paraula col·loquial i que significa «darse cuenta, percatarse» (DRAE). 

En català, però, s’utilitza el verb empanar-se, molt utilitzat en el registre col·loquial, tot 

i que no apareix recollit a cap diccionari amb l’accepció de coscarse. El que sí s’ha 

trobat és empanada mental com a sinònim de despistament (Diccionari del català 

col·loquial: dubtes davant del micròfon, 2009: 132) i per extensió es pot considerar que 

el verb empanar-se ha adquirit el mateix significat per l’ús que en fan els parlants.  

Dels exemples anteriors es pot arribar a la conclusió que el diccionari normatiu castellà 

recull molts més mots col·loquials, o accepcions col·loquials dels mots, que el català. 

Això implica que encara queda molta feina a fer en l’àmbit col·loquial català per tal de 

recollir els mots que fan servir els parlants en els contextos informals i normalitzar el 

seu ús, sinó en molts casos cal recórrer a solucions que fan perdre el registre o que són 

pròpies del castellà. 

4.3.5. Fraseologia col·loquial 

El llenguatge col·loquial oral del carrer també està farcit de fraseologia i expressions 

fixades que funcionen com una sola unitat, que no admeten cap variació o admeten 

petites variacions com l’adverbi de negació o la flexió d’alguns dels seus formants i 

tenen un significat no composicional, és a dir, que no es dedueix a partir de la suma del 

significat dels seus components (Lorente Casafont, 2002: 834). A més, aquesta 

fraseologia és pròpia de cada llengua i, per tant, no es pot traduir literalment, sinó que 

cal buscar expressions equivalents en la llengua meta que reprodueixin el mateix sentit. 

A continuació es presenta una petita mostra d’expressions extretes de la pel·lícula: 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

31 S: Chúpate esa, Jimmy. S: Toma aquesta, Jimmy. Equivalència 

C: Otro que viene a chupar 

cámara. 

C: Un altre que ve a xupar 

càmera.  

Manlleu adaptat 

32 F: Y no abras el pico hasta 

que nadie te pregunte.  

F: Y no piulis fins que no 

t’ho demanin. 

Equivalència 
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A l’exemple 31 hi ha dues expressions castellanes amb el verb chupar. A la primera, 

chúpate esa equival a «fastídiate» i apareix recollida a El Sohez: gran diccionario del 

argot (2000: 182) i al diccionari normatiu com a col·loquial. En català aquesta expressió 

fixada castellana no es pot traduir literalment i s’ha intentat buscar un equivalent, però 

no funciona perquè toma només es pot fer servir «per indicar a l’interlocutor que rebrà 

un cop o una cosa que no pretenia» (Diccionari del català col·loquial: dubtes davant del 

micròfon, 2009: 350) i, en aquest cas, no es correspon amb el context. Per aquesta raó, 

caldria buscar una expressió equivalent en català per reproduir el mateix to col·loquial i 

el significat de l’original, com podria ser fote’t. La segona expressió, chupar cámara, 

també apareix recollida al diccionari normatiu com a col·loquial, però en català tampoc 

es pot traduir directament, com és el cas de l’exemple. En català s’ha optat per introduir 

el manlleu xupar, probablement perquè el traductor va pensar que el públic entendria 

l’expressió i com es tracta de llenguatge col·loquial no és estrany sentir castellanismes. 

A més, el Diccionari del català col·loquial: dubtes davant del micròfon (2009: 395) 

també rebutja el seu ús i proposa utilitzar un equivalent com buscar el protagonisme. 

L’equivalent fa que el text resulti més genuí en català, tot i que el registre perdi una 

mica la col·loquialitat. 

A 32 trobem la locució verbal abrir el pico, que apareix recollida al diccionari normatiu 

amb l’accepció d’«hablar» quan es tracta d’un registre col·loquial. En català, no hi ha 

cap locució verbal que conservi el significat de l’original amb el joc que s’estableix 

entre les persones i els ocells, perquè es refereix a la boca de les persones com si es 

tractés del pico dels ocells. Tot i això, el traductor ha trobat el verb piular, que recull 

l’accepció de «parlar» i alhora manté la relació entre persones i ocells. Aquest, a més, 

apareix recollit al diccionari normatiu i segons el meu parer conserva també el to 

col·loquial de l’original. 

Com ja s’ha comentat a l’inici de l’apartat, la fraseologia d’una llengua no es pot traduir 

directament en la llengua meta tal com s’observa a l’exemple 31, perquè no només es 

perd el sentit i el significat que volia transmetre l’original amb expressions que sonen a 

còpies d’una altra llengua (del castellà en aquest cas), sinó que també s’introdueixen 

construccions innecessàries. Per això, si es busca un equivalent com és el cas que 

apareix a 32, s’aconsegueix que el text meta resulti genuí per a l’espectador i al mateix 

temps es mantenen les funcions i intencions del text original, així com el registre 

col·loquial. 
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4.4. Tractament dels elements humorístics  

En aquesta anàlisi de la traducció dels elements humorístics de la pel·lícula cal dir que 

m’he centrat en els tres de la llista de Martínez Sierra (2005: 54-56) comentada a 

l’apartat 2.4 que podrien presentar dificultats al traductor o que, com a mínim, caldria 

plantejar-se quina estratègia de traducció utilitzar: els elements sobre la comunitat i les 

institucions, els elements lingüístics i els elements gràfics. No s’ha d’oblidar, però, que 

la resta d’elements humorístics ajuden a reforçar l’acudit i la broma. 

4.4.1. Jocs de paraules  

- Basats en l’homofonia 

Els jocs de paraules basats en l’homofonia també es coneixen amb el nom de dobles 

sentits o puns (Ainaud et al., 2003: 297) i consisteixen a crear la gràcia a partir de dues 

cadenes lingüístiques que coincideixen fonèticament, és a dir, que sonen igual o gairebé 

igual. A més, la coincidència fonètica entre dues paraules també pot anar acompanyada 

de la coincidència ortogràfica i en aquest cas parlaríem d’homografia. A la taula següent 

apareixen alguns exemples de jocs de paraules basats en l’homofonia: 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

33 F: Biquinis don Rodrigo, 

poca tela y mucho ombligo. 

F: Biquinis don Rodrigo, 

poca tela i molt llombrígol. 

Traducció paraula 

per paraula  

34 S: La TIA se va a inclinar 

ante mí. 

T: Exactamente, lo mismo 

le digo yo a la mía. 

S: La TIA s’inclinarà 

davant meu. 

T: Exactament, el mateix li 

dic jo a la meva. 

Traducció paraula 

per paraula 

L’exemple 33 no només presenta la dificultat de la rima assonant que fa que Rodrigo i 

ombligo siguin paraules homòfones, perquè en català es podrien buscar dues paraules 

diferents però que mantinguessin la mateixa relació d’homofonia, sinó que Bikinis don 

Rodrigo apareix escrit en pantalla en un anunci de biquinis. Això vol dir que en català 

cal buscar una paraula que rimi amb Rodrigo i que tingui algun tipus de relació amb la 

temàtica de l’anunci. El traductor, per tant, ha decidit utilitzar la paraula llombrígol que 

a més de mantenir l’homofonia de l’original, també manté la relació amb la temàtica, ja 
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que reprodueix exactament el sentit del castellà. En aquest cas, per tant, la traducció 

literal funciona perfectament i es pot considerar que és la millor opció. 

A 34 l’humor està causat pel malentès que provoca l’homofonia entre la sigla TIA, 

l’agència on treballen Mortadelo i Filemón, i el substantiu tía, que està implícit perquè 

tant el Súper com el treballador estaven parlant prèviament de les seves dones i el mot, 

en el llenguatge col·loquial, pot fer referència a una dona. El Súper llegeix un missatge 

que li envia el Jimmy en què diu que la TIA s’inclinarà davant del Jimmy i el treballador 

es pensa que vol dir que la dona del Súper, la tía, s’inclinarà davant d’ell i li respon que 

ell també li diu això a la seva dona, un comentari una mica masclista. En català, s’ha fet 

una traducció directa, perquè es conserva el joc d’homofonia i el mot tia també s’utilitza 

en el llenguatge col·loquial per referir-se a les dones i apareix al diccionari normatiu 

amb aquesta accepció. A més, la sigla TIA també és homòfona de CIA, la famosa 

agència d’intel·ligència americana. 

A partir dels exemples comentats, en el cas de l’homofonia juga un paper molt 

important el fet que el català i el castellà siguin dues llengües tan properes, ja que 

coincideix que es pot fer una traducció literal dels mots de l’original i alhora es 

conserva el joc de paraules. A més, no sonen forçats perquè els mots també 

comparteixen les mateixes accepcions en les dues llengües i, per tant, es manté en el 

text meta el to i la intenció de l’original. 

- Basats en la polisèmia  

Els jocs de paraules basats en la polisèmia es fonamenten en una relació semàntica entre 

dos mots polisèmics, és a dir, que es troben recollits al diccionari dins la mateixa 

entrada, però en accepcions diferents (Ainaud et al., 2010: 297). A continuació 

apareixen explicats alguns exemples apareguts a Mortadelo y Filemón contra Jimmy el 

Cachondo: 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

35 TM: Huy, este señor, cómo 

me suena. 

M: Ya le digo si suena. 

TM: Ui, aquest senyor em 

sona. 

M: I tant que sona.  

Traducció paraula 

per paraula 
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36 M: ¡Jefe! Tronchamulas 

está cantando. 

F: Però què diu? 

M: Está cantándolo todo. 

M: Jefe! El Trencamules 

està cantant! 

F: Però què diu? 

M: Està cantant tot. 

Traducció paraula 

per paraula 

En castellà, el verb sonar apareix a l’exemple 35 utilitzat per dos personatges amb 

significats diferents recollits al diccionari normatiu, fet que crea l’acudit de l’escena. 

Tronchamulas utilitza el verb en el seu sentit col·loquial i vol dir que Filemón li resulta 

una persona coneguda i coincideix que, després de dir-ho, Filemón es tira un pet i és el 

moment en què Mortadelo diu que Filemón sí que sona, és a dir, que fa soroll. En català, 

el traductor també ha utilitzat el verb sonar, ja que apareix recollit al diccionari amb les 

dues accepcions de l’original i, per tant, conserva perfectament el to i la intenció del text 

castellà. 

Un altre verb que s’utilitza per la seva diversitat de significats és cantar, tal com es 

reflecteix a 36. A l’escena, Tronchamulas canta una cançó, per aquesta raó Mortadelo 

diu que canta a la primera intervenció, però alhora es pot interpretar amb el sentit que 

està explicant tota la missió secreta, perquè la lletra de la cançó que canta està 

modificada amb detalls de la missió. Aquest segon significat queda més explícit a la 

segona intervenció de Mortadelo i, per tant, trenca amb l’ambigüitat del significat del 

verb, que és el tret que provoca la gràcia a l’espectador. A més, aquest doble sentit del 

verb no només es produeix en castellà, sinó que també en català. 

Un cop més, la semblança entre el castellà i el català permet mantenir una traducció 

fidel a l’original i alhora mantenir el joc de paraules. Això permet que la versió doblada 

compleixi les mateixes funcions que la versió original i, per tant, que produeixi els 

mateixos efectes en el públic català que produïa l’original en el públic castellà.  

4.4.2. Intertextualitat  

La intertextualitat és la referència d’un text a altres textos de manera més o menys 

recognoscible per al lector o l’espectador i a Mortadelo y Filemón contra Jimmy el 

Cachondo apareixen nombroses referències a cançons tradicionals espanyoles. A 

continuació s’analitzarà com s’han tractat en el doblatge i, per fer-ho, les dividiré en dos 

grups: cançons traduïdes i cançons no traduïdes. També cal dir que, com es tracta de 

cançons per ser cantades, la traducció ha de tenir en compte tant el ritme com la rima de 
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l’original per tal de dotar la versió doblada de la mateixa musicalitat que la versió 

castellana. El ritme (Ainaud et al., 2010: 324) és la «successió de síl·labes tòniques o 

accentuades (/) i de síl·labes àtones o no accentuades (x)», mentre que la rima (Ainaud 

et al., 2010: 326) és «la coincidència de sons entre dos o més mots a partir de l’última 

vocal accentuada». 

a) Cançons traduïdes 

Les cançons traduïdes són aquelles que en la versió castellana apareixen modificades de 

la versió original, és a dir, que mantenen l’entonació de la cançó a la qual fan referència, 

però la lletra és diferent. Una de les més conegudes potser és «Mi carro», de Manolo 

Escobar, i que apareix a la taula següent: 

Versió original Versió castellana Versió doblada 

Mi carro me lo robaron, 

estando de romería. 

TM: El carro te lo endilgaron, 

qué listos los de la TIA. 

TM: El carro li encolomaren, 

que llestos els de la TIA. 

A la versió castellana no només es conserva l’entonació de la versió original, fet que ja 

fa que el públic reconegui la seva referència a la cançó de Manolo Escobar, sinó que 

com que cada vers rima en consonant (es repeteixen tant les vocals com les consonants) 

amb la versió original es reforça la relació entre les dues versions, tot i que la lletra sigui 

diferent. La rima s’ha marcat en negreta per facilitar la seva distinció. Pel que fa al 

ritme, també influeix en l’associació entre les dues versions el fet que tinguin el mateix 

número de síl·labes. La versió catalana, per la seva banda, consisteix en una traducció 

equivalent en què es conserva el ritme, però no la rima del primer vers. Tot i això, la 

cançó és perfectament recognoscible per a l’espectador perquè, igual que en les versions 

castellana i original, la paraula clau és carro. 

Un altre cantant que té la seva representació és Julio Iglesias, perquè quan 

Tronchamulas arriba a casa de Mortadelo i Filemón comença a cantar la seva pròpia 

versió de «Me olvidé de vivir». Aquesta cançó potser és menys coneguda que l’anterior 

i, per aquest motiu, a l’escena apareix la caràtula d’un disc amb una caricatura del 

cantant juntament amb el seu nom escrit mitjançant una desviació homofònica (Junio 

Iglesias). A la taula següent es mostra només la primera estrofa de la cançó, ja que 

l’extensió del treball no permet fer-ne una anàlisi sencera i més extensa: 
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Versió original Versió castellana Versió doblada 

De tanto correr por la vida 

sin freno. 

Me olvidé que la vida se 

vive un momento.  

De tanto querer ser en todo 

el primero.  

Me olvidé de vivir los 

detalles pequeños.  

TM: Después de pasar 15 

años en el trullo. 

Por las pruebas falsas que 

puso un capullo. 

De tanto pensar en hacerle 

el aquello. 

A un pedazo mamón, a un 

melón con dos pelos. 

TM: Després de passar 15 

anyets al trullo. 

Per les proves falses que 

em posà un capullo. 

De tant somiar a fer-li la 

cosa aquella. 

A aquest tros de mamó, 

amb dos pelets al meló. 

A la versió castellana es pot observar com es manté la rima assonant (es repeteixen les 

vocals) a tots els versos, igual que a l’original, tot i que no es tracta exactament de les 

mateixes vocals, però és irrellevant perquè es manté perfectament la musicalitat. A més 

la rima, com a l’original, és femenina (es dóna entre paraules planes) i això també 

influeix en la musicalitat de la cançó i facilita que el públic reconegui la cançó original a 

la qual fa referència. Cal dir també que el sentit és completament diferent del de la 

versió original, ja que la seva funció és fer riure al públic i, per aquest motiu, el 

contingut es tracta d’un resum divertit sobre la vida de Tronchamulas.  

La versió catalana es pot dir que s’ha fet barrejant diferents tècniques de traducció. Als 

dos primers versos s’han fet servir manlleus per tal d’aconseguir la rima assonant i 

femenina de la versió castellana (trullo i capullo), però al mateix temps, al primer vers 

s’ha optat per una compensació al mot anyets, ja que s’ha utilitzat el diminutiu per tal 

d’allargar la paraula una síl·laba i així adaptar millor la musicalitat del vers. Al tercer 

vers, en canvi, apareix una equivalència, ja que en tota la pel·lícula el aquello del 

castellà es converteix en la cosa aquella en català i aquest vers no rima amb el quart, 

que, a més, acaba amb un mot agut. La raó pot ser que el traductor hagi optat per fer una 

rima interna, és a dir, dins del vers entre els mots mamó i meló, perquè la pronunciació 

de la vocal neutra de meló s’assembla a la de la a de mamó. Al quart vers, igual que al 

primer, també hi ha una compensació sil·làbica amb el diminutiu pelets i hi torna a 

aparèixer un nou manlleu, mamó, que es podria haver substituït, per exemple, per cabró. 

Un cop vista la versió doblada, crec que a l’espectador li pot sobtar més l’aparició de 

tants castellanismes en poc temps que no el fet que els versos rimin amb les mateixes 

vocals que a la versió castellana, perquè no hi tindran accés. Per tant, es podria intentar 
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fer una traducció menys paraula per paraula i més equivalent, és a dir, conservar la 

funció còmica del missatge de la cançó amb paraules genuïnes, facilitar que 

l’espectador la relacioni amb la versió original i aconseguir la musicalitat de la versió 

castellana. Si es perd una mica la rima és secundari, però també es pot intentar crear una 

rima diferent en català. Per aquesta raó, he intentat fer una proposta que compleixi amb 

tots els aspectes que he comentat i el resultat ha estat el següent: Després de passar 15 

anyets a la trena. Per les proves falses d’aquest acuseta. De tant somiar a fer-li la cosa 

aquella. A aquest tros de cabró, amb dos pelets al meló. 

Un exemple diferent és el que apareix a 37, ja que es tracta d’una nadala. En castellà, 

Rompetechos canta «Los peces en el río» sense cap modificació a la lletra, perquè es 

troba un detonador que confon amb una simbomba i aquest instrument és típic del 

Nadal, s’utilitza per acompanyar les nadales. La nadala castellana és molt coneguda, no 

només pel públic castellà, sinó també pel català, tanmateix, a la versió catalana s’ha 

preferit adaptar la nadala i introduir-ne una de pròpia i genuïna, «El 25 de desembre». 

Des del meu punt de vista, es tracta d’una bona opció perquè és la tècnica que també 

s’utilitza als còmics i, per tant, el públic meta acostumat a les aventures de Mortadel·lo i 

Filemó trobarà l’escena versemblant i s’estranyaria si es mantingués la nadala 

castellana. En aquest cas, a més, la rima i el ritme no són importants i l’associació amb 

una cançó concreta tampoc, ja que es podria haver utilitzat qualsevol altra nadala. La 

funció principal de la nadala és fer evident l’error de Rompetechos, que és el que crea 

l’humor de l’escena, i amb l’adaptació s’aconsegueix el mateix efecte en el text meta. 

Exemple Versió castellana Versió doblada 
Tècnica de 

traducció 

37 R: Pero mira como beben 

los peces en el río. 

 R: El 25 de desembre, 

fum, fum, fum. 

Adaptació 

b) Cançons no traduïdes 

El traductor, com a norma general, ha optat per no traduir ni buscar cap cançó catalana 

popular quan a la versió castellana la lletra no està modificada, és a dir, quan la 

referència és directa i totalment recognoscible per a l’espectador. Un dels exemples 

torna a ser la cançó «Mi carro», ja que en un altre moment de la pel·lícula 

Tronchamulas canta la tornada de la versió original en la versió castellana i, per tant, 



37 

també en la catalana (¿Dónde estará mi carro?). Segons el meu parer, el traductor 

hauria de mantenir la coherència i decidir si vol traduir sempre la cançó o no. El fet que 

en la versió catalana la mateixa cançó aparegui en un moment de la pel·lícula traduïda i 

en un altre no, tot i que en la versió castellana en un cas la lletra sigui idèntica a 

l’original i en l’altra estigui canviada, fa que el text audiovisual resultant no sigui gaire 

creïble i que l’espectador se senti confós. 

A l’exemple 38 es pot veure l’altre cas de la pel·lícula en què no es tradueix la cançó de 

la versió castellana. Es tracta d’una cançó infantil per cantar al cotxe que es coneix amb 

diferents noms: «Vamos de paseo», «En el auto de papá» o «El auto nuevo». No es pot 

negar que a Catalunya estem acostumats a canviar de català a castellà quan parlem 

segons el context en què ens trobem i que, per tant, no ens resulta estrany que algú, de 

sobte, comenci a cantar en castellà i, encara menys, quan es tracta d’una cançó 

tradicional tan coneguda com és la de l’exemple 39. A més, en l’era global en què vivim 

avui dia, això s’aplica a altres idiomes, sobretot l’anglès, ja que tampoc ens semblaria 

estrany sentir algú parlar català i que alhora cantés en algun moment una cançó en 

anglès. No obstant això, considero que hagués estat una millor opció adaptar la cançó, 

igual que en el cas de la nadala, perquè aquesta també és la tècnica de traducció que 

s’utilitza en els còmics en català i això ajuda a donar versemblança i coherència a la 

versió catalana. La meva proposta és la cançó popular «El gegant del Pi». És cert que 

llavors es perdria el referent del cotxe i del passeig en cotxe, però la cançó funcionaria 

igualment en el context perquè es veu com el Trencamules està content perquè 

Rompetechos l’anomena fill i el porta de viatge en cotxe. Aquest és un motiu que fa que 

es posi content i que salti d’alegria, estat d’ànim que també es relaciona amb ballar, 

verb que inclou la cançó. També podria resultar divertida per a l’espectador ja que el 

Trencamules és molt gran i se’l podria identificar amb el personatge de la cançó, el 

gegant del Pi. A més, quan el personatge comença a cantar només se’l sent, no se li veu 

la boca i per aquesta raó crec que es podria encabir la meva proposta, tot i que és una 

mica llarga i que l’entonació també és diferent. 

Exemple Versió castellana Versió doblada Proposta 

38 TM: Vamos de paseo, 

sí, sí, sí, 

en el coche nuevo... 

TM: Vamos de paseo, 

sí, sí, sí, 

con el coche nuevo... 

TM: El gegant del Pi, 

ara balla, ara balla. 

El gegant del Pi... 
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[...] 

En el auto de papá, 

nos iremos a.... 

[...] 

En el auto de papá, 

nos iremos a.... 

[...] 

Ara balla pel camí, 

Ara balla pel... 

4.4.3. Referents culturals  

En aquest apartat s’inclouran aquells «elements textuals, tant verbals com paraverbals, 

que en una cultura d’origen estan dotats d’una càrrega cultural o de connotacions 

específiques» (Forteza, A., 2005: 190-191) i s’analitzarà com s’han tractat en la 

traducció. Per facilitar aquesta anàlisi, s’han dividit els referents culturals en dos tipus: 

personatges famosos i productes i serveis.  

a) Personatges famosos  

Resulta divertit trobar personatges famosos del món real barrejats amb els personatges 

ficticis de la pel·lícula. Entre ells es troben el cuiner Karlos Arguiñano, el presentador 

de telenotícies Matías Prats, els presentadors de programes Jordi Hurtado i Mercedes 

Milá i el cantant Julio Iglesias.  

El traductor, com a tècnica de traducció general en les intervencions dels personatges, 

ha decidit traduir només les d’aquells personatges que, pel fet de ser catalans, seria 

versemblant per a l’espectador que parlessin en català i en aquest cas es tracta de 

Mercedes Milá i Jordi Hurtado. Aquests personatges apareixen en cadenes de televisió 

espanyoles i, per tant, parlen castellà, però si apareguessin a TV3 i parlessin català 

tothom ho veuria com un fet normal, perquè Mercedes Milá (Yolanda a la pel·lícula) és 

d’Esplugues de Llobregat i Jordi Hurtado és de Sant Feliu de Llobregat. Als exemples 

39 i 40 de la taula següent s’han recollit les seves paraules i es pot veure com s’ha optat 

per l’equivalència: 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

39 MM: ¡Aquí mando yo! 

Porque yo lo controlo todo, 

yo, y aquí no se menea 

una mosca sin que yo lo 

diga, yo. 

MM: Aquí mano jo! 

Perquè jo ho controlo tot, 

jo, i aquí no es belluga ni 

una mosca si no ho dic 

jo, jo. 

Equivalència 



39 

40 JH: Bestia indómita, de 

aspecto horripilante, que se 

acaba de escapar de la cárcel 

con el único propósito de 

practicarle el aquello a un 

agente de la TIA. 

JH: Bèstia indòmita, 

d’aspecte horripilant, que 

s’acaba d’escapar de la 

presó amb l’únic objectiu 

de fer-li la cosa aquella a 

un agent de la TIA.  

Equivalència 

A continuació, la taula següent mostra les intervencions dels personatges que no s’han 

traduït perquè no seria versemblant. Aquest és el cas de Matías Prats, que és nascut a 

Madrid, i Karlos Arguiñano, que és guipuscoà. Tot i això, en el doblatge no s’ha 

conservat la intervenció dels personatges sense cap modificació, sinó que s’han 

modificat els noms dels personatges quan ha estat necessari i, a més, el aquello castellà 

també ha passat a ser la cosa aquella en català per tal de mantenir la coherència amb la 

resta de text audiovisual. No s’ha inclòs cap intervenció de Julio Iglesias, perquè només 

apareix el seu nom i no parla en cap moment de la pel·lícula. 

Exemple Original Doblatge 
Tècnica de 

traducció 

41 MP: Ya es trending topic en 

todas las redes sociales: 

Tronchamulas busca a 

Filemón con el único fin de 

hacerle el aquello. 

MP: Y es trending topic en 

todas las redes sociales: 

Trencamules busca a 

Filemó para hacerle la 

cosa aquella. 

Calc + 

equivalència 

42 A: Cogemos el pollo, rico, 

rico, y le hacemos el 

aquello. 

A: Cogemos el pollo, rico, 

rico, y le hacemos la cosa 

aquella. 

Equivalència 

b) Productes i serveis  

Una gran part de l’humor de la pel·lícula també es troba en els elements gràfics i 

l’espectador ha d’estar molt atent per no perdre-se’n cap, ja que, a més, apareixen de 

manera molt subtil. Aquests elements gràfics fan referència a productes i serveis 

coneguts pel públic, ja sigui perquè es tracta de noms de centres comercials, de 

programes o de marques, o perquè es tracta de noms descriptius. Aquest tipus d’humor 
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visual també es troba als còmics d’Ibáñez i el públic que conegui aquest tret segur que 

es fixarà més en els cartells que apareixen.  

Cal dir també que l’humor visual referit a productes i serveis es forma a partir de 

modificacions dels noms en castellà i que aquests, com que formen part de la imatge, no 

es poden modificar. Tot i això, en català no es perden les bromes perquè el públic català 

comparteix gran part de la seva cultura amb el públic castellà i també entén el castellà. 

Això fa que, tot i que no es tradueixin, es conservin els elements humorístics visuals en 

català. A continuació es mostren alguns exemples: 

Producte o servei original Producte o servei de la pel·lícula 

El Corte Inglés El Escondite Inglés 

SEAT SETA  

Ayuntamiento Hay untamiento 

Saber y ganar Saber y matar 

Gran Hermano Gran Fulano 

A partir dels exemples de la taula es pot observar que l’humor visual consisteix en jocs 

de paraules basats en l’homofonia respecte del producte o servei original. A més, alguns 

tenen altres implicacions com és el cas d’Hay untamiento, perquè deixa entreveure que 

l’Ajuntament és corrupte, que accepta suborns. A l’annex 2 podeu trobar imatges 

extretes de la pel·lícula on apareixen els cartells amb els noms dels productes i serveis 

comentats. 

 

5. CONCLUSIONS 

Després de realitzar l’anàlisi del doblatge al català de la pel·lícula Mortadelo y Filemón 

contra Jimmy el Cachondo, es pot concloure, principalment, que el text meta no acaba 

de resultar creïble i versemblant en català. Les raons són que falta coherència pel que fa 

a les estratègies de traducció utilitzades en un mateix aspecte, com és el de les cançons, 

i que abunden les interferències del castellà, fet que evidencia que l’obra no és 

originàriament catalana. D’aquesta manera s’ha pogut comprovar un dels objectius 

inicials, que era determinar si el doblatge resultaria creïble per al públic meta i 

confirmar la hipòtesi que en el registre col·loquial s’utilitzen castellanismes per tal 
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d’intentar donar versemblança al text. Tanmateix, aquest mètode aconsegueix l’efecte 

contrari sobre l’espectador.  

També es podria dir que els resultats, encara que són diversos perquè cada element 

lingüístic s’ha traduït de manera diferent, mostren que en general el text meta tendeix a 

no allunyar-se gaire del text original. Això explicaria tant l’elevada aparició de 

castellanismes com que s’hagin conservat algunes cançons en castellà. Tot i aquesta 

tendència general d’aproximació al text original, també hi ha moments en què el 

traductor decideix apropar el text meta a l’espectador català i, per exemple, adapta una 

cançó o busca mots i expressions equivalents. Aquesta falta de coherència és el que 

sobta més i el que provoca la poca credibilitat de la versió catalana. Un altre factor que 

s’ha pogut atribuir a la falta de coherència del traductor és el fet que no segueix la 

tradició de traducció dels còmics, com en el cas del tractament de Mortadelo envers 

Filemón. 

Un altre dels objectius era conèixer les recomanacions de les institucions i s’ha pogut 

arribar a la conclusió que encara queda molta feina per fer en l’àmbit col·loquial català. 

A més, tot i que les institucions fan una gran tasca de recomanació, els professionals de 

la llengua, com el traductor de la pel·lícula, no sempre tenen en compte les guies que 

ofereixen quan són clares respecte a un tema, com és el cas de la pronominalització 

col·loquial, que es podria haver explotat més. Tot i això, no sempre el que diuen les 

institucions són les opcions més encertades per al context i, per tant, el traductor sempre 

ha de ser qui tingui l’última paraula, ja que la seva decisió s’adaptarà millor al context, 

com per exemple, en el cas del lèxic general col·loquial, quan s’utilitza trena en 

comptes de garjola. 

Pel que fa a l’objectiu de realitzar una anàlisi sobre el doblatge per veure com s’havien 

resolt els problemes de traducció que presenten trets com els dialectes, el llenguatge 

col·loquial, l’humor o els referents culturals, es pot dir que de cada apartat s’extreuen 

conclusions diferents. A partir de la classificació realitzada, el traductor sí ha estat 

coherent a l’hora de traduir els dialectes, ja que en tot moment els ha intentat conservar 

a través de calcs, compensacions o manlleus per tal que l’espectador català, igual que el 

castellà, pugui identificar a quina zona geogràfica pertany cada personatge. Si ens 

centrem en la reproducció dels trets col·loquials a través de la fonètica i la morfosintaxi, 

es pot dir que el text meta tendeix a neutralitzar-los tot i que es podria haver optat per 
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utilitzar més recursos de la llengua meta per reflectir millor la col·loquialitat, que és 

molt evident en la llengua original. En el tractament dels elements lèxics, s’ha 

d’assenyalar que la tècnica de traducció més utilitzada és l’equivalència, però, al mateix 

temps, apareixen molts manlleus i calcs del castellà que fan que el text meta resultant no 

sigui satisfactori, i encara més quan la pel·lícula compta amb la col·laboració de 

Televisió de Catalunya. Respecte de l’humor, s’ha observat que la gran majoria es 

conserva gràcies al fet que l’espectador català comparteix molts aspectes culturals amb 

el castellà i a que les dues llengües s’assemblen pel que fa al vocabulari. Tanmateix, si 

parlem de les cançons, algunes s’han adaptat i d’altres no, la qual cosa reflecteix una 

falta de coherència que es podria haver evitat per no confondre el públic. 

Un altre punt que voldria comentar que es desprèn d’aquest estudi és la invisibilitat del 

traductor, ja que sempre m’hi he dirigit en singular masculí, però en veritat no he pogut 

discernir si era un home o una dona perquè no he trobat el seu nom. Tot i això, el gènere 

del traductor no és allò que cal destacar, sinó el fet que molts cops no es dóna cap 

rellevància a la tasca i al paper de la persona que realitza la traducció i, per tant, ni 

apareix. Això reflecteix que la societat encara no reconeix la importància del traductor i, 

en conseqüència, tampoc la d’una traducció ben feta, i que cal que en el futur es fomenti 

la seva figura. Al marc teòric s’ha vist com té una funció decisiva en el tema de la 

normalització lingüística del català i aquest només és un exemple de per què no s’ha 

d’infravalorar la feina del traductor. 

Finalment, els resultats del treball, tot i que són una petita mostra de problemes de 

traducció entre castellà i català que s’aplica a un cas concret, també demostren que cal 

reivindicar la importància de la traducció entre aquesta combinació lingüística per tal 

d’aconseguir obres de qualitat en català. A més, les propostes plantejades deixen clar el 

fet que el català té eines pròpies per recrear la col·loquialitat sense haver de recórrer al 

castellà. De la mateixa manera, caldria fer una anàlisi més exhaustiva dels problemes 

que planteja la traducció entre el castellà i el català, i encara més concretament en 

l’àmbit audiovisual en general, no només en el doblatge, per tal d’arribar a 

generalitzacions sobre possibles solucions adequades en contextos diversos.  
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7. ANNEXOS  

7.1. Annex 1 

Imatge de la caràtula de la pel·lícula. 

 

En castellà.       En català. 

Font de la imatge en castellà: Kurt, P., Nicolás, D. (2002). Filmaffinity. Recuperat el 25 

de maig de 2015 de http://www.filmaffinity.com/es/film740927.html. 

Font de la imatge en català: Bosch, P., Del Campo, J., Mensa, M., Pastor, M., Riera, J., 

Salvà, J., Samper, E., Solà, À. (2008). Comicat. Recuperat el 25 de maig de 2015 de 

http://www.comicat.cat/2014/12/mortadello-i-filemo-contra-en-jimmy-el.html. 
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7.2. Annex 2 

Imatges dels referents culturals de productes i serveis: 

a) El Escondite Inglés 
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c) Hay untamiento 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Saber y matar 

 

 

 

 

 

 

 

e) Gran Fulano 

 

 

 


