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ABSTRACT 

This work focuses on the difficulty of translating cultural references from one language to another 

when the text is addressed to a specific audience: children and young people. For these readers 

have yet an incomplete knowledge of the world and limited literacy skills, many translators decide 

to manipulate or adapt foreign cultural references in order to make them more readable and bring 

them closer to the cultural context of the target reader. 

This paper analyses two books for children and young people―Charlie and the Chocolate Factory 

and Manolito Gafotas―and their translations into Catalan and English. The main goal of this 

analysis is to discover how cultural references are transferred, which approaches are adopted and 

which strategies are used more often. As a starting point for the analysis, I have classified the 

cultural references found in the books into several linguistic and semantic categories, using this 

systematic method I hope to shed some light on the complex task of translation. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Motivació del treball, contextualització i resum del contingut 

 

De petita m’agradava molt llegir,  i aquesta passió s’ha anat transformant amb els anys en una 

gran afició per les llengües, les cultures, i els contextos socials, ideològics i comunicatius que les 

envolten. Durant els meus estudis del Grau en Llengües Aplicades a la Pompeu, m’he anat 

interessant poc a poc per la traducció i l’educació; i d’aquest interès ha sorgit aquest treball que es 

centra en la literatura infantil i juvenil (d’ara en endavant, LIJ); un gènere literari molt ric i 

complex que, a banda de transmetre valors, ensenyar determinats temes o fomentar les habilitats 

de comprensió i escriptura, cerca despertar la passió per la lectura en els petits i joves tot 

expandint la seva imaginació i creativitat.  

A banda de la seva procedència geogràfica, i de la llengua materna que parlen, els lectors de LIJ 

són un públic particular i exigent ja que tenen; en primer lloc, característiques i realitats diverses; 

en segon lloc, una experiència i uns coneixements del món més o menys limitats; i en tercer lloc, 

depenent del territori on visquin, uns referents culturals concrets. A tot això s’ha d’afegir el fet que 

cada nen té els seus propis gustos i interessos a l’hora de decidir si un llibre li agrada o no  ̶ de la 

mateixa manera que ho fa el públic adult ̶ . 

Per tots aquests trets i altres dels quals em referiré a l’apartat 2, és tan important la figura del 

traductor. La LIJ posa a prova l’enginy i els recursos dels traductors a l’hora de fer la seva feina, 

atès que es fa servir un llenguatge molt creatiu i conté una gran diversitat de recursos lingüístics 

com ara cançons, noms propis amb significat, jocs de paraules, entre d’altres. Nogensmenys, el 

gran repte que han d’afrontar els traductors és decidir com traslladen les referències culturals de la 

comunitat del text d’origen a la llengua de destinació. La dificultat rau a intentar apropar el text als 

nens i joves lectors de la traducció per tal que identifiquin i entenguin els elements culturals, 

s’endinsin en la lectura i la gaudeixin.  

Per tal d’abordar totes aquestes qüestions i triar la millor solució de traducció per a cada cas i 

context particular, existeixen enfocaments i estratègies de traducció diversos. Tenint en compte 

que no hi ha una única solució correcta, en aquest treball miraré d’esmentar algunes propostes a 

títol general en l’apartat 2.3, i, més endavant, en comentaré alguns exemples localitzats en les 

obres que he seleccionat.  

En aquest treball, analitzaré dos llibres destinats al públic infantil i juvenil: Charlie and the 

Chocolate Factory (1964) de Roald Dahl, i Manolito Gafotas (1994), d’Elvira Lindo, i les seves 
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traduccions al català; Charlie i la fàbrica de xocolata (2004) per Núria Roig, i a l’anglès; 

Manolito Four-Eyes (2008) per Joanne Moriarty. L’elecció d’aquestes obres ha estat purament 

personal perquè m’agraden molt i vaig pensar que seria interessant analitzar-les per veure quins 

aspectes de la cultura britànica i espanyola mostraven, i com es traslladaven a la traducció. Pel que 

fa a les llengües de les obres, principalment m’atreia l’anglès i el castellà, però per motius 

d’accessibilitat a les traduccions i perquè el català és la meva llengua materna i també la llengua 

utilitzada en aquest treball, vaig creure adequat incloure-la.  Els dos llibres estan pensats per ser 

llegits per nens d’entre 9 i 12 anys principalment, tot i que el destinatari d’aquesta obra podria ser 

perfectament una persona adulta. Per aquest motiu, i tenint en compte que es tracta d’una franja 

delicada d’edat en què els nens ja no són nens però tampoc no són adults (podríem estar parlant de 

la darrera etapa de la infància i preadolescència), és que emmarco les obres dins la literatura 

infantil i juvenil.  

En el capítol 2 presentaré el marc teòric en el qual s’emmarca el tema d’estudi, i establiré els 

elements lingüístics analitzables com a marques culturals. Com que sóc conscient que el límit d’ 

“infantil i juvenil” és molt prim i que les obres escollides estan a cavall entre els dos públics, la 

descripció de les característiques textuals i de les diferents estratègies de traducció d’aquest apartat 

són de caire general. Això no vol dir, tanmateix, que una determinada obra infantil o juvenil (i la 

seva traducció) hagi de reunir tots els criteris i qualitats, sinó que el que aquí trobem és una 

selecció grosso modo que permet fer-se una idea global del gran ventall de diversitat i riquesa que 

és la literatura infantil i juvenil. 

En el capítol 3 presentaré les característiques bàsiques de l’obra de Dahl i analitzaré 

comparativament l‘original anglès amb la traducció catalana. En el capítol 3, l’anàlisi comparativa 

es refereix a l’obra de Lindo i a la seva traducció a la llengua anglesa. Les dues anàlisis 

comparatives em permetran extreure unes conclusions, limitades a les possibilitats d’un treball 

d’aquestes característiques. El treball es complementa amb la bibliografia consultada i citada, i uns 

annexos amb material de les anàlisis. 

1.2 Idees prèvies i hipòtesis 

 

La literatura infantil i juvenil agrupa tots els gèneres literaris propis de la literatura per adults 

(amor, terror, aventures, etc.) però amb l’afegitó que es veu afectada per una sèrie de factors que 

deriven dels trets distintius del seu públic lector: els nens i els joves.  
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Partint de la base que la LIJ té unes característiques úniques i diferenciades motivades pel fet que 

els destinataris són nens i joves, amb  un coneixement del món encara limitat, un domini de la 

llengua materna determinat, un marc conceptual i ideològic concret, i altres factors de tipus social 

i personal, considerem que; la traducció d’obres infantils i juvenils presenta una dificultat elevada 

perquè ha de traslladar els elements culturals del text original a la llengua de destinació, de manera 

que el públic meta els entengui i els relacioni amb elements que ja disposa a la seva enciclopèdia 

del món particular.  

La traducció de referències culturals és complexa, especialment quan els destinataris són nens, i 

per això plantejo les següents hipòtesis, tot tenint en compte les limitacions d’aquest treball: 

1a. La traducció de la LIJ adapta referents culturals del text original als propis de la 

comunitat i la llengua meta. 

2a. En general, aquestes adaptacions solen ser parcials (s’hi mantenen rastres culturals del 

text original) 

3a. Les unitats lingüístiques que ubiquen en l’original i en la traducció les marques 

culturals són les frases fetes, el lèxic, les expressions que remeten a l’oralitat i altres recursos, 

com els jos de paraules o les cançons. 

  

1.3 Objectius i metodologia del treball 

 

El meu objectiu principal és analitzar una petita mostra de literatura juvenil: un llibre d’un autor 

britànic i un altre d’una autora espanyola, i les seves respectives traduccions al català i a l’anglès. 

Un cop hagi contrastat els texts originals amb les seves corresponents traduccions, pretenc agrupar 

aquelles solucions que m’hagin resultat més significatives per comentar i discutir en quatre blocs 

d’anàlisi segons la seva naturalesa lingüística o conceptual. El meu principal interès és estudiar les 

unitats lingüístiques seleccionades per tal d’observar les referències culturals de la societat 

britànica i espanyola que evoquen. 

També em fixaré en quina mesura s’ha tendit a mantenir el significat del text original, i per tant, si 

s’ha fet una traducció més literal o si, d’altra banda, els traductors han optat per l’adaptació del 

missatge a la cultura de destinació per mirar d’apropar-lo al públic meta. En aquest darrer cas, es 

tracta de veure quines estratègies i recursos s’han fet servir i si es pot trobar una pauta o 
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sistematització en la tasca de traducció observant, per exemple, en quines circumstàncies 

apareixen determinats recursos i amb quina freqüència. 

Aquest treball no vol fer en cap cas una generalització de les diferents estratègies que pot adoptar 

el traductor en la seva tasca, ja que necessitaria un corpus molt més ampli i tampoc no és el meu 

objectiu. Sinó que vol desenvolupar una pauta d’agrupació dels elements lingüístics presents a 

quatre llibres (Charlie and the Chocolate Factory (1964) i Manolito Gafotas (1994),  i dues 

traduccions) per categories que permeti simplificar i donar coherència a les decisions que ha de fer 

front el traductor per raó de les diferències entre les cultures i les llengües de la comunitat d’origen 

i de la comunitat meta. La meva pretensió, doncs, és que les conclusions d’aquest treball serveixin 

de base de partida per a futurs estudis que tinguin per finalitat  analitzar la tasca de traducció, 

reflexionar al voltant de la complexitat de prendre decisions sobre les divergències existents entre 

diferents realitats culturals, i sobre l’impacte de les estratègies que s’adopten.  

2. MARC TEÒRIC 

2.1 La literatura infantil i juvenil: context de narració característiques textuals 

2.1.1 Definició, destinatari i context de narració 

Al llarg de la història, la literatura infantil i juvenil ha estat subjecte a estudis, teories i debats en 

què acadèmics, professors, professionals del sector editorial, pares i lectors de tota mena han 

enraonat i aportat visions diverses al voltant d’aspectes com la qualitat literària, la influència 

ideològica o la voluntat adoctrinadora d’alguns textos, la finalitat i la funció de les produccions 

literàries destinades a joves i nens. La LIJ també ha experimentat canvis segons el període de la 

història que analitzem, el context econòmic i social en què ens trobem i segons la realitat cultural 

que vivim. Aquests factors han anat variant a la vegada que evolucionava la concepció del nen en 

la societat. Epstein connecta el consum literari dels nens i dels joves amb la opinió que la societat 

té dels infants, el que la gent creu que els infants han de saber i com han de ser tractats (2012). 

La infància ha estat considerada per la societat de forma diferent al llarg de la història. En 

l’antiguitat, l’accés a l’educació estava restringit a les classes socials benestants com l’aristocràcia, 

i ja des dels deu anys els nens i nenes entraven al món laboral. Durant l’edat mitjana, els infants 

tenien unes condicions de vida molt dures a causa de la marcada estratificació social, les pestes, 

les epidèmies i la fam. L’educació estava estretament lligada a l’església i els pocs nens que 

anaven a escola acudien a parròquies, monestirs i escoles episcopals. Les nenes estranyament 

acudien a l’escola i, quan ho feien, eren instruïdes a realitzar les tasques de la llar. La durada de la 
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infància era curta perquè quan arribaven a la majoria d’edat, al voltant dels dotze anys,  els nens 

començaven a treballar en l’ofici familiar i les nenes havien de casar-se molt joves. A l’edat 

moderna, sorgeix el concepte d’unitat familiar i per primera vegada es crea consciència de les 

necessitats de l’infant, es mira per la seva educació, salut i benestar. L’educació escolar és vista 

com una garantia d’integració del nen en la societat, tot i que hi predominen els valors d’autoritat i 

disciplina. No obstant això, encara hi ha molta pobresa, precarietat i no tots els nens gaudeixen 

dels mateixos privilegis. Entre els segles XVIII i XIX, amb l’arribada de la industrialització, els 

nens es veuen obligats a servir de mà d’obra barata a les fàbriques, s’endureixen greument les 

seves condicions de vida i augmenta l’índex de mortalitat infantil.  

No és fins a partir del segle XX a Europa, i de forma heterogènia segons el país i la classe social, 

que les condicions socials canvien i sorgeixen lleis i organismes internacionals que protegeixen els 

drets dels infants. S’estén l’escolarització a tot el primer món i apareix l’anomenada societat del 

benestar i del consum, fet que possibilita bolcar-se en les necessitats dels infants i proveir-los 

d’atencions, joguines, béns materials i objectes per a l’entreteniment. L’adolescència pateix el 

mateix procés de canvi de la mà de lleis com la LOGSE a Espanya que estén l’educació 

obligatòria fins als setze anys, ocasionant que els joves tinguin més llibertat i oportunitats 

d’aprendre coses a l’escola que despertin el seu interès per la lectura. Altrament, els joves tindran 

més temps lliure per llegir novel·les, circumstància que aprofitaran les editorials i els autors per 

disparar l’auge de la literatura juvenil. 

El contingut i la forma de les obres infantils i juvenils, s’han de contextualitzar sempre en el 

context històric on s’emmarquen. Per això, factors com el paper del nen en la societat, la 

influència que exerceixen les institucions dominants, les lleis que delimiten la publicació de 

literatura, etc. són clau per entendre com ha evolucionat la LIJ i la manera en què els nens 

llegeixen. Altres factors que influeixen els hàbits de lectura i la tipologia dels llibres que llegeixen 

infants i joves són el paper de l’església i de l’estat com a transmissors de coneixement, l’inici de 

l’alfabetització, la competència lectora, l’accés a l’educació pública, el currículum escolar, 

l’estructura familiar, la publicitat, la televisió i el cinema (Lluch, 2003).  

Al mateix temps, les produccions literàries per a infants i joves han anat evolucionant. Al segle 

XVII i XVIII eren en la major part textos didàctics i moralitzadors, mentre que, a partir del segle 

XVIII va haver-hi un auge de literatura concebuda per entretenir els lectors més joves. Aquest fet 

es va deure sobretot al sorgiment de corrents pedagògics i psicològics, estesos al llarg del segle 

XIX i XX, que van motivar la visió del nen com el que és; un infant amb interessos, necessitats i 

gustos propis, i no pas un adult petit o un ésser inconscient (Pascua, 1998).  
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Per definir la LIJ cal incloure-la dins la literatura general, atès que engloba tots els gèneres 

narratius, temàtiques i tipologies, i és igualment rica i creativa que la literatura per a adults. No 

obstant això, l’aposta del sector editorial per impulsar i unificar a través de criteris la LIJ ha 

permès fidelitzar un públic lector propi, l’extensió i representació del qual ha variat amb el temps 

mentre la LIJ ha anat teixint una tradició literària pròpia, amb una cronologia i uns valors 

particulars (Nières-Chevrel, 2009). 

La definició més extensa i general de la LIJ és que és aquella literatura llegida pels nens i els 

joves. Nogensmenys, la qüestió és molt més complexa del que pot semblar a primer cop d’ull i hi 

entren en joc criteris com la intenció que s’amaga darrera d’un text, la qual ve determinada tant 

per l’autor com, en moltes ocasions, per l’editorial. Així, Bator diferencia entre el concepte de 

“acceptació”, els textos que els nens decideixen llegir, i el d’ “intenció”, és a dir, els textos que han 

estat creats per als nens (Bator, 1983 i Oittinen, 2000). En aquesta concepció més ampla de la LIJ 

veiem que els interessos dels més joves per la lectura no es redueixen a aquelles obres escrites per 

a ells o a les adaptacions que s’han fet de llibres originàriament creats per a adults (O’Sullivan, 

2005), sinó que inclou també tota aquella peça que els petits i els joves llegeixen independentment 

que en un inici no es destinessin a aquest públic. A més, tampoc no considera els textos que els 

nens i els joves produeixen (Epstein, 2012). 

Seguint amb el concepte d’intenció, Epstein apunta que hi ha altres factors que intervenen a l’hora 

de dirigir i “manipular” el que els nens i els joves llegeixen. En primer lloc, les editorials i les 

llibreries són les encarregades de separar la LIJ de la literatura per a adults i fins i tot d’establir-ne 

les edats recomanades per a cada obra. En segon lloc, les escoles i els professors trien els llibres 

que es faran servir en el programa d’aula i el material que s’ensenyarà (2012). Finalment, els pares 

també tenen un paper actiu en aquest circuit en tant que responsables de la compra d’un llibre o un 

altre per als seus fills, i sovint es guien segons els seus propis gustos i criteris personals.  

Autors com Marc Soriano i Peter Hunt defineixen les produccions literàries per a nens i joves en 

funció del seu destinatari. Soriano ressalta les limitacions del públic lector pel que fa a 

competència lectora (1975: 185), mentre que Hunt posa l’accent en la relació comunicativa que 

l’autor estableix amb el lector a través del relat. Per a ell, les característiques i el to de la veu 

narrativa determinen el tipus de lector a qui s’adreça el text en referència al seu coneixement o 

actitud; la classe d’atenció que requereix el llibre; i la relació esperada entre narrador i lector 

(1991: 12). 
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En la mateixa línia trobem els estudis de Hans-Heino Ewers, teòric partidari d’adequar la literatura 

en funció del seu destinatari:  

«In the creation of the message attention can be paid to the relevant linguistic capability of 

the child and youth receivers, to their intellectual capacity, to their understanding, to their 

general state of knowledge and wealth of experience, and finally also to their ability to 

decode messages. One should also take into account the predilections and particular 

interests of children and young people. » (2009: 16) 

Per tant, els autors de LIJ, a l’hora de produir les seves obres, han de tenir molt presents les 

competències lingüístiques i també generals  ̶ el seu coneixement i experiència del món ̶ , les 

inquietuds, els interessos i necessitats dels joves lectors a qui s’adrecen.  

La literatura infantil i juvenil es nodreix doncs de matisos, factors i circumstàncies diferents que 

s’engloben dins el pla cultural, literari i comercial i que responen a interessos varis. Així mateix, 

en el panorama general de la LIJ trobem obres amb funcions de tot tipus. En algunes s’hi pot 

apreciar un bon estil i execució literaris; en trobem bons exemples en els clàssics de la literatura 

infantil. D’altres, han estat concebudes amb una finalitat educativa, és a dir, ensenyar alguna cosa 

al lector, motiu pel qual són denses i amb poca capacitat estètica. Per últim es troben les obres 

purament comercials, l’objectiu de les quals és entretenir. Aquestes darreres, tendeixen a seguir 

una línia temàtica i seqüencial preestablerta i potenciada per les editorials per raó d’interessos 

econòmics (classificació extreta de Pederzoli: 2012).  

 

2.1.2 Característiques textuals  

 

Ja hem definit a l’apartat anterior què és la literatura infantil i juvenil. En aquesta secció, 

resumirem algunes de les característiques textuals principals que comparteixen les narratives 

infantils i juvenils, però serà als punts 3.2, 4.2 i a les anàlisis comparatives de les Charlie and the 

Chocolate Factory i de Manolito Gafotas  amb les seves traduccions  on veurem exemples 

concrets d’aquest gènere de text.  

Segons Jean Michel Adam (1992), la seqüència narrativa està formada de cinc constituents: 

1) Successió d’esdeveniments: el temps és progressiu. 

2) Unitat temàtica: hi ha un subjecte-actor entorn del qual gira una història. 
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3) Transformació:  els esdeveniments de la història evolucionen cap a un sentit o un altre (per 

exemple, de la pobresa a la riquesa, etc.) 

4) Unitat d’acció: tots els fets estan encadenats de manera que un porta a l’altre, des de una 

situació inicial, a una de final.  

5) Causalitat: l’encadenament dels esdeveniments genera intriga o emoció gràcies a les 

relacions de causalitat que mantenen.   

A les narracions infantils i juvenils hi apareixen generalment tots aquests elements de forma 

bastant explícita. A més, com apunta Lluch (2003), de la combinació d’aquests components, 

sorgeix una pauta d’agrupació d’esdeveniments en cinc seqüències
1
: 

 

Seqüència 

 

Funció discursiva 

 

 

Situació inicial 

 

Es parteix d’una situació estable. Es presenten els personatges 

principals, l’espai i l’època així com les relacions. També es poden 

presentar les propostes estilístiques escollides. 

 

 

Inici del conflicte 

 

Anomenada també inici de l’acció, del nus o de la complicació, hi ha 

una acció o esdeveniment que modifica la situació inicial i n’introdueix 

una tensió.  

 

 

Conflicte 

 

És la reflexió o la actuació. Un dels participants desenvolupa una sèrie 

d’accions per intentar resoldre el conflicte. 

 

 

Resolució del conflicte 

 

Anomenada també, fi del conflicte o de la acció, desenllaç. És el 

resultat de les accions precedents, el final del procés.  

 

Situació final 

 

Tornada a una situació estable, generalment diferent de la inicial. 

 

Evidentment, no tots els llibres infantils i juvenils reuneixen les cinc fases, ni aquestes segueixen 

el mateix ordre. Per exemple, a Charlie i la fàbrica de xocolata sí que es produeix aquesta 

seqüència lineal en què es presenta un conflicte que altera el curs de la història i que canvia 

                                                           
1 Taula extreta i traduïda de Lluch (2003) Análisis de narratives infantiles y juveniles (p. 48) Cuenca: Ediciones 

de la Universdad de Castilla-La Mancha. 
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radicalment la situació inicial del protagonista. En canvi, a Manolito Gafotas també trobem més o 

menys aquest esquema narratiu però en lloc de repartir-se al llarg de l’obra, es concentra en petites 

històries que es tanquen a final de cada capítol. A més, no es produeix en cap cas un canvi en la 

situació del protagonista, com li succeeix a en Charlie que passa de ser pobre a convertir-se en 

l’hereu de la fàbrica de xocolata. Tot i les experiències diverses que viu el Manolito, el seu 

escenari o circumstàncies personals mai no canvien, sinó que es mantenen estables.  

A banda d’aquests dos exemples concrets, cal comentar que tradicionalment la LIJ seguia una 

estructura més previsible amb situacions finals que donaven lloc a un final feliç i esperat, però les 

històries actuals cada vegada més juguen a trobar un desenllaç sorprenent i imprevisible.  

Quant als temps verbals utilitzats, es prefereix la narració en present, tot i que abunden els salts 

cronològics per fer referències en passat. És molt comú, l’ús del passat perfet amb valor hodiernal, 

és a dir, el passat vinculat a l’esfera del present que es fa servir per accions que tenen lloc en el 

mateix dia de l’enunciació per aconseguir una anterioritat en el discurs. El fet d’usar el present, fa 

que el lector percebi la narració molt més propera i directa, ja que és testimoni de les accions i fets 

que li succeeixen al protagonista en el moment de l’enunciació (Lluch, 2003). 

A Manolito Gafotas veiem com es fa servir el present narratiu per introduir els fets, descriure’ls i 

expressar els seus pensaments. Tanmateix, els esdeveniments s’expliquen en passat perifràstic (o 

pretèrit perfet simple en castellà) d’un temps indeterminat no gaire llunyà. A Charlie i la fàbrica de 

xocolata l’acció i els diàlegs tenen lloc en el present, però el narrador descriu els comportaments 

dels personatges i la progressió dels esdeveniments en plusquamperfet i passat perifràstic. 

Una altra de les característiques principals de la LIJ és la varietat de punts de vista que pot adoptar 

el narrador segons la seva tipologia. En destaquen dos tipus: el narrador omniscient que ho sap tot 

sobre la trama i els personatges i explica tot el que succeeix des de fora de la narració; els 

pensaments i les emocions dels actors. Aquest tipus de narrador es va utilitzar molt durant el segle 

XIX i és el que trobem a l’obra de Dahl. L’altre classe de narrador que es fa servir més a la 

literatura actual és el narrador intern. Es traca de situar la narració en la figura d’un dels 

personatges que explica els fets tal com ell els viu i percep. És freqüent que aquest narrador tingui 

la mateixa edat que el lector potencial del llibre perquè així pugui identificar-se amb ell i faci 

servir un llenguatge més planer que ell coneix. El punt de vista intern el tenim a Manolito Gafotas 

i comporta que la narració estigui en primera persona del singular i que el lector sigui 

l’interlocutor directe de la història, la qual cosa l’atreu i fa que s’impliqui molt més en el relat 

(2003). 
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Cal esmentar també que el discurs de tota història pot presentar tres tècniques diferenciades. En 

primer lloc hi ha el discurs narrativitzat, que és quan el narrador resumeix el que diuen els 

personatges de manera que pot manipular la informació al seu gust. En segon lloc, hi ha el discurs 

transposat en estil indirecte, que és un discurs que el narrador cita a través d’una oració 

subordinada i que introdueix a partir d’un verb del tipus dir, creure, opinar, etc. El tercer lloc, hi 

ha el discurs directe en el qual es reprodueixen les paraules textuals dels personatges.  

 

Altres components de la LIJ són el ritme de la caracterització dels personatges que es produeix a 

través del nom (que pot tenir valor denotatiu o connotatiu), de la descripció de trets físics  i 

psicològics i altres factors com poden ser la seva freqüència d’aparició en la narració o la funció 

que realitzen. A banda del retrat que en faci el narrador, cada personatge adopta generalment un 

rol marcat en la narració: el protagonista; l’antagonista; l’objecte que motiva l’acció; el subjecte 

que influencia l’objecte; el destinatari de l’acció (que acostuma a ser el protagonista); i l’ajudant 

del protagonista (sovint és l’amic del protagonista o una persona molt propera) (2003). 

Seguint amb la classificació dels personatges, Lluch (2003: 68-69) els divideix en tres grups: 

a) El personatge estàtic, presenta qualitats immòbils, que no evolucionen. Generalment és 

aquells que té menys presència en la narració. 

b) El personatge dinàmic, té molts atributs que evolucionen al llarg de la història. El lector 

coneix més aspectes del seu caràcter que el permeten formar-se una opinió més completa.  

c) El personatge individual respon a una sola persona. 

d) El personatge col·lectiu representa tot un grup de persones. 

 

Per anar acabant amb l’anàlisi textual, cal situar tota obra en un espai (urbà, rural, obert, tancat...), 

en una època determinada i en un context socioeconòmic i cultural concret que delimitaran i 

influenciaran per exemple les marques culturals que hi apareguin, el comportament i els costums 

dels personatges, la seva forma de parlar (registre, codi, intenció, canal, etc.). Per exemple, l’obra 

de Dahl succeeix imminent en un espai tancat (la fàbrica de xocolata), mentre que a la de Lindo 

apareixen multiplicitat d’escenaris (l’escola, el bar, a casa, al carrer...) que condicionen les accions 

que hi tenen lloc. Sovint, intervenen elements paratextuals com els títols, les imatges, o la portada, 

que aporten informació i il·lustren la història. 
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Finalment, com a tota producció literària, la literatura infantil i juvenil tracta de molts temes i 

engloba molts gèneres com poden ser el de ficció, d’aventures, educatius o moralitzadors, de teatre 

o poesia, entre d’altres.  

  

2.2 La dificultat de traducció de marques culturals. Diferents enfocaments i estratègies de 

traducció de la LIJ 

 

Abans de començar, és necessari establir la diferència entre traducció i adaptació.  Hans-Heino 

Ewers distingeix el concepte d’ “adaptació” del d’ “acomodació”. El primer fa referència a una 

sèrie de característiques textuals adequades pels nens que es distingeixen de la resta de producció 

literària, és a dir, es tracta d’una modificació del text pensada expressament per ser llegida per 

nens. El segon terme és tota estratègia que utilitza un escriptor per adequar un text a un lector 

específic. A més, Ewers fa una llista dels diferents nivells d’adaptació que poden haver-hi: el 

paratextual (en la tria d’un títol, per exemple), el lingüístic (en la sintaxis, la morfologia, la 

semàntica, etc.) l’estilístic, l’estructural-formal, del gènere, del contingut, dels temes i fins i tot 

dels judicis de valor (2009). En aquest treball ens referirem al concepte d’adaptació amb el segon 

significat de caire més ampli, o sigui; qualsevol text que ha estat modificat per acostar-lo al lector 

meta. 

Com apuntàvem a la introducció, les marques culturals són un element amb una gran presència en 

la literatura infantil i juvenil que es va començar a debatre al llarg dels anys 1980 en el marc dels 

estudis de traducció que s’han realitzat. A partir d’aquest moment, la traducció va adquirir una 

nova perspectiva basada en el funcionalisme, un corrent segons el qual «Translating means 

comparing cultures. Translators interpret source-culture phenomena in the light of their own 

culture-specific knowledge of that culture» (Nord, 1997: 34). És a dir, que es va passar a posar en 

valor  el context cultural de la traducció.  

Arran d’aquest canvi de tendència, han anat apareixent moltes teories que defensen un tipus 

d’estratègia de traducció o una altra. Destaca la proposta de Venuti (1998) que diferencia entre la 

traducció de domesticació i la d’estrangerització (domesticating i foreignizing, en anglès). La 

primera posa l’accent en la cultura d’arribada, mentre que la segona defensa la no alteració de les 

marques culturals del text de partida a fi de reflectir els elements estrangers del text original i de 

preservar la diversitat cultural en la literatura global. Per tant, mentre la domesticació defensa 

l’adaptació del text per tal d’acostar-lo a la cultura meta, l’estrangerització està a favor d’una 

traducció més literal del text original a fi de mostrar al lector una realitat cultural diferent. Com 
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veurem, no hi ha una solució que sigui millor ni pitjor, sinó que una bona traducció passa per 

saber trobar l’equilibri entre totes dues teories tenint en compte el context i la funció del text.  

Klingberg anomena “adaptacions de context cultural” a aquelles referències culturals  que poden 

comportar problemes de comprensió per al destinatari del text meta. Així, estableix sis categories 

d’adaptacions de context cultural:  

1. Referències literàries 2. Llengües estrangeres en el text original 3. Referències a la 

mitologia i a les creences populars 4. Context històric, religiós i polític 5. Edificis, mobles 

de la casa, menjar 6. Costums, pràctiques i jocs 7. Flora i fauna 8. Noms propis, títols, 

noms d’animals domèstics, noms d’objectes 9. Noms geogràfics 10. Pesos i mesures (1986 

: 17-18) 

Així mateix, Klingberg assigna una sèrie d’estratègies de traducció aplicables a les referències 

culturals anteriors: 

1. Explicació afegida. És manté l’element cultural del text de partida però s’hi afegeix una 

curta explicació al text. 

2. Expressió en altres paraules el que diu el text original però sense esmentar l’element 

cultural. 

3. Traducció explicativa. S’explica a funció o l’ús de l’element cultural en lloc del seu 

equivalent en la llengua meta. 

4. Explicació fora del text. És dóna una explicació mitjançant un peu de pàgina, un pròleg o 

un recurs similar. 

5. Substitució per un equivalent en cultura de la llengua d’arribada. 

6. Simplificació. Es fa servir un terme més general en lloc d’un de més específic. 

7. Supressió. S’eliminen paraules, frases, paràgrafs o capítols. 

8. Localització. El marc cultural del text d’origen s’apropa al dels lectors del text d’arribada. 

(1986) 

 

Aquesta és un proposta com n’hi ha moltes, però en aquest treball plantegem una agrupació 

particular de marques culturals per categories lingüístiques i blocs temàtics a fi d’agilitzar i 

simplificar la tasca de traducció. Aquesta classificació no ha estat arbitrària, sinó que s’ha fet en 

consonància amb l’aparició significativa i quantificable d’un tipus determinat de marca cultural o 
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d’estructura en el text. A continuació mostrem la llista completa dels blocs a partir de la qual s’ha 

basat l’anàlisi de les dues obres escollides:  

4.3.1 Fraseologia 

   4.3.1.1Fraseologia llengua original / Fraseologia llengua meta 

4.3.1.2 No fraseologia llengua original / Sí fraseologia llengua meta 

4.3.1.3 Sí fraseologia llengua original / No fraseologia llengua meta 

4.3.2 Lèxic 

                     4.3.2.1 Noms propis 

4.3.2.2 Monedes 

4.3.2.3 Pesos i mesures  

3.3.2.4 Menjar 

3.3.2.5 Insults 

3.3.2.6 Referències culturals 

 

4.3.3 La remissió a l’oralitat 

3.3.3.1 Apel·lacions 

3.3.3.2 Exclamacions 

3.3.3.3 Onomatopeies  

4.3.4 Altres recursos lingüístics 

           4.3.4.1 Cançons 

4.3.4.2 Metàfores i comparacions 

4.3.4.3 Argot infantil i jocs de paraules 

 

En general, els estudis sobre mediació cultural defensen un enfocament de la traducció més 

orientat al text d’arribada o altrament anomenat meta i paren atenció també en les competències 

literàries (o lectores) i els coneixements del món del destinatari. Aquesta actitud no comporta 

necessàriament adaptar o neutralitzar les marques culturals, però sí que implica intervenir en 

certes ocasions en el text original per tal de fer més accessible la lectura de l’infant (Pederzoli, 

2012). Es tracta de fer servir estratègies diferents per traduir unes referències culturals o unes 

altres segons quina sigui la seva funció, tot parant atenció a les necessitats del destinatari (2012).  

Com veiem, tasca del traductor o traductora no és gens fàcil ja que es veu obligat a prendre moltes 

decisions que repercutiran en la nova versió que faci del text original. Per exemple, Epstein va 

fixar-se en l’especial complexitat de traduir el que ell anomena “llenguatge expressiu” i que inclou 

aspectes com els neologismes, els noms propis, les expressions idiomàtiques, les al·lusions, els 
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jocs de paraules i les variacions dialectals (2012). Sovint, aquestes categories lingüistico-culturals 

estan impregnades d’humor, d’ironia i d’una lògica concreta pensada per l’autor i, per tant, el 

traductor o traductora ha de ser capaç de donar solucions creatives que estiguin a l’alçada del to i 

la intenció del text original. (Pederzoli, 2012). Per tant, creiem que el traductor o traductora ha 

d’intervenir de manera moderada en el text amb aportacions que facilitin la comprensió del text i 

que vetllin per preservar l’essència cultural de l’obra.  

Són moltes les estratègies de traducció d’elements culturals que es poden utilitzar en la LIJ. No 

obstant això, només en comentarem les que tenen especial rellevància en aquest treball perquè han 

aparegut a les traduccions al català i a l’anglès de Charlie and the chocolate factory i Manolito 

Gafotas, respectivament. Donem un cop d’ull a la classificació que fa Pederzoli (2012): 

En primer lloc, trobem les manipulacions estilístiques que suposen tota aquella intervenció del 

traductor o traductora en una estructura per tal de fer el text més llegible i accessible pel lector. Es 

tracta d’aconseguir que el text sigui menys difícil des del punt de vista lingüístic i es pot fer de 

diverses maneres: mitjançant l’abreviació de frases complexes; la reestructuració, reformulació o 

paràfrasi del text; la simplificació de la sintaxi; l’addició de connectors; l’allargament de les frases 

o la condensació de diverses frases en una a fi que la lectura sigui més fluïda. Altrament, les 

manipulacions estilístiques poden comportar l’adopció de lèxic diferent en el text de partida, el 

canvi de registre i la simplificació o eliminació de figures estilístiques.  

En segon lloc, tenim les ajudes, que són tota aquella aportació que fa el traductor o traductora per 

explicar o explicitar un element cultural que el lector pugui no conèixer amb la finalitat d’apropar-

lo al context sociocultural de l’original i de facilitar-li la lectura. Es tracta d’afegir una paraula, 

una frase o una expressió informativa dins el text traduït, tot i que no aparegui al text de partida. 

Aquesta seria, doncs, una estratègia de traducció que defensa la preservació de la referència 

cultural o l’estrangerització.  

En tercer lloc, hi ha les omissions, que són la supressió de mots, frases o fragments sencers en la 

traducció motivades per la voluntat de simplificar el text, desproveir-lo d’aquells elements que es 

consideren difícils de traduir. Les omissions poden ser una solució davant la traducció d’una 

marca cultural complexa o allunyada del text meta, o poden tenir una finalitat moralitzadora i 

servir com a mètode de censura de determinats temes tabú. 

Passem ja a analitzar les dues obres d’anàlisi i l’interès central d’aquest treball. 
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3. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’OBRA CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY I 

LA SEVA TRADUCCIÓ AL CATALÀ 

3.1 Característiques i trets distintius de Charlie and the chocolate factory: llenguatge i 

univers construït 

 

Charlie and the Chocolate Factory és una obra de ficció escrita l’any 1964 per l’autor britànic 

Roald Dahl considerada tot un clàssic de la literatura per a joves lectors. Narra la historia d’un nen 

de família humil que s’endinsa juntament amb quatre altres nens en un món de fantasia i màgia 

dins la fàbrica de xocolata de l’empresari Willy Wonka. Es tracta d’un llibre escrit per nens i joves 

d’entre 9 i 12 segons el criteri, però que també està destinat al públic adult a causa de l’humor, la 

ironia i sovint sàtira dels comportaments humans i de la societat. Per aquestes característiques, es 

podria dir també que l’obra té un component moralitzador ja que, com veurem en l’anàlisi, les 

descripcions dels personatges i les circumstàncies que viuen indueixen al lector a reflexionar sobre 

el que està “bé” i el que està “malament”. 

La principal característica d’aquest llibre és el seu llenguatge expressiu i creatiu gràcies a l’ús de 

paraules inventades, jocs de paraules i cançons que suposen tot un repte de traducció. L’interès 

d’analitzar aquest llibre no ve donat per les referències directes a aspectes i elements de la cultura 

britànica, ja que pràcticament no se’n troben, sinó per les característiques lingüístiques de l’anglès, 

és a dir, estructures de la llengua que són típiques de la cultura anglesa. 

 

 3.2 Localització lingüística de les referències culturals 

3.2.1 Fraseologia 

3.2.1.1Fraseologia llengua original / Fraseologia llengua meta 

 

Fragment de l’original (1)  

‘They’ll de-juice her in no time flat!’ (pàg. 130) 

Traducció del fragment (1) 

̶ Li trauran el suc en un tres i no res  ̶  (pàg. 127) 

Fragment de l’original (2)  

‘Is this all really true?’ He asked. ‘Or are you 

pulling my leg?’ (pàg. 26) 

Traducció del fragment (2) 

̶ És realment cert, tot això?   ̶ va demanar ̶  . O 

em voleu prendre el pèl? (pàg. 19) 

Fragment de l’original (3)  

Keep your hair on! (pàg. 48) 

Traducció del fragment (3) 

No perdis els estreps! (pàg. 42) 

Fragment de l’original (4)  
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‘You might as well get it over with’ (pàg 44.) 

Traducció del fragment (4) 

̶ El millor és que acabis d’una vegada  ̶  (pàg. 

38) 

Fragment de l’original (5)  

 ‘He’s gone off his rocker’ (pàg. 110) 

Traducció del fragment (5) 

̶ S’ha begut l’enteniment! ̶  (pàg. 106

 

 

 

3.2.1.2 No fraseologia llengua original / Sí fraseologia llengua meta 

 

Fragment de l’original (6) 

Your Darling boy is perfectly safe (pàg. 101) 

Traducció del fragment (6) 

Està ben sa i estalvi (pàg. 96) 

 Fragment de l’original (7) 

If you dawdle like this! (pàg. 85) 

Traducció del fragment (7) 

Si aneu a pas de tortuga! (pàg. 79) 

Fragment de l’original (8) 

But that’s absurd! 

Traducció del fragment (8) 

̶ Però això no té ni cap ni peus! 

Fragment de l’original (9) 

 ‘Completely dotty!’ 

Traducció del fragment (9) 

̶ Completament tocat del bolet!  ̶  

 

 

3.2.1.3 Sí fraseologia llengua original / No fraseologia llengua meta 

 

Fragment de l’original (10) 

He’s laughing his head off! (pàg. 100) 

Traducció del fragment (10) 

S’està trencant de tant riure! (pàg. 95) 

Fragment de l’original (11) 

The whole party might have got out of hand 

(pàg. 75) 

Traducció del fragment (11) 

Tot el grup es podria haver desfermat (pàg. 69) 

Fragment de l’original (12) 

He has really fantastic inventions up his sleeve, 

Mr Willy Wonka has! (pàg. 22) 

Traducció del fragment (12) 

El senyor Willy Wonka té en reserva invents 

fantàstics, i tant! (pàg. 15)
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Cal esmentar que l’obra és bastant rica en expressions fraseològiques. Concretament, en 

aquest apartat trobem frases fetes i locucions adverbials. No s’han registrat frases 

proverbials o refranys, que sovint apareixen com a marques culturals en textos infantils 

i juvenils.  

En el bloc de fraseologia observem algunes tendències que es desprenen de l’anàlisi 

comparativa del text original en anglès amb la seva traducció al català. S’observa, a 

primer cop d’ull, que hi ha una major presència d’expressions fraseològiques en català 

que no pas en anglès. Això s’explica perquè a banda de les ocasions en què la 

fraseologia anglesa es tradueix per fraseologia en català, hi ha un alt nombre de vegades 

en què la traducció catalana s’ha resolt amb una solució fraseològica quan al text 

original hi apareix una paraula o frase no marcada, és  a dir, no fraseològica. 

Comentem-ne alguns casos: 

Els exemples (1) i el (7) són locucions amb valor d’adverbis de temps. “En un tres i no 

res” expressa rapidesa i “a pas de tortuga”, lentitud. Del (6) al (9) veiem paraules no 

marcades que s’han traduït per una locució. Del (1) al (5) pertanyen al grup “fraseologia 

llengua original per fraseologia llengua meta”. En general, en aquest bloc hi ha frases 

fetes que s’han traduït per frases fetes, però també s’observen estructures del tipus 

verb+ adverbi, en anglès anomenades phrasal verbs, i locucions adverbials que 

esdevenen locucions adverbials (4) i preposicionals en català.  A les frases (6), (7), (8) i 

(9) trobem el tipus d’estratègia de traducció que més apareix a la versió catalana de 

l’obra: una paraula o frase no marcada en anglès que passa a ser una frase feta en la 

traducció. El més freqüent són els noms (9), adjectius (6, 8) i verbs (7) que es 

tradueixen per frases fetes.  Finalment, un altre tendència que es dóna és que la 

fraseologia en anglès es perdi en la traducció amb una frase descriptiva, com podem 

veure en els exemples (10), (11) i (12). Aquest grup, però, és reduït.   

3.2.2 Lèxic 

                   3.2.2.1 Noms propis 

 

Fragment de l’original (13): 

The very next day, the first Golden Ticket was found. The finder was a boy called Augustus Gloop […] 

The picture showed a nine-year-old boy who was so enormously fat he looked as though he had been 

blown up with a powerful pump. Great flabby folds of fat bulged out from every part of his body, and his 

face was like a monstrous ball of dough with two small greedy currently eyes peering out upon the world. 
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Traducció del fragment (13): 

Ja el dia següent es va trobar la primera Papereta Daurada. L’afortunat era un nen anomenat Augustus 

Gloop ; […] A la fotografia es veia un nena de nou anys tan immensament gras que semblava que 

l’haguessin inflat amb una bomba de molta potència. De totes les parts del cos li sortien grans plecs 

flonjos de greix, i la cara era una massa monstruosa amb dos ullets ullets goluts, com panses de Corint de 

guaitaven el món. (pàg. 29) 

Fragment de l’original (14): 

[...] but Mike Teavee, the lucky winner, seemed extremely annoyed by the whole business. “Can’t you 

fools see I’m watching television?” he said angrily. “I wish you wouldn’t interrupt!” (pàg. 49) 

Traducció del fragment (14): 

 [...] però el petit Mike Teavee, l’afortunat guanyador, semblava molt empipat amb tot aquell rebombori. 

«Sou tan ximples que no veieu que estic mirant la televisió?», va dir enrabiat. «M’agradaria que em 

deixéssiu tranquil.» (pàg. 44) 

Un dels trets principals de l’obra de Dahl és que els noms propis dels personatges 

encobreixen significats relacionats amb les característiques més rellevants de la seva 

personalitat. Vegem un altre fragment de la descripció que fa l’autor d’un dels 

personatges de Charlie and the chocolate factory: 

‘I just knew Augustus would find a Golden Ticket,’ his mother had told the newspapermen. ‘He eats so 

many chocolate a day that it was almost impossible for him not to find one. Eating is his hobby, you 

know. That’s all he’s interested in. (pàg. 36) 

De la descripció es desprèn que Augustus Gloop és un nen molt gras que es passa tot el 

dia menjant o pensant en menjar. Per aquest motiu, s’ha fet servir Gloop, ja que és un 

cognom onomatopeic que evoca el soroll que fan els líquids quan s’empassen i, a més a 

més, en anglès és un nom que defineix tota substància espessa i enganxifosa. Un altre 

nom amb caràcter el trobem en Veruca Salt, una nena egoista, cobdiciosa i consentida a 

qui els seus pares rics li donen i compren tot allò que demana. És probable que l’autor la 

bategés amb el cognom de Salt com a referència als diners, ja que la sal, antigament, era 

un element molt preuat que s’utilitzava en el comerç com a moneda de pagament 

(d’aquí ve el terme “salari”).  

Seguint amb el comentari dels noms propis que apareixen al llibre, podem definir la 

Violet Beaugarde com una nena presumida, orgullosa i que sempre  vol ser el centre 

d’atenció. En francès, “beau regard” vol dir “mirada bonica o admirable”, per això, 

aquest cognom qualificatiu s’adiu molt bé amb els seus desitjos de fanfàrria que la 

porten a mastegar el mateix xiclet durant més de tres mesos. També tenim en Mike 

Teavee, un marrec nerviós i fantasiós que està obsessionat amb la televisió i es passa 
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hores i hores assegut mirant-la. Doncs bé, amb aquesta descripció no és difícil 

endevinar perquè Dahl va decidir posar-li aquest cognom no? Finalment resta en Charlie 

Bucket, el nostre protagonista i un noi amb un cor enorme que és capaç de compartir el 

seu únic regal d’aniversari (una barreta de xocolata) amb els seus familiars perquè sap 

que, com ell, passen gana. En Charlie viu en una família pobre i humil que en prou 

feines es pot permetre posar a taula una ració de menjar al dia. En anglès bucket 

significa “cubell”. Es poden fer tota mena d’interpretacions sobre el significat d’aquest 

cognom i, possiblement la seva tria sigui arbitrària, però podria simbolitzar la buidor 

d’estómac d’en Charlie causada per la dura situació econòmica en que es troba la seva 

família. 

En tot cas, més enllà de lectures individuals, queda clar que l’autor tenia la voluntat de 

dotar els noms de sonoritat i missatge per construir tota una cadena de matisos que 

donessin a la història caràcter i a la vegada humor. No obstant això, la traducció 

catalana del llibre ha optat per mantenir els noms originals encara que es perdin certs 

tons de significat, potser perquè trobar uns noms en català que hi equivalguin i alhora 

no s’allunyin massa formalment és força complicat. 

 

     3.2.2.2 Monedes 

 

Fragment de l’original (15): 

Fifty pounds (pàg. 65) 

Traducció del fragment (15): 

Cinquanta lliures (pàg. 59) 

Fragment de l’original (16): 

It was a fifty-pence piece! (pàg. 59) 

 

Traducció del fragment (16): 

Era una moneda de cinquanta cèntims! (pàg. 53) 

Fragment de l’original (17): 

thousand pounds (pàg. 38) 

Traducció del fragment (17): 

Milers de pessetes (pàg. 31) 

Com sabem, al Regne Unit la moneda que es fa servir és la lliura esterlina (pound 

sterling, en anglès), representada amb el símbol £, que equival a cent penics (pence en 

anglès, plural de penny). La lliura, tanmateix, té un valor monetari una mica més alt que 

el de l’euro ja que 1£ equival a 1,36€ o a unes 227 pessetes. Tot i les equivalències que 

de ben segur aproparien el text a la cultura del lector meta, en la traducció s’ha optat per 

mantenir generalment la moneda anglesa, com veiem en l’exemple (15). És probable 
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que la traductora hagi escollit mantenir el tipus de moneda perquè creu que el lector 

potencial meta del llibre té una edat que ja permet conèixer que existeixen altres unitats 

monetàries com la lliure al Regne Unit. No obstant això, veiem que quan es parla de 

“pence” o “pennies” (16) i (17), es tradueix en català per “cèntims”, en lloc de per 

“penics”. Finalment, en l’exemple (18) “thousant pounds” s’ha traduït per “milers de 

pessetes”, atès que quan es va realitzar la traducció del llibre a l’Estat espanyol hi havia 

la pesseta.  Podem veure, per tant, que les decisions de traducció de monedes no són 

gaire coherents, ja que a vegades es fa la traducció literal i a vegades, una adaptació. 

 

          3.2.2.3 Pesos i mesures  

 

El sistema de mesura anglès és força diferent al nostre i pot arribar a confondre el lector 

si no hi està familiaritzat o no es realitzen les adaptacions o explicacions pertinents en la 

traducció. A grans trets, al llibre trobem aquestes quatre unitats de mesura: el peu, la 

iarda, la polzada i el galó. El peu (foot en anglès, en plural, feet), la iarda (yard en 

anglès) i la polzada (inch en anglès) són tres unitats anglosaxones de longitud i 

equivalen a 30,48 centímetres, 91,44 centímetres i 2,54 centímetres respectivament. El 

galó (gallon en anglès) és la unitat anglesa de capacitat equivalent a 4,54596 litres a la 

Gran Bretanya (3,78542 als Estats Units).  

En els exemples, s’observa que a la traducció s’han realitzat les adaptacions 

corresponents al nostra sistema de mesura tot que s’han fet alguns arrodoniments, 

segurament per qüestions estilístiques. En primer lloc, a (18) trobem un arrodoniment ja 

que 4 peus són 1, 219 metres i, per tant, no arriba al metre i mig al qual es refereix la 

traducció. En l’exemple (19) s’ha fet un arrodoniment a la baixa ja que una iarda són 

0,914 metres, és a dir, gairebé un metre. Segurament aquesta decisió ha estat 

intencionada pel fet que la frase vol transmetre la idea que gairebé no pot nadar res, i 

amb “mig metre” es fa palesa la poca distància. En canvi, a (21) la conversió de la 

mesura és més acurada.  

Fragment de l’original (18): 

It lay four feet deep (pàg.55) 

Traducció del fragment (18): 

Hi havia un metre i mig de neu (pàg. 49) 

Fragment de l’original (19): 

He can’t swim a yard (pàg. 98) 

Traducció del fragment (19): 

No pot nedar ni mig metre (pàg. 92) 
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Fragment de l’original (20): 

Thousands of gallons an hour! (pàg. 89) 

Traducció del fragment (20): 

Milers i milers de litres l’hora! (pàg. 83) 

Fragment de l’original (21): 

Hundreds of Oompa-Loompas children no more 

than four inches high playing in the streets… 

(pàg. 154) 

Traducció del fragment (21): 

Centenars de nens umpa-lumpes que no feien 

més de deu centímetres jugant pels carrers... 

(pàg. 153) 

 

          

                 3.2.2.4 Menjar 

 

A l’apartat de menjar es torna a comprovar la capacitat imaginativa de Dahl per crear tot 

un univers de sensacions i matisos que conformen la famosa fàbrica de xocolata i la 

seva màgia. Com no podia ser menys en un escenari d’aquestes característiques, l’autor 

ha dotat l’obra d’un vocabulari molt ric, amb capacitat sensorial pròpia i molt original, 

que parla per sí sol. Entre la llista de conceptes a destacar, hi ha paraules inventades, 

jocs de paraules i termes culinaris en anglès que a la versió catalana s’ha fet una 

traducció explicativa o mitjançant una paràfrasi.  

Un exemple de paraula inventada i de joc de paraules el tenim a (22) ja que el dolç 

“swudge” en anglès no existeix. Podria ser un joc de paraules entre el terme “sludge” 

que vol dir “fang” o “iode” referent al terra que està fet amb aquesta llaminadura, 

segons afirma l’autor, i el terme “sweet” que en anglès és “dolç”. En qualsevol cas, 

l’adaptació de la traducció ha fet servir el mot compost d’adjectiu + nom “dolçamenta”, 

el qual només recull el terme “dolç” i hi afegeix “menta”, que al text original hi apareix 

com a adjectiu qualificatiu de “swudge”. Per tant, veiem que la solució de la traducció 

és també una nova paraula que la traductora s’ha inventat i que capta força bé el 

significat del terme original. 

Fragment de l’original (22): 

The grass you are standing on, my dear little ones, is made of a new kind of soft, minty sugar that I’ve 

just invented! I call it swudge! (pàg. 90) 

 

Traducció del fragment (22): 

L’herba que trepitgeu, petits, és feta d’una classe nova de sucre suau i mentolat que m’acabo d’inventar! 

L’anomeno dolçamenta! (pàg. 84)  
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Dins de les paraules traduïdes amb paràfrasi trobem “marshmallows” que són les 

llaminadures roses i toves que en català anomenem “núvols”. A l’exemple (23) 

s’observa que la traducció del terme no ha estat “núvol” com es podria haver pensat, 

sinó que s’ha fet una traducció explicativa amb “dolços esponjosos” potser per remarcar 

la textura característica d’aquest tipus de dolços. Un altre exemple de traducció 

explicativa el tenim a (24), atès que el terme “gobstopper” no existeix en català per ser 

un dolç molt venut al Regne Unit i a altres països com Canadà i els Estats Units.  

Fragment de l’original (23): 

Marshmallows that taste of violets (pàg. 23) 

 

Traducció del fragment (23): 

Dolços esponjosos amb gust de violeta (pàg. 16) 

 

Fragment de l’original (24): 

The Inventing Room  ̶  Everlasting Gobstoppers 

and Hair (pàg. 113) 

Traducció del fragment (24): 

LA SALA DELS INVENTS: LLAMINS 

INESGOTABLES I CABELLS DE CAFÈ 

AMB LLET (pàg. 109)

 

                 3.2.2.5 Insults 

 

Fragment de l’original (25): 

Hooligan (pàg. 36) 

Traducció del fragment (25): 

Brètol (pàg. 30) 

 

Fragment de l’original (26): 

“Burb, you silly as, burb, or you’ll never come 

down again!” (pàg. 134) 

Traducció del fragment (26): 

«Fes un rot, ruc més que ruc, un rot o mai més 

tornaràs a baixar!» (pàg. 131)

 

Pel que fa als insults, no hi ha gaire per comentar atès que se n’han trobat ben pocs 

―només dos― i més que insults són apel·lacions una mica despectives, com es pot 

veure als exemples (25) i (26). En ser un llibre de ficció i fantasia que vol entretenir en 

tant que s’ensenyen certs valors al lector, veiem com als personatges que tenen caràcters 

o comportaments poc adequats o correctes els hi passen coses dolentes, mentre que les 

persones bones i honrades reben coses bones. Precisament per aquest component 

“moralitzador” del llibre, no és estrany que hi hagin pocs insults. Si que hi ha, pel 

contrari, molts adjectius qualificatius de valor negatiu (quan es descriu, per exemple, el 
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físic d’Augustus o el caràcter insolent de la Violet) que permeten apreciar l’opinió del 

narrador i, per extensió de Dahl, així com algunes apel·lacions i expressions que veurem 

més endavant.  

 

                  3.2.2.6 Referències culturals 

 

De referències culturals n’hi ha ben poques a l’obra de Dahl. Això es deu, un cop més al 

fet que Charlie i la fàbrica de xocolata és  un llibre de ficció que s’allunya de la realitat 

a través de la creació d’un escenari meravellós i fantàstic. A diferència del que passa 

amb Manolito Gafotas, la narració de la història es separa del context geogràfic i 

cultural on té lloc i, per tant queda ben poc espai per les referències a la cultura 

britànica. Únicament se n’han trobat dues, tot i que no són massa significatives. La 

primera, com veiem a l’exemple (27), és “christmas presents” que, com tots coneixem 

són els regals de Nadal. La traducció catalana ha decidit apropar una mica més el text al 

lector català i s’ha decantat per “els regals de reis” que, com sabem, els Reis Mags 

d’Orient tenen una especial tradició al nostre país i a altres països d’Europa i Amèrica, 

però no a Anglaterra. La segona referència a la cultura, aquest cop britànica, la trobem a 

l’exemple (28) amb la paraula “cottage”. Es tracta d’un terme específic anglès que 

s’utilitza per designar una casa campestre amb unes  característiques concretes (és 

baixa, de dimensions petites, amb teulada de dos vessants i generalment rodejada de 

jardí) i que té una gran presència al Regne Unit, especialment a les zones rurals. En 

català, també tenim termes específics de la nostra terra com poden ser “mas” o “masia”. 

No obstant això, s’ha fet una traducció descriptiva mitjançant un nom seguit d’un 

complement de nom: “casa de camp”. 

Fragment de l’original (26): 

He was hopping about among the saucepans and 

the machines like a child among his Christmas 

presents (pàg. 114) 

Traducció del fragment (26): 

Anava d’un cantó a l’altre entre cassoles i 

màquines com un infant entre els regals de reis 

(pàg. 110) 

Fragment de l’original (27): 

‘It’s that little cottage right on the edge of the 

town, the tiny little one…’ (pàg. 186) 

Traducció del fragment (27): 

És aquella caseta de camp just al final de la 

ciutat, aquella tan petita… (pàg. 189) 
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         3.2.3 La remissió a l’oralitat 

 

                 3.2.3.1 Apel·lacions 

 

En general, cal comentar que s’han recollit força apel·lacions, especialment del tipus 

que consideraríem afectives, és a dir, que s’usen per mostrar una relació d’afecte o 

proximitat entres dos interlocutors. No obstant això, a l’annex tampoc hi ha gaires 

perquè la majoria es van repetint al llarg de l’obra i per tant hi apareixen només una 

vegada. Un exemple el tenim a (28), (29)  i (30) on el nom” dear” es tradueix tant per 

“estimat”, “rei” o “fillet”. El català presenta doncs més varietat de sinònims que no pas 

l’anglès, que es mostra més neutre. Finalment, cal també esmentar la presència 

d’apel·latius de valor negatiu o despectiu com trobem a (31) i (32).  

Fragment de l’original (28): 

‘My dear boy’ (pàg. 20) 

Traducció del fragment (28): 

Rei meu ̶  (pàg. 13) 

Fragment de l’original (29): 

My dear (pàg. 21) 

Traducció del fragment (29): 

Fillet (pàg. 14) 

Fragment de l’original (30): 

Isn’t that a fact, my dears? (pàg. 21) 

Traducció del fragment (30): 

No és cert, estimats? (pàg. 13) 

Fragment de l’original (31): 

Brats (pàg. 50) 

Traducció del fragment (31): 

Marrecs (pàg. 45) 

Fragment de l’original (32): 

Sonny (pàg. 62) 

Traducció del fragment (32): 

Vailet (pàg. 56) 

 

 

     3.2.3.2 Exclamacions 

 

Aquest apartat és especialment ric i compta amb expressions i interjeccions de tota 

mena. Emperò, les més freqüents són expressions amb al·lusions religioses emprades 

per manifestar sorpresa o incredulitat. Tenim alguns exemples a (33), (34) i (35) en què 

es veu que es manté la mateixa línia de referència a les traduccions i que una mateixa 
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expressió anglesa adopta diferents traduccions (35). Els exemples (36) i (37) mostren 

interjeccions tant en l’original com en la traducció, tot i que al llibre també hi ha 

expressions amb al·lusions religioses en anglès que s’han traduït per interjeccions en 

català. En general, podem dir que les solucions  donades en la versió catalana són prou 

naturals i genuïnes.  

Fragment de l’original (33): 

‘Praise the Lord!’ (pàg. 73) 

Traducció del fragment (33): 

Déu sia lloat! (pàg. 68) 

Fragment de l’original (34): 

Good heavens above! I don’t know what’s the 

matter with me! (pàg. 21) 

Traducció del fragment (34): 

Valga’m Déu! No sé què em passa! (pàg. 13) 

Fragment de l’original (35): 

Good heavens (pàg.20)  

 

 

 

Traducció del fragment (35): 

Déu del cel (pàg. 68) 

Déu gloriós (pàg. 92) 

Per tots els déus (pàg. 120) 

Fragment de l’original (36): 

‘By golly, he has stuck!’ (pàg. 99) 

Traducció del fragment (36): 

−Caram, s’ha quedat travat! (pàg. 93) 

Fragment de l’original (37): 

‘Crikey!’ (pàg. 139) 

Traducció del fragment (37): 

̶ Ostres! ̶  (pàg. 137) 

 

     3.2.3.3 Onomatopeies  

La llista d’onomatopeies també és llarga ja que s’usen en molts moments de la narració 

per il·lustrar millor sorolls i accions. Principalment es distingeixen tres tipus 

d’onomatopeies: les  produïdes per una persona (38) quan parlar o fa algun gest, les que 

tenen la funció de representar el so natural i usual d’un objecte que es va repetint (39), i 

les onomatopeies que indiquen el soroll causat per un canvi brusc que trenca una 

situació de normalitat, com pot ser alguna cosa que es trenca o que augmenta de 

velocitat (40). De forma global, en la versió en català s’ha tendit a fer servir grafies 

pròpies del català com ara la “tx” i aquelles paraules que tenen més sonoritat, com 

“xarrupar” per “suck” perquè conté la “x” i la doble “r” i dóna més joc des del punt de 

vista de la pronunciació. Vegem-ne alguns exemples: 
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Fragment de l’original (38): 

Ah-ha…That’s it, you see… (pàg. 27) 

Traducció del fragment (38): 

Ei, ei… Aquí, aquí, ho veus? (pàg. 20) 

Fragment de l’original (39): 

You could hear the never-ending suck-suck-

sucking sound of the pipes as they did their 

work (pàg. 89) 

Traducció del fragment (39): 

Es podia sentir el soroll xarrup-xarrup-xarrup 

interminable dels tubs en funcionament (pàg. 

83) 

Fragment de l’original (40): 

Then suddenly, CRASH!  ̶  and the most 

tremendous noise of splintering wood and 

broken tiles came from directly above their 

heads (pàg. 178) 

Traducció del fragment (40): 

I de sobte, CRATX!, I de sobte els seus caps els 

va arribar un soroll terrible de fusta estellant-se i 

de rajoles trencades (pàg. 182)

 

          3.2.4 Altres recursos lingüístics 

 

3.2.4.1 Cançons 

A Charlie i la fàbrica de xocolata apareixen moltes cançons que els personatges 

coneguts com “umpa-lumpes”, els treballadors baixets de la fàbrica, deixen anar cada 

cop que en passa alguna de grossa a fi de treure una mica de ferro a  la situació amb una 

mica d’humor. Les cançons tenen, per tant, un punt d’ironia, sàtira i comicitat que fan 

que sigui difícil traduir-les. El que més les caracteritza és potser que més que cançons 

són poemes llargs que narren petites històries a través de rimes i un llenguatge directe i 

col·loquial. Com es pot observar als exemples de més avall, les rimes són consonants, 

és a dir, les vocals i les consonants coincideixen entre versos diferents. A més, 

l’estructura de rima és per parelles, o sigui aabbcc. Per aquest motiu, i donat que és ben 

difícil trobar paraules equivalents semànticament en la llengua meta que rimin amb els 

mateixos fonemes de la llengua original, s’han produït modificacions, omissions i 

addicions per tal d’aconseguir un bon equilibri entre forma i significat.  

Tenim en les cançons un molt bon exemple d’estratègia de traducció per adaptació, ja 

que és un gènere de text que està molt limitat per la forma estilística i alhora perquè ha 

de complir una funció determinada; en aquest cas fer riure o, almenys, provocar un 

somriure. Estarem d’acord, doncs, si ens fixem en els dos exemples següents, (41) i 

(42), que s’ha aconseguit una molt bona traducció fent servir estructures i fraseologia 

pròpies de la llengua catalana. En ocasions, s’han hagut de fer metàfores i relacions 
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comparatives diferents que les del text original però, tot i així s’ha preservat i recollit la 

idea o concepte inicials.  

Fragment de l’original (41): 

(pàg. 104) 

That all the greed and all the gall 

Is boiled away for once and all. 

Then out he comes! And now! By grace! 

A miracle has taken place! 

Traducció del fragment (41): 

(pàg. 100) 

Golafreria i cara dura 

Arrencarem d’aquesta fura 

Apa, au, fora ! Un miracle! 

Veiem un gran espectacle! 

 

Fragment de l’original (42): 

 

(pàg. 124) 

Did any of you ever know 

A person called Miss Bigelow? 

This dreadful woman saw no wrong  

In chewing, chewing all day long. 

She chewed while bathing in the tub, 

She chewed while dancing at her club, 

She chewed in church and on the bus; 

It really was quite ludicrous! 

And when she couldn’t find her gum, 

She’d chew up the linoleum, 

Or anything that happened near − 

A pair of boots, the postman’s ear, 

Or other people’s underclothes, 

And once she chewed her boyfriend’s nose. 

She went on chewing till, at last, 

Her chewing muscles grew so vast  

That from her face her giant chin 

Stuck out just like a violin. 

Traducció del fragment (42): 

(pàg. 124) 

Coneixeu la senyoreta Gutaperxa? 

Que ja tenia la boca gerxa? 

Aquesta dona no trobava dolent 

mastegar xiclet, sempre, constantment 

Mastegava mentre es banyava 

mastegava mentre ballava 

Mastegava a l’església i al tranvia 

Semblava de debò una malaltia 

I quan no trobava el seu xiclet 

mastegava un tros de barret 

O el que fos que tingués al costat 

Un parell de botes, un jersei gastat 

O la roba interior de l’altra gent 

I un cop, del seu promès una dent 

Mastega que mastegaràs 

Els músculs bucals engrandiràs 

Ja a la cara tenia una barbeta 

Que sobresortia més que una trompeta 

 

 

     3.2.4.2 Metàfores i comparacions 

 

Sempre és interessant analitzar com canvien les metàfores i els camps conceptuals d’una 

llengua a una altra. Al llibre original en anglès trobem una metàfora un tant estranya que 

l’autor fa sobre “un ou dur”, la qual, potser si no s’hagués adaptat el lector no l’hagués 

entès. Fixeu-vos com s’ha simplificat i canviat en la traducció catalana en què es parla 

“d’un borratxo” (43).  
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De comparacions en trobem de dos tipus; una en què no s’ha mantingut l’objecte o el 

concepte de comparació en la traducció (44), i una en què la relació de semblança és 

analògica (45). A l’exemple (44) veiem com es passa de comparar l’atribut “prim” amb 

un “cable” en anglès, a fer-ho amb un “fideu” en català. Al número (46) tenim una frase 

feta “at breakneck speed” que significa “molt ràpidament”, que s’ha traduït per una 

comparació molt recurrent en la nostra llengua: “com un llamp”.  

Fragment de l’original (43): 

Just as a poached egg isn’t a poached egg unless 

it’s been stolen from the woods in the dead of 

night! (Pàg. 112) 

Traducció del fragment (43): 

De la mateixa manera que un borratxo no és un 

borratxo  si abans no s’ha emborratxat! (pàg. 

107) 

Fragment de l’original (44): 

He’s about ten feet tall and thin as a wire! (pàg. 

183) 

Traducció del fragment (44): 

Pel cap baix fa dotze centímetres més que abans 

i està prim com un fideu. (pàg. 185) 

 

Fragment de l’original (45): 

They were as shriveled as prunes (pàg. 19) 

Traducció del fragment (45): 

Estaven tan arrugats com les panses (pàg. 12) 

Fragment de l’original (46): 

As though some monstrous gigantic machine 

were spinning its wheels at breakneck speed 

(pàg. 84) 

Traducció del fragment (46): 

Com si una màquina gegantina monstruosa fes 

girar els engranatges a la velocitat d’un llamp 

(pàg. 78) 

 

 3.2.4.3 Jocs de paraules 

 

Arribem al darrer apartat de l’anàlisi de l’obra Charlie i la fàbrica de xocolata, i ho fem 

amb els jocs de paraules. S’ha de dir que l’anglès és una llengua que té facilitat per 

recórrer a la combinació i modificació de paraules per obtenir nous significats.  

De jocs de paraules, només se n’han trobat tres, així que passarem a comentar-ne un 

parell. El primer (46) mostra el verb “dilly-dally” en anglès, que és de registre informal 

i significa “demorar, entretenir-se, dubitejar” i “dally” vol dir “coquetejar”. El text en 

anglès ha jugat amb aquests dos significats fent servir els dos termes del compost per 

separat, la qual cosa crea un efecte divertit per la semblança sonora que comparteixen 

ambdues paraules. La traducció en català, ha cercat dos mots que tenen més o menys el 

mateix significat que en anglès i que, formalment, s’assemblen: “ronsejar”  i 
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“romancejar”. Es tracta doncs, d’una molt bona solució de traducció que només difereix 

de l’original en el fet que els dos termes junts no formen cap compost. 

En el segon joc de paraules (47) podem observar com l’autor ha transformat la forma de 

participi de tercera persona “has been” en un tipus de gra; les mongetes. Com que es 

tracta d’una broma lingüística que només té sentit en anglès, en la traducció s’ha optat 

per transformar el terme en “grans de sorra”, que evoca la mateixa sensació d’estranyesa 

però no té aquest doble joc de la forma verbal com passa en anglès. No obstant això, 

l’adaptació està ben aconseguida. 

Fragment de l’original (46): 

But we musn’t dilly! We musn’t dally! (pàg. 

176) 

Traducció del fragment (46): 

No hem de ronsejar!  

No hem de romancejar! (pàg. 178) 

Fragment de l’original (47): 

They passed a yellow door on which it said: 

STOREROOM NUMBER 77  ̶  ALL THE 

BEANS, 

CACAO BEANS, COFFEE BEANS, JELLY 

BEANS, AND HAS BEANS. 

‘Has beans?’ cried Violet Beauregarde. 

‘You’re one yourself! Sais Mr Wonka. (pàg. 

112) 

Traducció del fragment (47): 

TOTS ELS GRANS: GRANS DE CACAU, 

GRANS DE CAFÈ, GRANS DE SUCRE I 

GRANS DE SORRA 

̶ Grans de sorra?  ̶ va exclamar Violet 

Beauregarde. 

̶ Tu mateixa en tens el cap ple! ̶  va dir el senyor 

Wonka
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4. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’OBRA DE MANOLITO GAFOTAS I LA 

SEVA TRADUCCIÓ A L’ANGLÈS 

4.1 Característiques i trets distintius de Manolito Gafotas: llenguatge i univers 

construït 

 

Manolito Gafotas és tot un fenomen literari de finals del segle XX a Espanya, que a 

venut milions de còpies i s’ha traduït a diverses llengües. Es tracta de tota una sèrie de 

llibres per a joves a partir de 10 o 12 anys segons el grau de desenvolupament del lector, 

però que també han tingut una gran acceptació entre el públic adult a causa del caràcter 

avançat, el llenguatge atrevit i el sentit de l’humor i de la ironia del protagonista.  

En aquest treball s’analitza el primer llibre de la sèrie, publicat l’any 1994. El podríem 

classificar dins el gènere d’aventures que s’emmarca en la vida quotidiana d’un nen de 8 

anys en el cor d’un barri obrer de Madrid (Carabanchel). Així, es relaten les seves 

vivències a l’escola o dins de casa amb els amics i familiars. Darrere el discurs en 

primera persona de Manolito, apareixen tota mena d’al·lusions i referències a la cultura 

espanyola que són molt interessants, d’una banda perquè reflecteixen tot un model 

social (amb els seus costums i particularitats) i, de l’altra, perquè donen molt de joc des 

del punt de vista de la confluència entre la cultures de partida del text i la de la llengua 

de traducció. El principal interès en triar aquest llibre ha estat, doncs, la gran diversitat 

d’elements culturals que presenta i la voluntat de descobrir quines han estat les 

solucions aportades en la traducció anglesa, i quin grau d’adaptació s’ha fet.  

 

4.2 Localització lingüística de les referències culturals 

         4.2.1 Fraseologia 

 

Comencem l’anàlisi de Manolito Gafotas amb l’apartat de fraseologia. La llista de 

fraseologia que s’ha extret de l’obra és bastant extensa donat que el llenguatge del 

discurs narratiu, i especialment el de Manolito, es caracteritza per ser col·loquial, 

essencialment oral (ja que inclou actes de parla i intercanvi de torns en forma de 

diàlegs) i de confluència entre dialectes (corresponents a una variant geogràfica 

determinada; segons es desprèn de la pronunciació de certes paraules (descarao, pàg. 
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29) i de certes marques orals (Joé, con la Susanita, nos tiene a todos machacados, pàg. 

67); i sociolectes (lligat a una classe social determinada). 

 

4.2.1.1Fraseologia llengua original / Fraseologia llengua meta 

 

Són moltes les expressions fraseològiques que s’han trobat però, en primer lloc, 

sobresurt  l’ús de fraseologia en castellà que s’ha traduït per fraseologia en anglès. 

Aquest és, doncs, el bloc més nombrós en el qual s’hi poden observar diverses 

tendències. Primerament, observem un gran nombre de frases fetes en la llengua de 

partida i en la d’arribada, com veiem en els exemples (1) i (2). Segonament, destaca l’ús 

de locucions verbals traduïdes per frases fetes en anglès; corresponen a l’exemple (3). 

Tercerament, hi ha locucions verbals en llengua castellana que esdevenen phrasal verbs 

en anglès, com el tipus verb + adverbi que apareix al fragment (4). També trobem 

col·locacions nominals en ambdós sentits (5) i, amb menys presència, refranys traduïts 

per refranys (6).   

Fragment de l’original (1): 

[…] ¿No crees que es mejor prevenir que curar? 

(pàg. 78) 

Traducció del fragment (1): 

[…] Don’t you think it’s better to be safe than 

sorry? (pàg. 80) 

Fragment de l’original (2): 

Pero no, mi abuelo Nicolás no se había ido de la 

lengua, no es de ésos. (pàg 50) 

Traducció del fragment (2): 

But no, my Grandpa Nicolás hadn’t let the cat 

out of the bag; he’s not like that. (pàg. 49) 

Fragment de l’original (3): 

Me romperá las próximas gafas, y las próximas, 

y las próximas, porque la ha tomado conmigo, 

abuelo. (pàg. 46) 

 

 

Traducció del fragment (3): 

He’ll break my next glasses, and the next, and 

the next because he has his sights set on me 

(pàg. 44) 

Fragment de l’original (4): 

La madre del orejones mola un pegote porque 

està divorciada y, como se siente culpable, 

nunca le levanta la mano al Orejones (pàg. 11) 

Traducció del fragment (4): 

Big Ears’ mom is a whole lotta cool because 

she’s divorced and since she feels guilty, she 

never chews out Big Ears (pàg. 6) 

Fragment de l’original (5): 

pero todo el mundo te dará los pelos y también 

las señales de Manolito (pàg. 14) 

Traducció del fragment (5): 

 [...] but everyone will give you the ins and also 

the outs of Manolito (pàg. 9) 
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Fragment de l’original (6): 

Al Imbécil le tuvo que hacer otro traje de 

paloma porque el Imbécil es culo-veo-culo-

quiero, […] (pàg. 109) 

Traducció del fragment (6): 

She had to make another dove outfit for the 

Bozo since the Bozo is “monkey see, monkey 

do,” (pàg. 114)

 

4.2.1.2 No fraseologia llengua original / Sí fraseologia llengua meta 

 

Pel que fa al bloc en què una frase o paraula no marcada s’ha traduït per fraseologia en 

anglès, trobem també força fragments interessants a comentar. La classe que té més 

representació són les traduccions per frases fetes. En  tenim dos exemples a (7) i (8). 

L’adjectiu “chachipé” de (8) és un terme inventat per l’autora que s’emmarca dins el 

llenguatge infantil que fa servir Manolito. La proposta que dóna la traducció és “to be 

the bee’s knees”, que vol dir “ser extremadament bo”. 

Altrament, dins les solucions fraseològiques de la versió anglesa del llibre trobem 

phrasal verbs (verb + adverbi), locucions verbals, adverbials i adjectivals. Fixeu-vos en 

els exemples (9) i (10) que mostren una locució adverbial i una d’adjectival 

respectivament.  

Fragment de l’original (7): 

Y va el tío y saca una navaja de grandes 

dimensiones y nos amenaza sin 

contemplaciones (pàg. 55) 

Traducció del fragment (7): 

So, without beating around the bush, the guy 

took out a very large knife (pàg. 55) 

Fragment de l’original (8): 

‒No, de chica hago yo, porque hacer de chica en 

este juego me sale chachipé (pàg. 40) 

Traducció del fragment (8): 

 “No, I’ll be the girl. I’ll be the bee’s knees 

(pàg. 37) 

 

Traducció del fragment (9): 

̶ ¿Y por qué se murió? ¿Era muy viejo?  ̶ esto lo 

dijo Arturo Román, que dice mi señorita que 

siempre está en su mundo (pàg. 80) 

Fragment de l’original (9): 

“And why did he die? Was he really old?” asked 

Arturo Román, who’s always out in left field, 

according to Our Teach (pàg. 82) 

Traducció del fragment (10): 

̶ Pues la molesta  ̶ dijo el camarero, que estaba 

dispuesto a llevarse el premio de pesado del año 

y de típico pelota de famosos (pàg. 24) 

Fragment de l’original (10): 

“Well, it just bothers her”, said the waiter, who 

was about to win the prize for pain-in-the-neck 

of the year and typical star brown-noser (pàg. 

18)
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4.2.1.3 Sí fraseologia llengua original / No fraseologia llengua meta 

 

Finalment, en l’últim bloc de fraseologia, en què una expressió fraseològica en castellà 

s’ha traduït per una frase o paraula no marcada en anglès que recull el significat literal 

de l’original. Entre les expressions fraseològiques destaquen una vegada més les frases 

fetes, les locucions verbals, adverbials i adjectivals. Donem-ne un cop d’ull als 

exemples (11), (12) i (13). A l’exemple (11) apareix “a sus anchas” que és una locució 

adverbial que vol dir de manera còmode, i a (12), la locució verbal “ponerse negra”, que 

significa irritar-se molt. 

Fragment de l’original (11): 

Es verdad que ninguno de los socios de la panda 

estaba muy seguro de querer pertenecer a ella, 

pero como dice mi abuelo: «Nunca llueve a 

gusto de todos. » (pàg. 52) 

  

Traducció del fragment (11): 

It’s true that none of the members of the crew 

were very sure about wanting to belong to it, but 

as my grandpa says, “You can’t please 

everyone.” (pàg. 51) 

Fragment de l’original (12): 

[…] le dije un sitio donde podía atracar a sus 

anchas y sacar su navaja de Mota del Cuervo sin 

que yo saliera a meterme donde no me importa. 

(pàg. 61) 

 

Traducció del fragment (12): 

[…] I told him about a place where he could go 

around mugging people with some elbow room, 

where he could pull out another knife from 

Mota del Cuervo without me or my grandpa 

interrupting when it’s none of our business. 

(pàg. 60) 

Fragment de l’original (13): 

Mi madre se pone negra […] (pàg.35) 

Traducció del fragment (13): 

My mom fumes […] (pàg. 32) 

 

        4.2.2 Lèxic 

                         4.2.2.1 Noms propis 

 

A Manolito Gafotas apareixen molts noms propis. Hi ha un cas d’un cognom que duu 

un adjectiu qualificatiu en forma d’apel·latiu o d’atribut. Es tracta del fragment (14) en 

què “Orejones”, que conforma la part significativa del nom, s’ha traduït per “Big Ears”, 

és a dir, literalment. Un altre cas el tenim en un nom propi simple de persona al qual a la 

versió anglesa se li afegeix un complement atributiu que emfatitza algun tret distintiu de 

personatge. Vegeu l’exemple (15) on “Yihad” esdevé “Ozzy the Bully”, o sigui “Ozzy 
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el gamberro”. En castellà, s’ha posat el nom Yihad al “gamberro” de la classe del 

Manolito per fer referència al seu temperament fort i a vegades violent, ja que la gihad 

és la guerra santa dels musulmans i, segurament també per il·lustrar que als anys 

noranta hi havia molts nens musulmans a Espanya de pares immigrants vinguts del 

Magreb a partir de la dècada dels seixanta. En canvi, a la traducció, s’ha optat per 

anomenar al noi Ozzy, fent al·lusió a Ozzy Osbourne, el cantant i músic britànic de la 

famosa banda de heavy metal Black Sabbath, considerat el pare d’aquest gènere 

musical. Atès que la traducció anglesa del llibre és més recent i, tenint en compte les 

connotacions negatives que ha adquirit el concepte de “gihadisme” en els últims anys 

arran de l’expansió de l’Estat Islàmic,  trobo molt encertada l’adaptació que ha fet 

Joanne Moriarty. 

A més a més, hi ha el nom d’un local, el bar “El Tropezón” que, donat que té significat 

relacionat amb el camp semàntic del menjar, té molt sentit que s’hagi traduït pel seu 

equivalent en anglès (16). En general, veiem doncs que a la traducció del llibre es 

tendeix a traduir i també adaptar els noms propis. No obstant això, al fragment (17) 

observem dos noms propis de marques espanyoles de begudes alcohòliques, la traducció 

dels quals no és gaire consistent. D’una banda veiem que s’ha fet la traducció literal de 

“Gaitero” per “Bagpiper”. Però, de l’altra banda, el nom propi el “Fundador” s’ha 

mantingut igual en la versió anglesa, i no s’ha traduït per l’equivalent que seria 

“Founder”. 

Traducció del fragment (14): 

Porque por Manolito García Moreno no me 

conoce ni el Orejones López, que es mi mejor 

amigo (pàg. 9) 

Fragment de l’original (14): 

That’s because nobody knows me as Manolito 

García Moreno, not even Big Ears López, and 

he’s my best friend (pàg. 3) 

Fragment de l’original (15): 

[…] porque el chulito de Yihad siempre viene 

con historias de éstas (pàg. 33) 

Traducció del fragment (15): 

 […] because Ozzy the Bully always comes out 

with stories like that (pàg. 29) 

Fragment de l’original (16): 

Es que a su padre todos los del bar El Tropezón 

le llaman capitán Merluza […] (pàg. 44) 

Traducció del fragment (16): 

You see, everyone in Stumbles Bar calls his dad 

Lush […] (pàg. 41) 

Traducció del fragment (17): 

Al principio, el mueble-bar era sagrado y mi 

madre sólo metía allí el coñac Fundador de mi 

padre, el anís de mi abuelo y una botella de 

sidra El Gaitero que sobró de las Navidades 

pasadas. (pàg. 77) 
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Fragment de l’original (17): 

At first, the minibar was sacred, and my mom 

only put in only my dad’s Fundador cognac, my 

grandpa’s anisette, and a bottle of Bagpiper 

cider that was left over from Christmas. (pàg. 

78) 

 

                   4.2.2.2 Topònims 

 

En relació als topònims, a l’obra n’apareixen un grapat quan en Manolito contextualitza 

geogràficament els llocs on passen les seves vivències. Com que molts d’aquests indrets 

formen part d’una realitat llunyana al lector americà de la traducció, en alguns casos 

s’han realitzat addicions d’informació, modificacions i omissions. Donem un cop d’ull 

en la traducció del fragment (18) en què s’afegeix la ciutat a la qual pertany el barri per 

informar i situar el lector meta, ja que probablement no conegui que Carabanchel és un 

barri de Madrid, o ni tan sols que és un barri espanyol. A l’exemple (19) veiem que s’ha 

fet una modificació de la ciutat granadina de Motril per un territori més ampli que és 

més factible que el lector conegui; Andalusia. A (20) trobem una omissió del topònim ja 

que segurament el lector no conegui el municipi “Miraflores de la Sierra”. 

En general, però, observem que els topònims no es tradueixen (“la Puerta del Sol”), en 

tot cas només la part genèrica que l’acompanya (“river Manzanares”). Tanmateix, 

trobem algun cas  en què sí que es tradueix un nom propi: fixeu-vos que a l’exemple 

(21) el nom del carrer “Gran Vía” s’ha traduït per “Grand Street”. 

Fragment de l’original (18): 

En Carabanchel, que es mi barrio Ø, por si no te 

lo había dicho (pàg. 9) 

Traducció del fragment (18): 

In Carabanchel  ̶that’s the name of my 

neighborhood in Madrid, in case I haven’t told 

you  ̶ (pàg. 3) 

Fragment de l’original (19): 

Ella veraneaba en Motril, como su majestad 

[…] (pàg. 43) 

Traducció del fragment (19): 

She spent her summers in Andalucía on the 

coast of Spain, like his majesty […] (pàg. 40) 

Fragment de l’original (20): 

Cuando lo saqué en el autobús, Yihad me dijo 

que yo era un pedazo de hortera y que parecía 

que en vez de ir al Museo del Prado me iba 

de acampada a Miraflores de la Sierra. 

(pàg. 58) 

Traducció del fragment (20): 

I opened my snack on the bus, Ozzy said I was 

one heck of a cheeseball and that it looked like I 

was going camping Ø and no to the Prado 

Museum. (pàg. 58) 
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Traducció del fragment (21): 

[…] ahora vamos a darnos un garbeo por la 

Gran Vía, Manolito. (pàg. 18) 

Fragment de l’original (21): 

[…] Now let’s take a stroll around Grand Street, 

Manolito.” (pàg)

 

                  4.2.2.3 Monedes 

 

Pel que fa a les monedes, trobem a la lectura alguns exemples però sense que arribin a 

tenir una representació gaire representativa dins l’obra. Com s’observa, la moneda de la 

qual es parla al llibre original és la pesseta, atès que es va publicar al 1994 i fins l’any 

2002 no es va introduir l’Euro a l’Estat espanyol. Ens adonem que a la traducció s’ha 

realitzat una conversió de les pessetes a euros, que és la moneda que hi havia a Espanya 

en el moment de la publicació de la versió anglesa de l’obra (el 2008), segurament per 

fer més actual el llibre i apropar-lo també al lector americà, que de ben segur estarà més 

familiaritzat amb els euros que no pas amb les pessetes. Trobem aquesta adaptació en 

els exemples següents, on es parla de cèntims i de euros (22), (23). En el fragment (24) 

s’ha afegit una nota explicativa del traductor, emmascarada en  un comentari de 

Manolito, per informar el valor  d’un Euro en dòlars, que és la moneda dels Estats 

Unitats, en cas que el lector americà no ho sàpiga.  

Fragment de l’original (22): 

Es un rollo mortal sacarle la cama, pero me 

aguanto muy contento porque siempre me da 

veinticinco pesetas en una moneda para mi 

cerdo (pàg. 12) 

Traducció del fragment (22): 

It’s a deadly pain, but I just grin and bear it 

because afterward my grandpa always gives me 

a ten-cent coin for my pig (pàg. 6) 

Fragment de l’original (23): 

̶ Mire, vamos a Carabanchel Alto. ¿Usted cree 

que tenemos suficiente con seiscientas pesetas? 

(pàg. 25) 

Traducció del fragment (23): 

“Listen, we’re going to Upper Carabanchel. Do 

you think two euros will cover the ride?” (pàg. 

21) 

Fragment de l’original (24): 

‒Por las narices te voy a dar yo doscientas 

pesetas. (pàg. 55) 

Traducció del fragment (24): 

“Over my dead body I’m giving you a Euro.” 

(That’s about $1.40, but my grandpa has a firm 

mind about these things.) (pàg. 55) 
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4.2.2.4 Pesos i mesures  

 

Tornem a trobar en aquest apartat diverses marques culturals que sorgeixen de la 

comparació entre les mesures i els pesos del text original i l’adaptació corresponent a la 

llengua anglesa. En primer lloc, s’ha de tenir en compte que el sistema de mesura 

espanyol és diferent al dels Estats Units ja que fa servir metres, quilos i graus 

centígrads. En canvi, l’americà utilitza, igual que el britànic, polzades (en anglès, inch) i 

iardes (en anglès, yard) per la longitud, lliures (en anglès, pound) pel pes i l’escala de 

temperatura Fahrenheit. Més amunt apuntàvem les correspondències de les mesures de 

longitud anglosaxones. Ara, afegim que una lliura equival a 453,592 grams i que el 

sistema Fahrenheit és ben diferent a la nostra escala termomètrica, la de Celsius. Com a 

curiositat, a l’escala Fahrenheit, l’aigua es congela a 32º i bull a 212º. Als exemples 

(25), (26) i (27) apareixen les mesures que hem comentat. A (25), “1,35” es refereix a 

1,35 metres d’ample que fa el llit de matrimoni. Finalment, al fragment (28) es parla del 

sistema de qualificacions, és a dir, les notes d’avaluació dels dos països. Mentre a 

Espanya s’avalua de l’1 al 10, als Estats Units es puntua sobre 100, per això la nota 

donada a la traducció es un seixanta.  

Traducció del fragment (25): 

Es la cama más grande que he visto en mi vida y 

eso que sólo es de 1, 35, de matrimonio 

cariñoso. (pàg. 38) 

Fragment de l’original (25): 

It’s the biggest deserted island I’ve seen in my 

life, and it’s only a 54 x 75 inch double bed for 

affectionate marriages. (pàg. 35) 

Fragment de l’original (26): 

Molaba tres quilos.  (pàg. 47) 

Traducció del fragment (226): 

It was five pounds of cool (pàg. 45) 

 

 

Fragment de l’original (27): 

̶ Y si cuando estoy en el colegio me sube a 38˚? 

(pàg. 80) 

Traducció del fragment (27): 

“And what if I’m at school and my fever goes 

up to a hundred and two and I’m sweating like 

a madman? (pàg. 80) 

Fragment de l’original (28): 

Lo más gracioso es que Yihad había aprobado. 

A veces la vida tiene sorpresas tan 

desagradables como ésa. Menos mal que sólo 

sacó un seis. (pàg. 86) 

Traducció del fragment (28): 

The funniest thing is that Ozzy passed. 

Sometimes life gives you surprises as 

unpleasant as that one. Thank God, he only got 

a sixty. (pàg. 89) 
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3.2.2.5 Menjar 

 

Al llarg del llibre apareixen diverses referències al menjar que no sempre es mantenen 

en la traducció. Per esmentar-ne alguns casos, observem la frase (29) on es parla de 

“bocadillo”. A la versió anglesa s’inclou una descripció del terme mitjançant els 

adjectius “crispy” i “crunchy”, que volen dir “cruixent” tot i que el primer posa l’accent 

a la textura i el segon al soroll que fa quan es mastega un aliment. El fet que s’afegeixin 

adjectius descriptius a la traducció s’explica perquè als Estats Unitats no existeix un 

equivalent al terme “bocadillo”,ja que els americans tenen devoció pels sandvitxos, que 

preparen amb pa de motlle. Seguint amb el sandvitx, a l’exemple (30) s’en descriu un 

que porta pollastre, maionesa, enciam i tomàquet. A la traducció, tanmateix, s’ha decidit 

englobar-ho amb les sigles BLT, que és l’abreviació de Bacon Lettuce Tomato i fa 

referència a un sandvitx farcit amb aquests ingredients. S’ha modificat, per tant, el 

pollastre per el bacon a fi d’acostar l’entrepà a la cultura americana, perquè el BLT es 

molt conegut a la indústria de restauració americana. En darrer lloc, a (31) veiem que la 

pasta “bollicao”, de fabricació a l’estat espanyol per la casa Panrico i molt coneguda 

dins el país, s’ha traduït per “chocolate croissant”, de caire més genèric.  

Fragment de l’original (29): 

Me lo arrancó el año pasado el Orejones López 

de un mordisco, un día que no le quise dar 

bocadillo. (pàg. 15) 

Traducció del fragment (29): 

Big Ears López ripped it off last year ̶ he bit it 

after I refused to give him a crispy, crunchy 

baguette. (pàg. 10) 

Fragment de l’original (30): 

 [...] vimos a una que presenta los telediarios 

sentada en una cafetería tomándose un sandwich 

con pollo, mayonesa, lechuga y tomate. (pàg. 

19) 

 

Traducció del fragment (30): 

[…] we saw a lady that does the newscasts 

sitting in a café eating a BLT. 

Fragment de l’original (31): 

Mi madre me había preparado para ir al Museo 

del Prado una tortilla de patatas, unos filetes 

empanados y un bollicao. (pàg. 58) 

Traducció del fragment (31): 

My mom had made me a potato tortilla in a 

crispy, crunchy baguette; some breaded steaks; 

and a chocolate croissant (for dessert) to take to 

the Prado Museum. (pàg. 58) 
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3.2.2.6 Jocs 

 

En aquesta secció hi ha una bona mostra d’activitats a les quales en Manolito Gafotas i 

els seus amics juguen a l’escola, durant l’hora del pati, o al parc. Trobem noms reals de 

jocs (“el pañuelo” o el “chinchón”) i d’altres que han patit modificacions pròpies de la 

creativitat infantil, per fer-los més divertits (la “peste bubònica”, la “trompa carnicera” o 

el “churro-media manga-manga entera”). A l’exemple (32) es parla del joc anomenat 

“tromba carnicera” a través d’una relació d’al·lusions en què “trompa” podria ser una 

baldufa que gira i “carnicera” es referiria al fet que és implacable i que fa tombar o 

destrossa altres baldufes amb el seu pivot de ferro. A més a més, el terme “trompa” 

evoca el penis i per això en Manolito diu “no en la mía”. En la traducció, el joc de la 

baldufa ha estat reemplaçat per un camió i s’ha mantingut l’al·lusió d’un objecte (la part 

davantera del camió) amb una part de cos, tot i que ha passat a ser el nas (honker, en 

anglès). En el fragment (33) trobem el joc “churro, mediamanga, mangotero” (en català 

es coneix com “cavall fort”), però s’ha volgut jugar amb la seva sonoritat i significat 

canviant “mangotero” per “manga entera”. Aquesta vegada s’ha traduït amb el nom del 

joc en anglès “leapfrog”.  

Veiem, doncs, que els jocs inventats s’han traduït literalment i pels reals s’ha buscat 

l’equivalent en anglès. 

Fragment de l’original (32): 

[...] y estaba con el Orejones López jugando a la 

trompa carnicera […] (pàg. 39) 

Traducció del fragment (32): 

I was with Big Ears López playing with my 

truck […] (pàg. 36) 

Fragment de l’original (33): 

Jugamos al pañuelo, a la peste bubónica y al 

churro-media manga-manga entera, que es un 

juego que consiste en un equipo que se agacha y 

el otro se tira encima sin piedad, es un juego de 

los llamados «educativos». (pàg. 118) 

Traducció del fragment (33): 

We played kick the can, bubonic plague, and 

leapfrog, which is a game that consists of one 

team crouching down and the other throwing 

themselves on top mercilessly; it’s one of those 

games they call “educational.” (pàg. 123) 
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  3.2.2.7 Insults 

 

A Manolito Gafotas apareixen alguns insults o, més aviat, apel·latius negatius que es 

relacionen estretament amb el llenguatge col·loquial que fan servir els nens. Fixeu-vos 

com en els exemples de continuació en general trobem molt bones solucions, ja que 

s’han escollit equivalències de significat i de registre en les traduccions. Destaca el 

fragment (34) en què “cochino”, un adjectiu derivat del porc, passa a ser “dog”, és a dir, 

gos en anglès.  

 

Fragment de l’original (34): 

[...] el Orejones López, que es mi mejor amigo, 

aunque algunas veces sea un cochino y un 

traidor y otras, un cochino traidor (pàg. 9) 

Traducció del fragment (34): 

[...] Big Ears López, and he’s my best friend; 

even though sometimes he can be a dog and a 

traitor (and other times, a dog traitor) (pàg. 3) 

Fragment de l’original (35): 

«Es usted un plasta.» Firmado: el doctor 

Martínez. (pàg. 36) 

Traducció del fragment (35): 

You are a royal pain. 

Doctor Martínez (pàg. 34) 

Fragment de l’original (36): 

‒ ¿Y tú qué miras, bobo? ―le preguntó Yihad 

con mucha educación. (pàg. 51) 

Traducció del fragment (36): 

“What are you lookin’ at, dimwit?” Ozzy asked 

very politely. (pàg. 50) 

 

   3.2.2.8 Referències culturals 

 

L’obra és rica en referències culturals perquè les aventures de Manolito Gafotes 

descriuen sempre el seu entorn social i es fan, per tant, esments constants a la cultura 

espanyola. Pel que fa a les solucions de traducció adoptades, trobem modificacions, 

traduccions literals i adaptacions. Un exemple del primer grup es pot veure a la frase 

(37) on s’ha fet una modificació de la comparació mitjançant el nom propi “la casa de 

les Fieras” per simplement “in a cage”, és a dir, “en una capça”, perquè probablement el 

lector meta no sàpiga que la Casa de las Fieras era un zoològic situat al Parc del Retiro 

de Madrid entre finals del segle XVIII i finals del XX, on hi havia tota mena de felins i 

d’altres animals. Una altra modificació per un nom més general la tenim a (38) on 

apareix el “091”, el telèfon d’atenció ciutadana del cos de la Policia Nacional 
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espanyola. Com que és molt probable que el lector no ho conegui, s’ha traduït per “the 

police”. 

En el segon grup hi ha la frase (39) on s’esmenta la famosa cançó de Joselito, el jove 

actor i cantant espanyol de la dècada dels cinquanta. La cançó s’ha traduït literalment ja 

que el lector segurament no la conegui. Les adaptacions són les solucions més freqüents 

que adopta la traductora quan es troba amb una referència cultural. Fixem-nos en el 

fragment (40) on veiem que el Festival europeu d’Eurovisió s’ha traduït per European 

Idol Contest, fent referència al famós concurs musical de televisió de gran èxit als Estats 

Units American Idol, ja que segurament és molt més proper al marc cultural dels nens 

americans. Destaca també l’adaptació de l’exemple (41) de “Seguretat Social” per 

“clínic”, perquè als Estats Units no tenen cobertura sanitària gratuïta, sinó un sistema 

sanitari privat.  

Fragment de l’original (37): 

̶ Yo soy responsable de que la señorita locutora 

se tome el sandwich tranquilla y no como si 

fuera una mona de la Casa de las Fieras. (pàg. 

22) 

Traducció del fragment (37): 

“I’m responsible for this Young lady having a 

Sandwich in peace, not like a monkey in a 

cage.” (pàg. 18) 

Fragment de l’original (38): 

[…] hemos venido a por un cuerno al centro y 

mire usted la hora que es, mi hija estará 

llamando al 091.  (pàg. 25) 

Traducció del fragment (38): 

[…] we’ve come downtown to get an anchor 

button and look at the time, my daughter will be 

calling the police. (pàg. 20) 

Fragment de l’original (39): 

Porque mi abuelo me enseñó su canción 

preferida, que se llama “Campanera” (pàg. 13) 

 

Traducció del fragment (39): 

It’s from my grandpa’s favorite song, which he 

taught me, called “The Bell Ringer.” (pàg. 8) 

Fragment de l’original (40): 

[…] si hubiera habido un Festival de Eurovisión 

de dibujos de familias, fijo que se hubiera 

llevado el primer premio. (pàg. 30) 

Traducció del fragment (40): 

[…] if there’d been a European Idol Contest of 

family drawings, for sure Ozzy would’ve taken 

first prize. (pàg. 27) 

Fragment de l’original (41): 

Mi abuelo, Yihad, yo, el Orejones, Paquito 

Medina y la Susana iríamos a la Seguridad 

Social para que el médico le viera los mocos al 

Imbécil. (pàg. 128) 

Traducció del fragment (41): 

My grandpa, me Big Ears, Paquito Medina, and 

the One-and-Only Susana would go to the clinic 

so the doctor could examine the Bozo’s stuffy 

nose (pàg. 134)
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    4.2.3 La remissió a l’oralitat 

 

                  3.2.3.1 Apel·lacions 

 

L’obra és rica en apel·lacions especialment pel fet que en Manolito bateja molts dels 

personatges amb noms divertits que generalment realcen algun atribut o característica 

física. Així mateix, també trobem apel·latius propis de l’apel·lació interlocutora durant 

un diàleg comes manifesta a l’exemple (42). 

Pel que fa a les traduccions, veiem com es fan tant traduccions literals, com mostra la 

frase (43), com adaptacions. Donem una ullada a l’adaptació feta a l’exemple (44) on hi 

ha l’apel·latiu “Merluza”, que en el llenguatge col·loquial, es refereix a l’embriaguesa i 

per aquest motiu li posen aquest apel·latiu a un client assidu del bar. En anglès, 

l’adjectiu “lush” també qualifica a una persona alcohòlica. L’exemple (45) mosta una 

traducció més o menys literal però amb alguna variació: “Jessica la Gorda” s’ha traduït 

per Fat Fatty amb substantiu + adjectiu per reiterar-ne l’aspecte físic. Per últim, a (46) 

trobem un apel·latiu neutre propi d’un nét que  crida al seu avi “abuelo”, que s’ha 

traduït per un nom inventat de caire afectiu “grandpops”.  En general, veiem que a la 

versió anglesa s’ha mantingut el registre col·loquial de l’original. 

Fragment de l’original (42): 

No le digas nada al chiquillo, que el jarrón lo he 

roto yo. (pàg. 70) 

Traducció del fragment (42): 

“Don’t say anything to the kiddo. I was the one 

who broke the vase.” (pàg. 71) 

Fragment de l’original (43): 

Su madre era Joaquina, alias La Ceporra; mi 

abuelo la conocía. (pàg. 57) 

Traducció del fragment (43): 

The mugger’s mother is Joaquina, and my 

grandpa knew her. “Joaquina, alias the Stump?” 

my grandpa asked nicely. (pàg. 57) 

Fragment de l’original (44): 

̶ ¡Nunca serás el capitán América! ¡Lo único que 

puedes ser en tu vida es el capitán Merluza! 

¡Todo el mundo te conocerá como el capitán 

Merluza! (pàg. 44) 

Traducció del fragment (44): 

“You’ll never be Captain America! The only 

thing you’ll ever be in your life is Captain Lush! 

The whole world will know you as Captain 

Lush!” (pàg. 41) 

Fragment de l’original (45): 

[…] porque el año pasado me pasó que los 

demás se pusieron a pedir como posesos antes 

que yo, me quedé el último y sólo quedó libre 

Jessica, la Gorda. (pàg. 64) 

Traducció del fragment (45): 
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What happened to me last year was that all the 

other kids started asking girls out before I did, 

like they were possessed. So I ended up being 

the last one to ask, and the only girl available 

was Jessica the Fat Fatty (pàg. 63) 

Fragment de l’original (46): 

̶ Abuelo, para ver animales lleve al niño al zoo, 

esto es una cafetería. (pàg. 22) 

Traducció del fragment (46): 

 “Grandpops, if you wanna see animals, take the 

kid to the zoo. This is a café.” (pàg. 18) 

 

                 3.2.3.2 Exclamacions 

 

En aquest apartat trobem sobretot exclamacions fixades en la llengua espanyola que 

s’han traduït per una altra expressió fixada típica de la llengua anglesa. Tenim un 

exemple d’això a la frase (47) amb la locució adverbial “a qué santo”, que s’utilitza 

emfàticament per expressar “amb quin motiu”, la qual s’ha traduït per “on God’s  green 

Earth” que serveix per remarcar la raó de la pregunta. També hi ha locucions 

interjectives en castellà (48) i (49) que s’han traslladat a l’anglès per modismes. 

Concretament, “gimmie a break” és una oració exclamativa informal que significa 

alguna cosa semblant a “no et crec” o “no esperaràs que algú es cregui això?”.  

Fragment de l’original (47): 

[…] la Luisa sube preguntando a qué santo 

viene este terremoto de San Francisco.  

(pàg. 19) 

Traducció del fragment (47): 

Our Noisy Neighbor Luisa comes up to ask 

“What on God’s green Earth is that” ―an 

earthquake from Sant Francisco?” (pàg. 17) 

Fragment de l’original (48): 

̶ ¡De repente, abro la puerta y qué veo, a don 

Nicolás haciendo rayas de rotulador al lado de 

mi puerta, y claro, yo eso no lo puedo tolerar, 

hasta ahí podíamos llegar! (pàg. 98) 

Traducció del fragment (48): 

I open the door and what do I see? Mr. Nicolás 

drawing stripes with markers next to my door, 

and of course, I can’t tolerate that. That’s going 

too far!” (pàg. 102) 

Fragment de l’original (49): 

̶Pues invéntate tú uno, no te fastidia (pàg. 89) 

Traducció del fragment (49): 

“Then go and make one up yourself. Gimme a 

break.” (pàg.)
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                3.2.3.3 Onomatopeies  

 

Contràriament amb el que vèiem a Charlie and the Chocolate Factory, a Manolito 

Gafotas  només apareix un cas d’onomatopeia. No deixa de ser estrany ja que el discurs 

és imminentment oral (en forma de narració dels fets directament al lector, com si fos 

un diari, i de diàlegs entre personatges) i s’esperaria que hi hagués més presència 

d’aquest recurs. En qualsevol cas, fixem-nos en el fragment següent (50) on apareix 

l’himne espanyol en forma de sons onomatopeics. A la traducció no ha calgut fer cap 

adaptació fonètica de les grafies perquè ja existeixen en la llengua anglesa. Sí que s’han 

eliminat els accents perquè l’anglès no en té. 

 

Fragment de l’original (49): 

Estábamos todos muy sonrientes y sonaba el 

himno de España: «¡Chunda, chunda, tachunda, 

chunda, chunda, tatachundachún. Tachunda, 

chundachún…!» (pàg. 42) 

Traducció del fragment (49): 

We were all smiling, and the anthem of Spain 

played in the Background: “Chunda, chunda, 

tachunda chunda, chunda, tatachundachun. 

Tachunda chundachun ̶ !” (pàg. 40) 

 

        4.2.4 Altres recursos lingüístics 

                     

  4.2.4.1 Metàfores i comparacions 

 

La secció de metàfores i comparacions és força generosa a l’obra de Lindo, 

especialment en les comparacions perquè permeten veure marques culturals adaptades a 

la versió anglesa. La única metàfora que hi apareix és la de l’exemple (50) que, com 

dèiem més amunt “merluza” en castellà, a banda de referir-se a l’embriaguesa, és un 

tipus de peix. En anglès, l’adjectiu “lush” a més de qualificar una persona alcohòlica, 

vol dir “vegetació espessa”, per això s’ha fet girar la metàfora entorn la selva tropical de 

Brasil, en lloc d’entorn l’ofici de peixater. Fixem-nos ara en una comparació (51) que a 

l’original connecta la manera de caminar del protagonista amb la d’un xinès, tot i que 

costa d’imaginar com caminen els xinesos. Mentre que en la traducció, es relaciona amb 

el caminar de peus junts dels pingüins. En anglès, la referència de l’original a les ungles 

llargues i brutes passa a senyalar els peus bruts dels pingüins, ja que els arrosseguen, i el 

fet que Manolito no té els peus palmejats en forma d’aleta. Destaca també l’adaptació 
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de l’exemple (52) on “els gratacels de King-Kong” esdevenen l’edifici “Empire State 

Building”, molt més proper a la cultura nord-americana.  

Fragment de l’original (50): 

Es que a su padre todos los del bar El Tropezón 

le llaman capitán Merluza, y no precisamente 

porque sea pescadero. (pàg. 44) 

Traducció del fragment (50): 

You see, everyone in Stumbles Bar calls his dad 

Lush, and not exactly because he’s a 

conservationist saving the lush tropical rain 

forest of Brazil. (pàg. 41) 

Fragment de l’original (51): 

Resulta que vino mi abuelo a buscarme a kárate, 

porque dice mi padre que ando como un chino y 

que eso hay que corregírmelo, porque da pena 

verme todo el día andando como Fumanchú, 

pero sin esas uñas tan largas que tiene 

Fumanchú. Yo las tengo negras, pero no largas, 

que conste.  (pàg. 63) 

 

Traducció del fragment (51): 

One day my grandpa came to pick me up from 

karate. I take karate because I walk like a 

penguin, and my dad says karate can fix this; it 

has to be fixed because it looks pathetic to walk 

around all day like a penguin unless you are a 

penguin. (My feet are filthy, but not webbed, 

just to set the record straight.) (pàg. 62) 

Fragment de l’original (52): 

Mi abuelo dice que el suelo de Carabanchel es 

horroroso, pero que el cielo es de los más 

bonitos del mundo; tan bonito como las 

pirámides de Egipto o el rascacielos de King-

Kong. (pàg. 137)  

Traducció del fragment (52): 

My grandpa says that the ground in Carabanchel 

is horrible, but the sky is one of the most 

beautiful in the world, as beautiful as the 

pyramids of Egypt or the Empire State Building. 

(pàg. 144) 

 

 

  4.2.4.2 Argot infantil i jocs de paraules 

 

Arribem al darrer apartat de l’anàlisi de l’obra de Manolito amb la seva traducció a 

l’anglès i ho fem amb l’argot infantil i els jocs de paraules. És potser un dels blocs més 

variats i “que donen més joc” valgui la redundància, perquè el discurs de Manolito 

n’està ple; per això li dedicarem una mica més d’espai. Al fragment (53) tenim una 

mostra de llenguatge infantil que fa servir el protagonista del llibre de forma molt 

recurrent. “mundial” i “worldwide” són adjectius innecessaris que no aporten cap valor 

ni cap informació addicional al nom que acompanyen i que podríem anomenar epítets o 

també hipèrboles, ja que exageren el significat del substantiu. 

Pel que fa als jocs de paraules, trobem paraules que rimen com a (54) on es repeteix el 

sufix –ollo en castellà i –ore en anglès. També trobem frases fetes que es tradueixen per 

frases fetes. Fixeu-vos en la frase (55) on l’autora juga a vestir la locució verbal “no 
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tener pelos en la lengua” ̶ que significa dir el que algú pensa lliurement i sense 

vergonya  ̶ del seu sentit literal, perquè és una continuació de la frase “no tiene dientes, 

ni tiene pelos en la cabeza”. La combinació de significat literal i figurat fa riure ja que 

l’avi del Manolito és una persona molt directe que diu sempre el que pensa. A la 

traducció, s’aconsegueix el mateix efecte tot afegint el verb “hold” a les frases amb 

“teeth” i “hair” per poder jugar després amb l’expressió anglesa “hold your yongue”, 

que s’usa quan algú ha parlat massa, per indicar-li que calli.  

A (56) s’observa una altra mostra de rima on s’ha jugat amb unir la expressió 

col·loquial “irse la olla a alguien”, que vol dir embogir o dir tonteries, amb el 

complement de lloc “a Camboya”. Es tracta d’un joc de paraules amb rima. En anglès 

s’ha conservat la rima amb la frase feta “to flip one’s lid”, que vol dir perdre els estreps, 

i se li ha afegit “outta Madrid” que casa amb “lid” i a més queda molt bé dins el context 

geogràfic de l’obra. Pel que fa al terme “colgarrón”, segurament es tracta d’una 

invenció de l’autora i formaria part del llenguatge infantil que ha creat Lindo entorn el 

personatge de Manolito. En aquest cas, es podria  relacionar amb l’adjectiu col·loquial 

del castellà “colgado” que vol dir que algú està sota els efectes d’una droga, és a dir, 

que al·lucina o desvaria. La traducció anglesa ha escollit un terme més neutre però 

també col·loquial que sí que existeix: “freak out”. 

També trobem frases inventades amb rima tant en l’original com en la traducció i un 

refrany en castellà pel qual s’ha hagut d’inventar una frase rimada en anglès. Resumint, 

la traducció ha resultat ser igualment de creativa que l’original i s’ha adaptat fraseologia 

ja existent en la llengua meta o s’han creat noves invencions per tal de mantenir la rima 

i l’humor que presenta el text en castellà. Només hi ha un cas en el qual no s’ha pogut 

trobar un equivalent i s’ha optat per suprimir el joc de paraules a la traducció. Es tracta 

del fragment (57) on es menciona el famós quadre de Velázquez “las Meninas” i es fa el 

joc de paraules amb “mininas” que vol dir “gatetes ”  ̶ per això Manolito diu que al 

pintor va retratar les seves gates i que li agraden molt els animals  ̶ . En la traducció 

anglesa no s’ha fet aquest joc de paraules ja que no hi ha dos termes formalment 

semblants que tinguin aquest significat. Per tant, s’ha deixat el nom original del quadre, 

perdent així l’humor. 

Fragment de l’original (53): 

No había ningún otro niño en la cafetería, todos 

debían de estar aguantando a todas las sitas 

Asunción que hay en este mundo mundial. (pàg. 

47) 
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Traducció del fragment (53): 

Therte weren’t any other kids in the café; they 

must’ve been putting up with all the other Miss 

Asuncións in the worldwide world. (pàg. 45) 

Fragment de l’original (54): 

[...] porque si no jugar a Joselito, una vez que 

acabas de cantar “Campanera”, se convierte en 

un rollo repollo. (pàg. 14) 

Traducció del fragment (54): 

[...] because if I don’t play like I’m Joselito , 

once we finish singing “The Bell Ringer,” it 

turns into a bore galore. (pàg. 8) 

Fragment de l’original (55): 

Es que mi abuelo ni tiene dientes, ni tiene pelos 

en la cabeza. Como habrás comprobado, en la 

lengua tampoco. (pàg. 27) 

Traducció del fragment (55): 

My grandpa had lost whatever it is in your head 

that holds teeth on the inside and hair on the 

outside. As you saw, he lost whatever it is that 

holds your tongue, too. (pàg. 24) 

Fragment de l’original (56): 

[…] ella dice que le pongo la cabeza modorra y 

que, cuando no estoy hablando, se me va la olla 

a Camboya, o sea, que me quedo colgarrón. 

(pàg. 31) 

Traducció del fragment (56): 

[…] she says I make her head mushy and that, 

when I’m not talking, I flip my lid right outta 

Madrid i̶n other words, I freak out. (pàg. 27) 

Fragment de l’original (57): 

Asunción nos quería llevar a ver Las Mininas de 

Velázquez, que es un cuadro en el que 

Velázquez retrató a todas sus gatas, porque era 

un hombre al que le gustaban mucho los 

animales; por eso mi colegio se llama Diego 

Velázquez.  (pàg. 60) 

Traducció del fragment (57): 

Miss Asunción wanted to take us to see 

Velázquez’s Las Meninas, which is a very 

famous painting; that’s why my school is called 

Diego Velázquez. (pàg. 58)
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5. CONCLUSIONS 

 

Com comentàvem a la introducció, aquest treball és limitat pel fet que s’ha basat en un 

corpus acostat (dos llibres amb les seves traduccions) que ha permès fer un petit tast de 

la manera en la qual dues traduccions d’obres de la literatura infantil i juvenil 

transmeten les marques culturals d’una llengua a una altra. Les conclusions que aquí 

s’exposen no són doncs absolutes.  

A l’inici del treball hem parlat de que la LIJ es defineix generalment com aquella 

literatura que els nens i els joves llegeixen, tot i que a vegades es refereix també a les 

produccions literàries que fan aquest col·lectiu. També hem dit que té una tradició 

pròpia i que ha anat evolucionant alhora que canviava la visió de la infància i la joventut 

en la societat: antigament les institucions exercien més control sobre els textos que els 

nens i joves havien de llegir, i els llibres tenien un component més moralitzador i 

educatiu que no pas lúdic. Amb l’aparició de lleis que defensen els drets dels nens o de 

lleis educatives que allarguen la vida escolar dels adolescents, sorgeix l’auge de la 

literatura infantil i juvenil i esdevé tot un fenomen cultural i comercial a escala 

internacional que disparen l’oferta i la diversitat dels llibres per aquest sector de la 

població.  

Pel que fa a les característiques de la LIJ hem subratllat que presenta trets i formes molt 

diverses però, alhora, els llibres infantils i juvenils acostumen a incloure una sèrie 

elements comuns (seqüència narrativa, rols i tipologia dels personatges, temàtiques, 

etc.). 

En aquest treball s’ha fet una classificació de marques culturals per categories 

lingüístiques i semàntiques que ha permès identificar els elements lingüístics que 

vehiculen elements culturals en els textos originals i en les traduccions. No obstant això,    

cal remarcar que aquesta classificació no és exacta ni absoluta, ja que ens hem trobat 

amb casos d’estructures lingüístiques que a la vegada podrien pertànyer al grup de 

fraseologia, al d’expressions i ser alhora un joc de paraules o una comparació, per 

exemple. Ha estat, per aquest motiu, una tasca feixuga haver de discriminar quin era el 

component més significatiu de cada element lingüístic (l’oralitat, el camp semàntic, la 

sintaxi, etc.) per poder fer una classificació plana.  
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Hem observat que no totes dues obres presenten les mateixes categories de classificació, 

ja que per exemple a Manolito Gafotas no hi apareixen cançons i a Charlie and the 

Chocolate Factory no hi apareixen jocs. Per tant, a l’hora de d’establir uns criteris 

d’agrupació de marques culturals cal veure quins fenòmens lingüístics es troben. Una 

vegada hem agrupat els elements culturals en blocs, hem vist que és molt més senzill 

determinar quin tipus de marques culturals apareixen més a l’obra, i quines estructures 

lingüístiques i estratègies són més freqüents tan en la llengua de partida com en la 

d’arribada. Es tracta, doncs, d’establir un primer nivell de discriminació separant les 

marques culturals per categories (Ex: una frase feta dins de fraseologia), per després fer-

ne un escrutini més a fons i concretar si la frase feta és una locució adverbial, una 

expressió del llenguatge col·loquial, etc. 

Com a conclusions de l’anàlisi de les dues obres, en general hem vist que a la 

comparació de Charlie and the Chocolate Factory amb la seva traducció hi ha més 

fraseologia en català que no pas en anglès, és a dir, que moltes frases no marcades s’han 

tendit a traduir per expressions marcades o fraseològiques. A més, destaquen les 

adaptacions que s’han fet de les unitats de mesura, mentre que les monedes s’han deixat 

igual. El menjar ha estat un element especialment interessant dins l’obra de Dahl ja que 

apareixen molts termes inventats per l’autor i força jocs de paraules. A la versió 

catalana, en canvi, s’ha optat per utilitzar la traducció explicativa o la paràfrasi. De 

referències culturals només n’hem trobat dues no gaire significatives ja que, com hem 

dit, es tracta d’una obra de ficció els esdeveniments de la qual succeeixen en un paisatge 

tancat (la fàbrica de xocolata). En darrer lloc, hem vist moltes onomatopeies i cançons 

que s’han hagut d’adaptar en la forma (en el primer cas) i/o en el contingut per tal que 

les estructures rimessin i mantinguessin l’humor de l’original. 

En canvi, en l’obra de Manolito Gafotas hem observat com en general tan a l’original 

com la traducció s’han recollit, en una mesura semblant, expressions fraseològiques 

pròpies de la cultura de la llengua del text. Hem observat que el text de partida mostra 

un registre col·loquial, molta riquesa sintàctica i lèxica, creació de frases rimades i jocs 

de paraules. La traducció, no es queda enrere i ha sabut molt encertadament triar 

estructures equivalents en anglès i crear frases noves amb rima que mantenen l’humor o 

l’essència de l’original. D’aquesta obra en destaca la gran presència de referències 

culturals i d’al·lusions constants a la cultura espanyola que, en la traducció s’han acostat 

al context sociocultural del lector meta. 
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Hem pogut mostrar, doncs, que els traductors es veuen obligats a considerar tots aquests 

elements de manera global a l’hora d’abordar un text de la LIJ. Hem mostrat també que 

traduir referències culturals d’una llengua a una altra no és una tasca gens fàcil. 

Altrament, hem vist que les traduccions analitzades han seguit les tècniques i estratègies 

descrites al marc teòric. Les estratègies de traducció que s’han registrat més són la 

paràfrasi o reformulació, les manipulacions estilístiques―concretament, canviar un 

terme per un altre o suprimir una figura estilística―, les ajudes―addicions explicatives 

per acostar la cultura de partida a la d’arribada, presents a Manolito Gafotas―i les 

omissions, també a Manolito Gafotas, quan apareix una estructura difícil de traduir, 

especialment per raons culturals, o quan es tracta algun tema tabú en la cultura de 

partida (Ex: quan es parla de la SIDA, pàg. 57). 

Les diverses solucions i estratègies esmentades s’emmarquen dins dos enfocaments 

principals que es poden adoptar l’estrangerització i la domesticació. A Charlie and the 

Chocolate Factory no s’aprecia tant l’enfocament adoptat perquè és una obra de ficció, 

però es pot veure que, en general, la traducció és força fidel a l’original. En canvi, a 

Manolito Gafotas s’observa una coexistència de tots dos enfocaments. D’una banda es 

mantenen algunes al·lusions a la cultura d’origen (els topònims, algunes referències 

culturals i noms propis que es tradueixen literalment o es deixen igual), és a dir, que es 

fa servir l’enfocament d’estrangerització. Tanmateix, de l’altra banda, en la majoria dels 

casos es realitza una domesticació o adaptació dels elements culturals a la cultura meta 

(les frases fetes, les monedes, les unitats de mesura, el menjar, els noms propis i les 

referències culturals).  

S’han confirmat, per tant, les hipòtesis que plantejàvem al començament. En primer 

lloc, és cert que la traducció de la LIJ fa adaptacions dels referents culturals del text 

original als propis de la comunitat i la llengua meta, com hem vist en nombroses 

ocasions a l’anàlisi, especialment en l’obra de Manolito Gafotas, a fi d’afavorir que el 

text sigui més comprensible. En segon lloc, hem vist com les adaptacions solen ser 

parcials ja que, generalment coexisteixen els elements forans amb els propis de la 

cultura meta, i a més, l’adaptació es fa en funció del grau de dificultat que suposa al 

lector entendre un referent determinat o que suposa al traductor o traductora fer trobar-

ne l’equivalència en la llengua meta. La tercera hipòtesi, que postula que “les unitats 

lingüístiques que ubiquen en l’original i en la traducció les marques culturals són les 

frases fetes, el lèxic, les expressions que remeten a l’oralitat i altres recursos, com els 
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jos de paraules o les cançons” queda ben demostrada si ens fixem amb la quantitat 

d’exemples que s’han agrupat en aquestes categories, i que podem veure als annexos.  

Esperem que tant la classificació d’elements lingüístics per categories, com l’anàlisi i 

les obres escollides amb les seves traduccions, així com les reflexions extretes serveixin 

per donar una mica de coherència a l’hora d’organitzar, observar i prendre decisions al 

voltant de la traducció de marques culturals de la literatura infantil i juvenil. El present 

treball ha estat un punt de partida per continuar treballant, teoritzant i en definitiva 

millorant la feina de traducció plurilingüe i pluricultural.  
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7. ANNEXOS 

 

7.1 Charlie and the chocolate factory i la seva traducció al català 

Charlie i la fàbrica de xocolata 

 

1. Fraseologia 

1.1 Fraseologia llengua original / Fraseologia llengua meta 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

‘Is this all really true?’ He asked. ‘Or are 

you pulling my leg?’ 

26 ̶ És realment cert, tot això?  ̶  va 

demanar ̶  . O em voleu prendre el 

pèl? 

19 

Keep your hair on! 48 No perdis els estreps! 42 

‘You might as well get it over with’ 44 ̶ El millor és que acabis d’una vegada  ̶ 38 

Don’t lose your heads! 87 No perdeu el senderi! 81 

‘It’s beyond a joke’ 100 −Això ja passa de mida− 95 

‘He’s gone off his rocker’ 110 ̶ S’ha begut l’enteniment! ̶ 106 

‘They’ll de-juice her in no time flat!’ 130 ̶ Li trauran el suc en un tres i no res   ̶ 127 

‘They’ll be all the rage when I get them 

into the shops! 

132 Faran furor quan arribin a les 

botigues! 

130 

[…] he jumped straight for the switch, 

scattering Oompa-loompas right and left 

as he went 

163 […] es va abalançar directament cap a 

l’interruptor, engegant umpa-lumpes 

d’ací d’allà al seu pas. 

164 

 

1.2 No fraseologia llengua original / Sí fraseologia llengua meta 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

His mouth watering like mad 16 La boca se li feia aigua 10 

He would allow himself 16 Es permetia el luxe 10 

Within sight 17 A les envistes 11 

‘Completely dotty!’ 

‘The man’s dotty!’ 

24 

34 

̶ Completament tocat del bolet!  ̶  

Aquest home està grillat! 

17 

Even in the hottest sun 29 Ni tan sols sota un sol de justícia 22 

Expecting to see them wide open  30 Esperant de veure-les obertes de bat a 

bat  

23 

But that’s absurd! 31 ̶ Però això no té ni cap ni peus! 24 

I’ll be bound 49 M’hi jugo el coll 43 

Was crammed 49 Era plena de gom a gom 43 

Of course not 50 Ni de bon tros 45 

The chance of striking lucky 43 La possibilitat de menjar-se la partida 37 

 

 

Grandpa Joe lifted his head and looked 

straight at Charlie 

68 El iai Joe va alçar el cap i es va mirar 

en Charlie de fit a fit 

62 

If you dawdle like this! 85 Si aneu a pas de tortuga! 79 
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There must have been a dozen of them at 

least 

89 Pel cap baix n’hi devia haver una 

dotzena 

83 

He would start dribbling at the mouth 94 Se li feia la boca aigua 88 

They are wonderful workers 96 Són treballadors de primera 96 

‘Smash the pipe!’ 99 −Feu miques el tub!− 94 

‘Never!’ 101 −Mai de la vida!− 95 

Your Darling boy is perfectly safe 101 Està ben sa i estalvi 96 

Every bit of it! 105 De dalt a baix 100 

The boat shot into the pitch-dark tunnel 110 La barca es va ficar disparada a dintre 

d’aquell túnel fosc com la gola del llop 

105 

‘He’s crazy!’ 110 ̶ Està com un llum! ̶ 106 

The great upward-curving walls of the pipe 

were pure white and spotlessly clean. 

 

111 Les grans parets del tub que es 

corbaven cap amunt eren d’un color 

blanc pur I netes com una patena. 

106 

They streaked past a black door 112 Van passar com una bala per davant 

d’una porta negra. 

107 

The four children and their parents all 

scrambled after him. 

114 Els quatre nens i els seus pares, tots 

s’hi van ficar a corre-cuita darrera seu. 

110 

And anyone could see that this was the 

room he loved best of all. 

114 I tothom s’adonava que aquesta era la 

sala que li feia més peça de totes 

110 

‘You eat just one tiny bit of that, and in 

exactly half an hour a brand-new luscious 

thick silky beautiful crop of hair will start 

growing out all over the top of your head! 

116 En menges només un bocinet molt petit 

i exactament al cap de mitja hora us 

comença a créixer  una espessa mata de 

cabell, exuberant i platejada, nova de 

trinca,a dalt del cap! 

113 

‘No time for any more messing about’ 132 ̶ No tenim temps per fer el ronso!  129 

‘Oh, do shut up’ 136 Oh, calli d’una vegada 135 

‘My goodness, she is a bad nut after all’ 143 ̶ Reina santíssima, comptat i debatut 

és una nou dolenta   ̶

141 

‘Have no fear, my dear sir’ 180 ̶ No passi ànsia, estimat senyor 182 

  

1.3 Sí fraseologia llengua original / No fraseologia llengua meta 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

He has really fantastic inventions up his 

sleeve, Mr Willy Wonka has! 

 

22 El senyor Willy Wonka té en reserva 

invents fantàstics, i tant! 

15 

Be going to have a fit 

 

64 Agafar un cobriment de cor 58 

And perplex you beyond measure 71 I us deixaran parats més del que es pot 

dir  

65 

In your wildest dreams you could not 

imagine that such things could happen to 

you! 

71 En els vostres somnis més 

forassenyats no us podíeu imaginar 

que aquesta mena de coses us podrien 

passar a vosaltres! 

64 

The whole party might have got out of 

hand 

75 Tot el grup es podria haver desfermat 69 

‘Get a move on, please! 85 Poseu-vos en marxa, si us plau! 79 

He’s laughing his head off! 100 S’està trencant de tant riure! 95 

‘They’re drunk as lords’ 137 ̶  En porten més al cap que als peus   ̶ 135 

‘Help! It’s the end! We’re done for!’ 178 ̶ Ajut! És la fi! Estem enllestits! 182 
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2. Lèxic 

2.1 Noms propis 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

‘Of course they’re real people,’ Mr 

Wonka answered. ‘They’re Oompa-

Loompas.’ 

92   ̶ I tant que són persones de debò  ̶ va 

respondre el senyor Wonka  ̶ . Són 

umpa-lumpes. 

86 

The very next day, the first Golden Ticket 

was found. The finder was a boy called 

Augustus Gloop 

36 Ja el dia següent es va trobar la primera 

Papereta Daurada. L’afortunat era un 

nen anomenat Augustus Gloop  

29 

The lucky person was a small girl called 

Veruca Salt who lived with her rich 

parents in a great city far away. 

39 La persona afortunada era una nena 

que es deia Veruca Salt i que vivia 

amb uns pares molt rics en una gran 

ciutat, molt llunyana. 

33 

[...] ‘the third ticket was found by a Miss 

Violet Beauregarde. [...] 

46 [...] la tercera papereta l’ha trobada una 

senyoreta, Violet Beauregarde. 

40 

[...] but Mike Teavee, the lucky winner, 

seemed extremely annoyed by the whole 

business. “Can’t you fools see I’m 

watching television?” he said angrily. “I 

wish you wouldn’t interrupt!” 

49 [...] però el petit Mike Teavee, 

l’afortunat guanyador, semblava molt 

empipat amb tot aquell rebombori. 

«Sou tan ximples que no veieu que 

estic mirant la televisió?», va dir 

enrabiat. «M’agradaria que em 

deixéssiu tranquil.» 

44 

 

2.2 Monedes 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Fifty pounds 65 Cinquanta lliures 59 

It was a fifty-pence piece! 59 Era una moneda de cinquanta cèntims! 53 

 thousand pounds 38 Milers de pessetes 31 

A few pennies 56 Alguns cèntims 50 

 

2.3 Pesos i mesures  

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

It lay four feet deep 55  Hi havia un metre i mig de neu 49 

Thousands of gallons an hour! 89 Milers i milers de litres l’hora! 83 

He can’t swim a yard 98 No pot nedar ni mig metre 92 

THE ROCK CANDI MINE  ̶  10,000 

FEET DEEP 

 150 MINA DE SUCRE CANDI: 

TRENTA-CINC MIL METRES DE 

PROFUNDITAT 

150 

Hundreds of Oompa-Loompas children no 

more than four inches high playing in the 

154 Centenars de nens umpa-lumpes que 

no feien més de deu centímetres 

153 



62 
 

streets… jugant pels carrers... 

In five seconds they were a thousand feet 

up in the sky. 

178 En cinc segons eren molts de metres 

amunt pel cel. 

182 

 

2.4 Menjar 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Marshmallows that taste of violets 23 Dolços esponjosos amb gust de violeta 16 

He can make lovely blue birds’ eggs with 

black spots on them 

23 Pot fer ous preciosos d’abellerols amb 

taques negres 

16 

Had begun to grow jealous of the 

wonderful sweets that Mr Wonka was 

making 

29 Cada dia tenien més enveja de les 

prodigioses llepolies que feia el senyor 

Wonka 

21 

Wonka’s whipple-scrumptious 

fudgemallow delight 

42 Delícies ambrosíaques de caramel 

cremós de malví 

36 

The grass you are standing on, my dear 

little ones, is made of a new kind of soft, 

minty sugar that I’ve just invented! I call it 

swudge! 

90 L’herba que trepitgeu, petits, és feta 

d’una classe nova de sucre suau i 

mentolat que m’acabo d’inventar! 

L’anomeno dolçamenta! 

 

 

 

84 

His bowl of smashed caterpillars  95 L’escudella de pure d’erugues verdes 89 

The Inventing Room  ̶  

Everlasting Gobstoppers and Hair Toffee 

113 LA SALA DELS INVENTS: 

LLAMINS INESGOTABLES I 

CABELLS DE CAFÈ AMB LLET 

109 

‘over here I’m inventing a completely new 

line in toffees!’ 

116 Aquí estic inventant una línea 

completament diferent de caramels de 

cafè amb llet 

 

112 

‘It has pictures of fruit on it   ̶  bananas, 

apples, oranges, grapes, pineapples, 

strawberries, and snozzberries…’ 

132 Té espampats dibuixos de fruites: 

plàtans, pomes, taronges, raïm, pinya 

americana, maduixes i bambuixes… 

130 

SQUARE SWEETS THAT LOOK LIKE 

ROUND 

134 CONFITS QUADRATS QUE ES 

GIREN EN RODÓ 

132 

LUMINOUS LOLLIES FOR EATING 

IN BED AT NIGHT 

151 CARAMELS AMB PALET 
LLUMINOSOS PER MENJAR AL 

LLIT A LA NIT 

 

150 

 

 

2.5 Insults 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

hooligan 36 brètol 30 

“Burb, you silly as, burb, or you’ll never 

come down again!” 

134 «Fes un rot, ruc més que ruc, un rot o 

mai més tornaràs a baixar!» 

131 
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2.6 Referències culturals 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

He was hopping about among the 

saucepans and the machines like a child 

among his Christmas presents 

114 Anava d’un cantó a l’altre entre 

cassoles i màquines com un infant 

entre els regals de reis 

110 

‘It’s that little cottage right on the edge of 

the town, the tiny little one…’ 

186 És aquella caseta de camp just al final 

de la ciutat, aquella tan petita… 

 

189 

 

3. La remissió a l’oralitat 

 

3.1 Apel·lacions 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

‘My dear boy’ 20 ̶ Rei meu  ̶ 13 

Isn’t that a fact, my dears? 21 No és cert, estimats? 13 

My dear  21 fillet 14 

brats 50 marrecs 45 

shrimp 78 marrec 73 

sonny 62 vailet 56 

‘Mind you, I’d love to go. 72 No et pensis, m’encantaria anar-hi 67 

‘My dear Veruca! How do you do? What a 

pleasure this is! You do have an interesting 

name, don’t you? I always thought that a 

veruca was a sort of wart that you got on 

the sole of your foot! But I must be wrong, 

mustn’t I? 

81 −Benvolguda Veruca! Com estàs? 

Quina alegria més gran! Tens un nom 

molt interessant, trobo. Jo sempre havia 

cregut que una berruga és una mena de  

bonyet que et surt a la planta dels peus! 

Però em dec equivocar, oi? 

 

75 

‘Now, now, my pet!’ 96 Apa, estigues, reineta meva! 90 

sweetheart 96 Bufó 

Reina del meu cor 

90 

139 

‘Keep chewing, baby!’ 123 ̶ Mastega, filla mastega! 119 

‘My dear old fish’ 136 ̶ Estimada vella xaruga  ̶ 134 

You too, Grandpa Joe, sir! 177 Vós també, avi Joe 179 

 

 

3.2 Exclamacions 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Good heavens 20 Déu del cel 

Déu gloriós 

Per tots els déus 

13 

92 

120 
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Oh, dear me, no! 

 

22 Ai senyor, no! 

 

Oh reina santíssima, no! 

15 

 

77 

Nonsense!  25 Ximpleries! 18 

Gosh 50 carai 45 

Whoopee! Hooray! 49 Iuupiii! 43 

‘What on earth’s going on!’ 54 ̶ Què renoi passa aquí?  ̶  

Three cheers for Charlie!  68 Tres visques per a Charlie!  64 

‘Cripies!’ 70 −Valga’m Déu!− 64 

Good heavens above! I don’t know 

what’s the matter with me! 

21 Valga’m Déu! No sé què em passa! 13 

Hip, hip, hooray! 68 Hip, Hip, hurraaa! 64 

For heaven’s sake 72 Per tots els sants 

Déu dels cels 

66 

113 

‘Hallelujah!’ 73 −Al·leluia!− 68 

‘Praise the Lord!’ 73 Déu sia lloat! 68 

Goodness me! 78 Reina santíssima! 72 

That’s the way! 84 Això mateix! 78 

‘My gosh, so there is!’ 91 −Ostres! És ben cert! 86 

‘By golly, he has stuck!’ 99 −Caram, s’ha quedat travat! 

̶ Per tots els sants, baixarà pel 

tobogan! ̶ 

93 

 

141 

‘Off we go!’ 106 ̶ Apa, som-hi! ̶       101 

‘Oh, to blazes with that!’ 122 ̶ Oh, vagi a parir panteres! 118 

Oh, boy, what a flavour! 123 Caram, quin gust! 119 

Oh my, it’s perfect! 123 Ostres, és perfecte! 120 

‘Great heavens, girl!’ 125 ̶ Rei dels cels, filleta  ̶ 122 

‘Go and boil your head!’ 136 vés i que et bombin! 134 

‘Crikey!’ 139 ̶ Ostres! ̶ 137 

‘Good gracious me!’  145 ̶ Que Déu ens agafi confessats!  ̶ 145 

‘Holy mackerel’ 155 ̶ Per tots els sants del cel! ̶ 154 

‘Oh my sainted aunt!’ cried Mr Wonka. 162 −Oh, per la meva tia que al cel sia!− 163 

‘Oh dear, oh dear!’ 165 ̶ Ai, Déu meu! 166 

‘Why, yes’ whispered Charlie. ‘Yes.’ 175 ̶ Renoi! Sí  ̶ va xiuxiuejar  

Charlie ̶ . Sí. 

177 

‘Hooray!’ cried Mr Wonka. 166 ̶ Viscaaa! ̶ va exclamar el senyor 

Wonka  ̶ 

168 

‘Good gracious!’ cried Charlie 182 ̶ Renoi!  ̶ va exclamar Charlie ̶  185 

  

3.3 Onomatopeies  

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Ah-ha…That’s it, you see… 27 Ei, ei… Aquí, aquí, ho veus? 20 

‘Ssshh!’ 52 ̶ Xst! ̶ 46 

Hey 64 Ei 58 

You could hear the never-ending suck-suck-

sucking sound of the pipes as they did their 

work 

89 Es podia sentir el soroll xarrup-

xarrup-xarrup interminable dels tubs 

en funcionament 

83 

The bong-bong tree 94 L’arbre tam-tam 88 

WHOOF! Up he shot again like a bullet in 

the barrel of a gun. 

100 BUUMMMM! Va sortir disparat com 

una bala del canó d’una pistola. 

94 

Mr Wonka turns round and clicked his 101 El senyor Wonka es va girar i va fer 97 



65 
 

fingers sharply, click, click, click, three 

times. 

petar molt fort els dits, clep, clep, clep, 

tres vegades 

Then he ran over to another machine, a small 

shiny affair that kept going phut-phut-phut-

phut-phut 

114 Aleshores va córrer cap a una altra 

màquina, un petit aparell brillant que 

anava fent blob-blob-blob-blob 

112 

And the one remaining squirrel (obviously 

the leader of them all) climbed up on to her 

shoulder and started tap-tap-tapping the 

wretched girl’s head withts knuckles. 

142 I l’únic esquirol que restava (òbviament 

el cap de tots ells) va grimpar a la seva 

espatlla i va començar a donar copets, 

pum-pum, al cap d’aquella nena 

endimoniada amb els nusos dels dits. 

 

L’esquirol enfilat a l’espatlla li anava 

donant copets, tap-tap 

140 

 

 

 

 

 

141 

You simply press the button… and zing! 

...you’re off! 

150 Premeu simplement el botó… I 

sasssssss!... es posa en marxa 

149 

Then WHAM! The lift shot straight up like 

a rocket! 

177 Aleshores, ZAM! L’ascensor es va 

disparar vertical com un coet! 

179 

Then suddenly, CRASH!  ̶  and the most 

tremendous noise of splintering wood and 

broken tiles came from directly above their 

heads 

178 I de sobte, CRATX!, I de sobte els seus 

caps els va arribar un soroll terrible de 

fusta estellant-se i de rajoles trencades 

182 

 

 

4.  Altres recursos lingüístics 

 

4.1 Cançons 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

That all the greed and all the gall 

Is boiled away for once and all. 

Then out he comes! And now! By grace! 

A miracle has taken place! 

 

104 

 

Golafreria i cara dura 

Arrencarem d’aquesta fura 

Apa, au, fora ! Un miracle! 

Veiem un gran espectacle! 

 

100 

Did any of you ever know 

A person called Miss Bigelow? 

This dreadful woman saw no wrong  

In chewing, chewing all day long. 

She chewed while bathing in the tub, 

She chewed while dancing at her club, 

She chewed in church and on the bus; 

It really was quite ludicrous! 

And when she couldn’t find her gum, 

She’d chew up the linoleum, 

Or anything that happened near  − 

A pair of boots, the postman’s ear, 

Or other people’s underclothes, 

And once she chewed her boyfriend’s 

nose. 

She went on chewing till, at last, 

Her chewing muscles grew so vast  

128 Coneixeu la senyoreta Gutaperxa? 

Que ja tenia la boca gerxa? 

Aquesta dona no trobava dolent 

mastegar xiclet, sempre, constantment 

Mastegava mentre es banyava 

mastegava mentre ballava 

Mastegava a l’església i al tranvia 

Semblava de debò una malaltia 

I quan no trobava el seu xiclet 

mastegava un tros de barret 

O el que fos que tingués al costat 

Un parell de botes, un jersei gastat 

O la roba interior de l’altra gent 

I un cop, del seu promès una dent 

Mastega que mastegaràs 

Els músculs bucals engrandiràs 

Ja a la cara tenia una barbeta 

124 
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That from her face her giant chin 

Stuck out just like a violin. 

 

Que sobresortia més que una trompeta 

 

 

 

4.2 Metàfores i comparacions 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

They were as shriveled as prunes 19 Estaven tan arrugats com les panses 12 

As though some monstrous gigantic 

machine were spinning its wheels at 

breakneck speed 

84 Com si una màquina gegantina 

monstruosa fes girar els engranatges a 

la velocitat d’un llamp 

78 

Just as a poached egg isn’t a poached egg 

unless it’s been stolen from the woods in 

the dead of night! 

112 De la mateixa manera que un borratxo 

no és un borratxo  si abans no s’ha 

emborratxat! 

107 

‘They’ll roll her into the de-juicing 

machine and she’ll come out as thin as a 

whistle!’ 

130 ̶ La faran rodar fins a la màquina 

detreure suc, i sortirà tan prima com 

una canya!  ̶ 

127 

He’s about ten feet tall and thin as a 

wire! 

183 Pel cap baix fa dotze centímetres més 

que abans i està prim com un fideu. 

185 

[…] it looks ugly to see a girl’s jaws 

going up and down like I do all the time 

48 [...] que és molt lleig veure una noia 

que mou tot el dia les barres amunt I 

avall com jo 

42 

 

4.3 Jocs de paraules 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

But we musn’t dilly! We musn’t dally! 176 No hem de ronsejar!  

No hem de romancejar! 

 

178 

 

They passed a yellow door on which it 

said: STOREROOM NUMBER 77  ̶  ALL 

THE BEANS, CACAO BEANS, 

COFFEE BEANS, JELLY BEANS, AND 

HAS BEANS. 

‘Has beans?’ cried Violet Beauregarde. 

‘You’re one yourself! Sais Mr Wonka. 

112 TOTS ELS GRANS: GRANS DE 

CACAU, GRANS DE CAFÈ, GRANS 

DE SUCRE I GRANS DE SORRA 

̶ Grans de sorra? ̶  va exclamar Violet 

Beauregarde. 

̶ Tu mateixa en tens el cap ple! ̶  va dir 

el senyor Wonka! 

 

 108 

‘My dear Veruca! How do you do? What 

a pleasure this is! You do have an 

interesting name, don’t you? I always 

thought that a veruca was a sort of wart 

that you got on the sole of your foot! But I 

must be wrong, mustn’t I? 

81 −Benvolguda Veruca! Com estàs? 

Quina alegria més gran! Tens un nom 

molt interessant, trobo. Jo sempre 

havia cregut que una berruga és una 

mena de  bonyet que et surt a la planta 

dels peus! Però em dec equivocar, oi? 

 

75 
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7.2 Manolito Gafotas i la seva traducció anglesa Manolito Four-Eyes 

1. Fraseologia 

1.1 Fraseologia llengua original / Fraseologia llengua meta 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

[...] de mayor, las orejas se encogen, y si no 

se encogen, te las corta un cirujano y santas 

pascuas. 

 

11 [...] when you get older, your ears 

shrink, and if they don’t shrink, a 

surgeon trims them, and all’s well that 

ends well. 

 

5 

La madre del orejones mola un pegote 

porque està divorciada y, como se siente 

culpable, nunca le levanta la mano al 

Orejones 

11 Big Ears’ mom is a whole lotta cool 

because she’s divorced and since she 

feels guilty, she never chews out Big 

Ears. 

6 

[...] pero todo el mundo te dará los pelos y 

también las señales de Manolito 

 

14 [...] but everyone will give you the ins 

and also the outs of Manolito 

 

 

9 

Ese día aprendí que si quieres meterte a una 

madre en el bote, es mucho mejor que te 

rompas algo de tu propio cuerpo a que te 

rompas algo de la ropa. 

15 That day I learned that if you want to 

have your mother in the palm of your 

hand, it’s much better to break 

something in your body than to break 

something off your clothes. 

 

10 

No sigo porque me estoy poniendo verde a 

mí mismo. 

18 I won’t go on, because I’m bad-

mouthing myself. 

16 

[…] él nunca se da importancia.  

 

22 He never puts on airs. 18 

̶ Pues no, eso está en el quinto pino.  25 “No, that’s out in the boondocks.” 21 

̶Voy a echar una cabezada, Manolito, 

majo. Cuida tú de que no nos pasemos de 

parada.  

 

25 “I’m gonna catch forty winks, 

Manolito, sweetie. Watch out so we 

don’t pass our stop.” 

21 

[…] una broma que nunca se la ha creído 

nadie y que a nadie le ha hecho gracia 

32 […] a joke no one has ever fallen for 

and no one gets a kick out of 

29 

Pero a Yihad no le impresionan las grandes 

frases; él es el clásico tipo duro, duro de 

roer 

 

 41 But Ozzy’s not impressed by great 

statements; he’s the classic though 

guy, a hard nut to crack. 

38 

Yihad empezaba a estar del rey Balduino y 

de sus gafas hasta las narices.  

 

43 Ozzy the Bully was sick of Baudouin 

and his glasses. 

42 

Me romperá las próximas gafas, y las 

próximas, y las próximas, porque la ha 

tomado conmigo, abuelo. 

 

46 He’ll break my next glasses, and the 

next, and the next because he has his 

sights set on me. 

44 

̶Cuando vuelvas mañana del oculista, 

arreglaremos cuentas con Yihad. 

46 “When you come back from the 

optometrist tomorrow, we’ll get even 

with Ozzy,” 

44 

Pero no, mi abuelo Nicolás no se había ido 

de la lengua, no es de ésos. 

50 But no, my Grandpa Nicolás hadn’t let 

the cat out of the bag; he’s not like 

49 
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that. 

‒Por las narices te voy a dar yo doscientas 

pesetas. 

55 “Over my dead body I’m giving you 

a Euro.”  

55 

Por eso prefiere al Imbécil, porque el 

Imbécil es de los de «a la chita callando». 

67 That’s why she likes the Bozo better ̶ 

he’s one of those “on the down low” 

types. 

67 

El Orejones y yo nos dimos media vuelta y 

nos fuimos; primero, porque allí no 

pintábamos nada, y segundo, porque 

teníamos miedo a que nos pidieran que 

jugáramos con ellos. 

74 Big Ears and I turned around and left; 

first of all, because we were out of 

place there, and second, because we 

were afraid they’d ask us to play with 

them.  

76 

[…] ¿No crees que es mejor prevenir que 

curar? 

78 […] Don’t you think it’s better to be 

safe than sorry? 

80 

[…] eché a andar pisando el suelo con 

rabia; estaba hasta las narices. 

87 I walked away, angrily stomping the 

ground. I was sick and tired of my 

friends. 

89 

El señor Solís tuvo que montarse en el 

autocar y me dijo que por esta vez me 

libraba por los pelos de la silla eléctrica y 

que me fuera cuanto más lejos mejor. 

92 He told me that I was saved by the 

skin of my teeth this time, and to go 

away, the farther the better. 

95 

 

̶Don Nicolás, estas cosas tienen un pase si 

las hace un niño como Manolito, pero 

cuando las hace una persona mayor son de 

juzgado de guardia. 

100 “Mr. Nicolás, these things can be 

excused if a boy like Manolito does 

them, but when an older person does 

them, they throw the book at you.” 

103 

Al Imbécil le tuvo que hacer otro traje de 

paloma porque el Imbécil es culo-veo-culo-

quiero, […] 

109 She had to make another dove outfit 

for the Bozo since the Bozo is 

“monkey see, monkey do,” 

 114 

Cuando Yihad se dio cuenta de que 

conmigo en su equipo no se comía una 

rosca, decidió que a partir de ese momento 

ya nadie iría en equipo. 

118 When Ozzy realized that with me on 

his team he was goin’ nowhere fast, 

he decided that nobody would be on 

teams. 

123 

[…] como estornudes un poco fuerte se te 

puede caer el pelo, y no precisamente por 

el estornudo. 

123 […] if you sneeze a little too hard, 

heads will roll, and not exactly from 

the sneeze. 

128 

Bueno, había salido sano y salvo, sin 

cicatrices, no me podía quejar. 

124 But I came out safe and sound, so I 

couldn’t complain.  

130 

̶Pues le va a salir el tiro por la culata, 

porque estoy harto de invitarle en El 

Tropezón para que ahora me deje a mí 

tirado en la calle. 

128 “Well, it’s gonna backfire on him,” 

said Ozzy’s grandpa. “I’m sick and 

tired of treating him in Stumbles just 

so he can leave me out in the cold on 

the street. 

134 

El Orejones, que le ha tocado el papel en 

esta vida de meter la pata, dijo: […] 

130 Big Ears, who got stuck with the role 

in life of putting his foot in his 

mouth, said, […] 

136 

 

 

1.2 No fraseologia llengua original / Sí fraseologia llengua meta 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

El tío me soltó en el suelo como 

mosqueado y dijo […] 

18 The guy put me down on the ground, 

all in a huff, and said […] 

16 
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Mi abuelo soltó lo de «in person» y se 

quedó tan pancho 

22 My grandpa threw out en persona 

without batting an eye.  

18 

̶ Pues la molesta  ̶ dijo el camarero, que 

estaba dispuesto a llevarse el premio de 

pesado del año y de típico pelota de 

famosos. 

24 “Well, it just bothers her”, said the 

waiter, who was about to win the prize 

for pain-in-the-neck of the year and 

typical star brown-noser. 

18 

[…] porque el chulito de Yihad siempre 

viene con historias de éstas para tirarse el 

rollo 

33 […] because Ozzy the Bully always 

comes out with stories like that just to 

shoot the breeze 
 

29 

[…] y no había salido la gotera del cuarto 

de baño que a mi madre le hace sufrir 

tanto. 

35 […] and the bathroom didn’t have the 

leak that drives my mom up the wall. 

32 

‒No, de chica hago yo, porque hacer de 

chica en este juego me sale chachipé 

40 “No, I’ll be the girl. I’ll be the bee’s 

knees. 

37 

En eso había salido a mi madre: ella 

también es muy rencorosa cuando se pone. 

48 I take after my mom that way: she’s 

really spiteful, too, when she puts her 

mind to it. 

46 

Mi abuelo siempre nos pregunta: 

‒ ¿Por dónde nos salen las lentejas? 

‒ ¡Por las orejas!―gritamos con todas 

nuestras fuerzas el Imbécil y yo. 

 

48 My grandpa always asks us, “Where 

are we up to in peas?” 

“We’re up to our knees!” the Bozo 

and I scream with all our might. 

46 

Yo estaba seguro de que mi abuelo nunca 

se chivaría, pero prefería que el chulito lo 

pasara mal durante un rato. 

50 I was sure my grandpa hadn’t told on 

him, but I wanted the bully to sweat it 

out awhile. 

48 

Y va el tío y saca una navaja de grandes 

dimensiones y nos amenaza sin 

contemplaciones 

55 So, without beating around the 

bush, the guy took out a very large 

knife.  

55 

[…] le dije un sitio donde podía atracar a 

sus anchas y sacar su navaja de Mota del 

Cuervo sin que yo saliera a meterme donde 

no me importa. 

61 […] I told him about a place where he 

could pull out another knife from Mota 

del Cuervo without me or my grandpa 

interrupting when it’s none of our 

business.  

60 

̶ Joé, con la Susanita, nos tiene a todos 

machacados.  

67 “That Little One-and-Only Susana has 

us all beat to a pulp.” 

67 

̶ ¿Y por qué se murió? ¿Era muy viejo?   ̶

esto lo dijo Arturo Román, que dice mi 

señorita que siempre está en su mundo. 

80 “And why did he die? Was he really 

old?” asked Arturo Román, who’s 

always out in left field, according to 

Our Teach. 

82 

̶ ¿Y estaba solo cuando le dio el ataque al 

corazón? ̶ preguntó el Orejones, que quiere 

saberlo todo hasta el final.  

81 ¡And was he alone when he had the 

heart attack?” asked Big Ears, who 

wants to know everything down to the 

last detail.  

83 

̶ Pues qué morro tiene el amigo del padre 

de Manolito  ̶  dijo Jessica, la Gorda, que 

ya no está gorda.  

81 “Manolito’s dad’s friend has some 

nerve,” said Jessica, who’s not fat 

anymore.  

83 

Paquito Medina nos alcanzó al Orejones y a 

mí. Estaba tan fresco: […] 

86 Paquito Medina caught up to Big Ears 

and me. He was as cool as a 

cucumber. 

89 
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1.3 Sí fraseologia llengua original / No fraseologia llengua meta 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Me pusieron Manolito por el camión de mi 

padre y al camión le pusieron Manolito por 

mi padre, que se llama Manolo. A mi padre 

le pusieron Manolo por su padre, y así hasta 

el principio de los tiempos. […] Hasta el 

último Manolito García, que soy yo, el 

último mono.  

10 I was named Manolito after my dad’s 

truck, whose name is Manolo. My dad 

was named after his dad, and so on 

back to the beginning of time. […] 

Until Manolito García number one  ̶

that’s me, the Number-One Bum.  

 

 

4 

Así que mi abuelo y yo siempre entramos 

en el metro como hechos polvo y siempre 

nos da resultado. 

17 That’s wht my grandpa and I always 

get on the train like we’re a wreck, 

and it always pays off. 

12 

[...] hay persones en el mundo que tienen 

muy mala leche. 

25 There are people in the world who act 

really stinky.  

21 

[...] mi madre nos había echado en cara 

todo desde el día en que nacimos […] 

26 […] my mother had thrown 

everything since the day we were born 

[…] 

22 

«Al niño se le quedan los temas en el 

tintero.» 

31 All the boy’s ideas get trapped in his 

noggin 

27 

Mi madre se pone negra […] 35 My mom fumes […] 32 

La verdad es que viendo que me las iba a 

llevar de todos los colores, dije: […] 

40 Seeing I was gonna get annihilated, I 

said, […] 

37 

A Yihad le importaban un pimiento las 

palabras de la maestra […], las palabras de 

su madre […] las palabras de los tebeos 

[…] y las palabras de otros niños como yo. 

46 Ozzy doesn’t care about the teacher’s 

words, his mother’s words […] 

superheroes’ words […], or the words 

of other kids like me. 

44 

Es verdad que ninguno de los socios de la 

panda estaba muy seguro de querer 

pertenecer a ella, pero como dice mi 

abuelo: «Nunca llueve a gusto de todos. » 

52 It’s true that none of the members of 

the crew were very sure about wanting 

to belong to it, but as my grandpa says, 

“You can’t please everyone.” 

51 

[…] le dije un sitio donde podía atracar a 

sus anchas y sacar su navaja de Mota del 

Cuervo sin que yo saliera a meterme donde 

no me importa. 

61 […] I told him about a place where he 

could go around mugging people with 

some elbow room, where he could 

pull out another knife from Mota del 

Cuervo without me or my grandpa 

interrupting when it’s none of our 

business.  

60 

No me extraña; si yo fuera médico y fuera a 

ver a un niño que ni me va ni me viene, no 

me gustaría que su madre me empezara a 

hablar del culo del niño ese.  

78 If I were a doctor giving a checkup to 

a kid I hardly knew I wouldn’t want 

his mother talking to me about his rear 

end. 

79 

̶ Hijo mío, qué mosca te ha picado. 102 “What’s gotten into you? […] 106 

Estás como una cabra.  102 “That one’s cuckoo bananas.” 106 

[…], ése está como un cencerro. 102 […] You’re bananas.” 106 

̶Pues dinos lo que quieres que te 

regalemos  ̶mi madre no se da por vencida 

tan fácilmente. 

122 “Well, tell us what you want us to give 

you.” My mom doesn’t give up so 

easily, either. 

127 

Estaba claro que la opinión de mi abuelo no 

era sagrada, todo el mundo se la saltaba 

128 It was obvious that my grandpa’s 

opinion was not sacred ̶ everyone blew 

134 
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por la torera.  it off. 

La atravesamos con su palillo de dientes y 

todo; la verdad es que daba el pego, pero 

mi abuelo sospechó que no se trataba de 

una aceituna como las demás cuando vio 

que a la aceituna se le movían las patas. 

129 We speared it with a toothpick and 

everything; it could’ve passed for an 

olive, but my grandpa suspected that 

he wasn’t dealing with an everyday 

olive when he saw it legs moving. 

135 

[…] según dicen las madres, está como un 

tren y es un cachondo.  

130 […] who, according to the mothers, is 

a hottie and a riot. 

136 

Se equivocaba; ella siempre se da cuenta, lo 

que pasa es que a veces decide hacerse la 

sueca.  

132 Of course, he was wrong. She always 

knows ̶ it’s just that sometimes she 

decides to wait.  

138 

 

2. Lèxic 

2.1 Noms propis 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Porque por Manolito García Moreno no me 

conoce ni el Orejones López, que es mi 

mejor amigo 

9 That’s because nobody knows me as 

Manolito García Moreno, not even 

Big Ears López, and he’s my best 

friend 

3 

Me acuerdo porque acababa de estrenar mis 

gafas y mi vecina Luisa siempre me decía: 

«Pobrecillo, con cinco años.» 

13 

 

I remember because I had just broken 

in my first pair of glasses, and Our 

Nosy Neighbor Luisa was always 

saying, “It’s okay that his dad 

wears glasses, but that poor little 

thing, he’s only five.” 

8 

Dice la Susana que cuando una persona de 

España va a psicólogo es porque ya la han 

echado de todas partes […] 

29 The One-and-Only Susana says that 

when people from Spain go to the 

psychologist, it’s because they’ve 

already been kicked out of 

everywhere else […] 

25 

[…] porque el chulito de Yihad siempre 

viene con historias de éstas 

 

33 […] because Ozzy the Bully always 

comes out with stories like that 

29 

[…] di que el otro día estoy tan tranquilo en 

el parque del Árbol del Ahorcado, que lo 

llamamos así porque sólo tiene un árbol 

que tiene muy buena pinta para ahorcarse, 

un árbol del lejano Oeste, […] 

 

_________________________ 

Nota: En la traducció a l’anglès, s’omet la 

frase “que tiene muy buena pinta para 

ahorcarse” y es diu només “it looks a bit 

suspicious” perquè no es vegi tan evident i 

crua la raó per la qual el Manolito i els seus 

amics han decidit batejar amb Árbol del 

Ahorcado al parc on van a jugar. 

39 [...] I was in Hangman’s Park (we 

call it that because it only has one 

tree, so it looks a bit suspicious).  

36 

Es que a su padre todos los del bar El 44 You see, everyone in Stumbles Bar 41 
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Tropezón le llaman capitán Merluza […] calls his dad Lush […] 

 

 

De repente, el Orejones leyó el título y 

resultó que el  cacho cuadro se llamaba Las 

tres Gracias. 

60 All of a sudden, Big Ears read the 

title, and it turned out the big ol’ 

painting was called Three Graceful 

Ladies. 

59 

Al principio, el mueble-bar era sagrado y 

mi madre sólo metía allí el coñac 

Fundador de mi padre, el anís de mi 

abuelo y una botella de sidra El Gaitero 

que sobró de las Navidades pasadas. 

 

 

 

77 At first, the minibar was sacred, and 

my mom only put in only my dad’s 

Fundador cognac, my grandpa’s 

anisette, and a bottle of Bagpiper 

cider that was left over from 

Christmas. 

78 

El presentador era el director de la 

guardería El Pimpollo, que está al lado de 

mi casa. 

112 The presente was the principal of 

Primpers Preschool, which is next 

to my house. 

117 

 

2.2  Topònims 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

En Carabanchel, que es mi barrio Ø, por si 

no te lo había dicho 

9 In Carabanchel  ̶that’s the name of 

my neighborhood in Madrid, in case 

I haven’t told you   ̶

 

3 

[…] más conocido a este lado del río 

Manzanares como Gafotas  

14 […] otherwise known on this side of 

the River Manzanares as Four-Eyes 

3 

Mi madre nos había mandado a Pontejos, 

que es una tienda que hay en la Puerta del 

Sol Ø, donde van todas las madres del 

mundo mundial a comprar botones, 

cremalleras, agujas y cuernos. 

17 My mom set us to Pontejos, a store in 

the Puerta del Sol square in 

Madrid, where all the mothers in the 

worldwide world go to buy buttons, 

zippers, needles, and anchors. 

13 

[…] ahora vamos a darnos un garbeo por la 

Gran Vía, Manolito. 

18 […] Now let’s take a stroll around 

Grand Street, Manolito.” 

13 

Y para comprobar esas cosas hay que salir 

al centro, que es donde hay famosos, 

porque en mi barrio, que es Carabanchel, no 

hay ni famosos ni cuernos. 

22 And in order to prove things like that, 

you have to go to downtown Madrid, 

where the stars are. In my 

neighborhood, Carabanchel, there are 

no anchor buttons and no stars. 

 

18 

Ella veraneaba en Motril, como su 

majestad […] 

43 She spent her summers in Andalucía 

on the coast of Spain, like his 

majesty […] 

40 

Cuando lo saqué en el autobús, Yihad me 

dijo que yo era un pedazo de hortera y que 

parecía que en vez de ir al Museo del Prado 

me iba de acampada a Miraflores de la 

Sierra.  

58 I opened my snack on the bus, Ozzy 

said I was one heck of a cheeseball 

and that it looked like I was going 

camping Ø and no to the Prado 

Museum.  

58 

̶A lo mejor al niño que dibujó los animales 

en las cuevas de Altamira también le 

echaron una bronca. 

103 “Maybe the prehistoric kid who drew 

animals on cave walls got chewed 

out, too.” 

108 
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[…] Que cómo se hacía un disfraz de 

paloma y que paz era lo que ella necesitaba, 

mucha paz en una playa desierta de 

Benidorm y sin niños, que eso era para ella 

la paz mundial. 

108 And she said it was peace what she 

needed, a lot of peace on a deserted 

beach without kids ̶ in her opinion, 

that’s what Word Peace was all about. 

113 

 

2.3 Monedes 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Es un rollo mortal sacarle la cama, pero me 

aguanto muy contento porque siempre me 

da veinticinco pesetas en una moneda 

para mi cerdo 

12 It’s a deadly pain, but I just grin and 

bear it because afterward my grandpa 

always gives me a ten-cent coin for 

my pig 

6 

̶ Mire, vamos a Carabanchel Alto. ¿Usted 

cree que tenemos suficiente con seiscientas 

pesetas? 

25   “Listen, we’re going to Upper 

Carabanchel. Do you think two euros 

will cover the ride?” 

21 

‒Por las narices te voy a dar yo doscientas 

pesetas. 

55 “Over my dead body I’m giving you 

a Euro.” (That’s about $1.40, but 

my grandpa has a firm mind about 

these things.) 

55 

Por la noche me metí en la cama de mi 

abuelo para calentarle los pies. Siempre me 

recompensa con veinticinco pesetas en la 

hucha, […] 

71 Each night, I usually heat up my 

grandpa’s feet, and he usually 

compensates me with ten cents in my 

piggy bank ̶ […] 

72 

 

2.4 Pesos i mesures  

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Es la cama más grande que he visto en mi 

vida y eso que sólo es de 1, 35, de 

matrimonio cariñoso. 

38 It’s the biggest deserted island I’ve 

seen in my life, and it’s only a 54 x 

75 inch double bed for affectionate 

marriages.  

35 

[…] y yo salí corriendo como si fuera a 

ganar los cien metros lisos.  

40 […] and I took off running as if I 

were gonna win the hundred-yard 

dash.  

37 

Molaba tres quilos.  47 It was five pounds of cool 45 

̶Y si cuando estoy en el colegio me sube a 

38˚?  

78 “And what if I’m at school and my 

fever goes up to a hundred and two 

and I’m sweating like a madman? 

80 

Lo más gracioso es que Yihad había 

aprobado. A veces la vida tiene sorpresas 

tan desagradables como ésa. Menos mal 

que sólo sacó un seis.  

86 The funniest thing is that Ozzy 

passed. Sometimes life gives you 

surprises as unpleasant as that one. 

Thank God, he only got a sixty.  

89 
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2.5 Menjar 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Me lo arrancó el año pasado el Orejones 

López de un mordisco, un día que no le 

quise dar bocadillo. 

15   Big Ears López ripped it off last year  ̶

he bit it after I refused to give him a 

crispy, crunchy baguette. 

10 

[...] vimos a una que presenta los 

telediarios sentada en una cafetería 

tomándose un sandwich con pollo, 

mayonesa, lechuga y tomate. 

19 […] we saw a lady that does the 

newscasts sitting in a café eating a 

BLT. 

 

17 

Mi padre me dejó pedir un batido, una 

palmera de chocolate y un donuts. 

47 My dad let me order a shake, a 

chocolate croissant, and a doughnut.  

45 

La única que seguía igual era mi madre, 

que hizo lentejas como casi siempre. 

48 The only thing that stayed the same 

was  my mom, who made peas. 

46 

[…] que el cabrales es para mí y para ti es 

el bocadillo de colacao con mantequilla. 

54 The Cabrales is for me, and yours is 

the baguette with butter.” 

53 

Mi madre me había preparado para ir al 

Museo del Prado una tortilla de patatas, 

unos filetes empanados y un bollicao. 

58 My mom had made me a potato 

tortilla in a crispy, crunchy baguette; 

some breaded steaks; and a 

chocolate croissant (for dessert) to 

take to the Prado Museum. 

58 

 

2.6 Jocs 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

[...] y estaba con el Orejones López 

jugando a la trompa carnicera […] 

39 I was with Big Ears López playing 

with my truck […] 

36 

[...] la Susana me mandó insultar a un niño 

de cuarto, llevarle tierra para hacer un 

castillo y hacer de peste bubónica con tres 

de sus amigas. 

71 […] the One-and-Only Susana 

ordered me to insult a boy in the 

fourth grade, bring her sand to 

make a castle, and play bubonic 

plague with her and three of her 

friends. 

72 

Jugamos al pañuelo, a la peste bubónica 

y al churro-media manga-manga entera, 

que es un juego que consiste en un equipo 

que se agacha y el otro se tira encima sin 

piedad, es un juego de los llamados 

«educativos». 

 

 

118 We played kick the can, bubonic 

plague, and leapfrog, which is a 

game that consists of one team 

crouching down and the other 

throwing themselves on top 

mercilessly; it’s one of those games 

they call “educational.” 

123 

Al abuelo de Yihad se le había ocurrido 

traerse a cuatro abuelos más de los que van 

a jugar al chinchón al Club del Jubilado.  

131 It had occurred to Ozzy’s grandpa 

to bring four other grandpas who 

go to play the bridge at the senior 

center.  

137 
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 2.7 Insults 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

También me pueden llamar Cabezón 10 They could call me Fathead, too 5 

[...] el Orejones López, que es mi mejor 

amigo, aunque algunas veces sea un 

cochino y un traidor y otras, un cochino 

traidor 

9 [...] Big Ears López, and he’s my 

best friend; even though sometimes 

he can be a dog and a traitor (and 

other times, a dog traitor) 

 

 

3 

Estas teorias se las aguantamos porque es 

una chica; si llega a ser un Chico, 

le hacemos morder el polvo, 

descarao. 

29 We put up with these theories 

because she’s a girl. If she were a 

boy, we’d make him bite the dust, 

jerk. 

25 

«Es usted un plasta.» Firmado: el doctor 

Martínez. 

36  You are a royal pain. 

Doctor Martínez 

34 

‒ ¿Y tú qué miras, bobo? ―le preguntó 

Yihad con mucha educación. 

51 “What are you lookin’ at, dimwit?” 

Ozzy asked very politely. 

50 

‒ Que no, atontao, que te lo has tragado, 

pardillo 

54 “No, no, spaceshot. You fell for it, 

nitwit.  

53 

«Ése es el chorizo que se atrevió a atracar 

a Nicolás Moreno y a Manolito Gafotas.» 

57 “That’s the thug who dared to stick 

up Nicolás Moreno and Manolito 

Four-Eyes.” 

57 

̶ Y dame la navaja, que no quiero que el 

nombre de mi pueblo se vea mancillado 

con tus fechorías, asqueroso.  

57 “And give me that knife. I don’t 

want my village’s name tarnished 

by your misdeeds, creep.” 

57 

̶Si tú le pegas por defenderme, me llamarán 

mariquita. 

46 “If you hit him to defend me, 

they’ll call me a wimp.” 

44 

Si mi Yihad hubiera estado delante, seguro 

que le había dado su merecido a ese 

macarra, ¿verdad, Yihad? 

49 “If my Ozzy had been with him, he 

would’ve given that punk what he 

deserves. Right, Ozzy?” 

47 

Cuando lo saqué en el autobús, Yihad me 

dijo que yo era un pedazo de hortera y que 

parecía que en vez de ir al Museo del Prado 

me iba de acampada a Miraflores de la 

Sierra.  

58 I opened my snack on the bus, 

Ozzy said I was one heck of a 

cheeseball and that it looked like I 

was going camping and no to the 

Prado Museum.  

58 

 

 

2.8 Referències culturals 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Porque mi abuelo me enseñó su canción 

preferida, que se llama “Campanera”  

13 It’s from my grandpa’s favorite 

song, which he taught me, called 

“The Bell Ringer.” 

8 

̶ Yo soy responsable de que la señorita 

locutora se tome el sandwich tranquilla y 

22 “I’m responsible for this Young 

lady having a Sandwich in peace, 

18 
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no como si fuera una mona de la Casa de 

las Fieras. 

 

not like a monkey in a cage.” 

[…] hemos venido a por un cuerno al 

centro y mire usted la hora que es, mi hija 

estará llamando al 091.  

 

 

25 […] we’ve come downtown to get 

an anchor button and look at the 

time, my daughter will be calling 

the police. 

20 

Pero el guardia no nos regañó, nos dijo 

que habíamos llegado hasta la Casa de 

Campo y nos acompañó hasta nuestra 

estación […] 

 

_____________________________ 

Nota: La Casa de Campo és una estació de 

les línies 5 i 10 del metro de Madrid que 

limita amb el parc que duu aquest nom. A 

la traducció, però, s’ha afegit la frase 

explicativa “where the subway cars are 

kept”, és a dir, “on es guarden els trens 

del metro”, tot i que no hi ha cap cotxeres 

en aquesta estació.  En tot cas, a la 

traducció no ha quedat reflectit que la 

Casa de Campo és una estació de metro de 

Madrid. 

26 But the guard didn’t chew us out  

he told us we had reached the field 

house, where the subway cars are 

kept, and then came with us to the 

nearest station 

22 

[…] si hubiera habido un Festival de 

Eurovisión de dibujos de familias, fijo 

que se hubiera llevado el primer premio. 

 

 

30 […] if there’d been a European 

Idol Contest of family drawings, 

for sure Ozzy would’ve taken first 

prize. 

27 

Pero la sita, que siempre tiene que jorobar 

los mejores momentos Nestcafé, le quitó 

el dibujo, se lo guardó la tía y llamó a sus 

padres para verles al natural el bigote y 

los cuernos. 

31 But Our Teach, who always has to 

ruin the best Kodak moments, 

took the drawing away from him, 

kept it, and called his parents 

27 

Mi abuelo sí que hace ruido, pero como 

los dientes que lleva no son suyos sino 

que son del Alcampo, pues todo el mundo 

le disculpa. 

 

 

53 My father sure makes noise when 

he eats, but since the teeth aren’t 

his (they’re from Walmart), 

everyone forgives him. 

53 

Mi madre me lo mete en el bolsillo todos 

los días para que compre «el número de 

los ciegos» 

 

56 My mom sticks money in my 

pocket every day so that I can buy a 

scrath ticket. 

55 

̶ Catalina  ̶ siguió diciendo mi abuelo en su 

silla del Congreso de los Diputados  ̶, ni 

una palabra más. 

97 “Catalina”, my grandpa went on in 

his House of Representatives 

voice, “not another word.” 

101 

Mi abuelo, Yihad, yo, el Orejones, 

Paquito Medina y la Susana iríamos a la 

Seguridad Social para que el médico le 

viera los mocos al Imbécil. 

128 My grandpa, me Big Ears, Paquito 

Medina, and the One-and-Only 

Susana would go to the clinic so 

the doctor could examine the 

134 
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Bozo’s stuffy nose 

Yo hago lo mismo con mis regalos de 

Reyes: me los bajo todos al parque del 

Ahorcado para que no se separen de mí en 

todo el día. 

136 I do the same with the gifts from 

my birthday parties: I take all of 

them to Hangman’s Park so they’re 

not away from me the whole day. 

143 

 

 

3. La remissió a l’oralitat 

 

3.1 Apel·lacions 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

El Imbécil es mi hermanito pequeño, el 

único que tengo. 

13 The Bozo is my little baby brother, 

the only one I have 

 

7 

 

Igual que yo me merezco que mi abuelo 

me llame: Manolito, El Nuevo Joselito. 

13 Just like I don’t deserve my 

grandpa calling me Manolito the 

New Joselito. 

8 

̶ Abuelo, para ver animales lleve al niño al 

zoo, esto es una cafetería. 

22 “Grandpops, if you wanna see 

animals, take the kid to the zoo. 

This is a café.” 

18 

[…] Manolito, majo.  25 […] Manolito, sweetie.  21 

Eso no lo digo yo, lo dice mi sita 

Asunción […]  

 

[…] y a mi sita no le gusta que las madres 

salgan en los dibujos sin haberse depilado 

29 

 

 

30 

That’s not what I say, Miss 

Asunción says so.  

 

Out Teach doesn’t like mothers to 

be in drawings without shaving 

first. 

26 

 

 

27 

̶ ¡Nunca serás el capitán América! ¡Lo 

único que puedes ser en tu vida es el 

capitán Merluza! ¡Todo el mundo te 

conocerá como el capitán Merluza! 

 

44 “You’ll never be Captain America! 

The only thing you’ll ever be in 

your life is Captain Lush! The 

whole world will know you as 

Captain Lush!” 

 

 

 

41 

Su madre era Joaquina, alias La Ceporra; 

mi abuelo la conocía.  

57 The mugger’s mother is Joaquina, 

and my grandpa knew her. 

“Joaquina, alias the Stump?” my 

grandpa asked nicely. 

57 

[…] porque el año pasado me pasó que los 

demás se pusieron a pedir como posesos 

antes que yo, me quedé el último y sólo 

quedó libre Jessica, la Gorda. 

64 What happened to me last year was 

that all the other kids started asking 

girls out before I did, like they were 

possessed. So I ended up being the 

last one to ask, and the only girl 

available was Jessica the Fat 

Fatty.  

63 

Bueno, como te he dicho hace una hora, la 

Susana Bragas Sucias se había ido con el 

Orejones a ver el demonio de Tasmania.  

65 Well, like I said one hour ago, the 

One-and-Only Susana Dirty 

Underpants went with Big Ears to 

64 
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watch the Tasmanian Devil. 

̶No le digas nada al chiquillo, que el 

jarrón lo he roto yo. 

70 “Don’t say anything to the kiddo. I 

was the one who broke the vase.” 

71 

Superbarriga iba anunciando a los 

grupos de los colegios que iban saliendo 

al escenario entre los abucheos de los que 

estábamos sentados. 

113 Supergut began announcing the 

school groups that came onstage, 

amid the boos from all of us who 

were sitting. 

118 

 

3.2 Exclamacions 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

[…] la Luisa sube preguntando a qué 

santo viene este terremoto de San 

Francisco. 

19 Our Noisy Neighbor Luisa comes 

up to ask “What on God’s green 

Earth is that” ―an earthquake 

from Sant Francisco?” 

17 

[…] Menos mal que tengo un testigo. 27 […] Thank God I have a witness.” 23 

El abuelo me llevó al colegio, como todas 

las tardes, y mis padres se quedaron 

echando la siesta. Qué morro.  

48 In the afternnoon, my grandpa took 

me to scholl, like every afternoon, 

and my parents stayed home an 

took a nap‒ what nerve. 

47 

― ¡Qué bestia! ―dijo el abuelo de 

Yihad para arreglarlo.  

49 “What an animal!” said Ozzy’s 

grandpa.  

47 

¡Encima! A la hora y media se le pasó la 

risa a la niña esa. 

68 And that was the kicker! After an 

hour and a half, the girl stopped 

pointing and laughing. 

68 

̶Chachi, que se vaya la Susana todas las 

tardes contigo. 

73 “Great! The One-and-Only Susana 

can go over to your house every 

afternoon. […] 

73 

̶ Pues invéntate tú uno, no te fastidia  89 “Then go and make one up 

yourself. Gimme a break.” 

92 

̶ ¡De repente, abro la puerta y qué veo, a 

don Nicolás haciendo rayas de rotulador 

al lado de mi puerta, y claro, yo eso no lo 

puedo tolerar, hasta ahí podíamos 

llegar! 

98 “I open the door and what do I see? 

Mr. Nicolás drawing stripes with 

markers next to my door, and of 

course, I can’t tolerate that. That’s 

going too far!” 

102 

 

 

3.3  Onomatopeies  

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Estábamos todos muy sonrientes y sonaba 

el himno de España: «¡Chunda, chunda, 

tachunda, chunda, chunda, 

tatachundachún. Tachunda, 

chundachún…!» 

42 We were all smiling, and the 

anthem of Spain played in the 

Background: “Chunda, chunda, 

tachunda chunda, chunda, 

tatachundachun. Tachunda 

chundachun  ̶ !” 

40 
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4. Altres recursos lingüístics 

4.1  Metàfores i comparacions 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

[...] él decía que prefería sus orejas a mis 

gafas de culo de vaso 

11 [...] he said he’d rather have his 

ears over my Coke-bottle glasses 

5 

Me miró con cara de haber visto de 

repente a un monstruo de la creación 

32 She looked at me as if suddenly I 

had two heads 

28 

Es que a su padre todos los del bar El 

Tropezón le llaman capitán Merluza, y 

no precisamente porque sea pescadero. 

 

 

 

44 You see, everyone in Stumbles Bar 

calls his dad Lush, and not 

exactly because he’s a 

conservationist saving the lush 

tropical rain forest of Brazil. 

 

 

41 

Resulta que vino mi abuelo a buscarme a 

kárate, porque dice mi padre que ando 

como un chino y que eso hay que 

corregírmelo, porque da pena verme todo 

el día andando como Fumanchú, pero 

sin esas uñas tan largas que tiene 

Fumanchú. Yo las tengo negras, pero 

no largas, que conste.  

 

 

 

63 One day my grandpa came to pick 

me up from karate. I take karate 

because I walk like a penguin, and 

my dad says karate can fix this; it 

has to be fixed because it looks 

pathetic to walk around all day 

like a penguin unless you are a 

penguin. (My feet are filthy, but 

not webbed, just to set the record 

straight.) 

62 

[…] porque yo sin las gafas no veo ni un 

pijo. 

44 […] because without my glasses 

I’m as blind as a bat. 

42 

Yo me imaginaba a la sita Asunción 

diciendo: «Manolito García Moreno, un 

10 como una catedral.» 

85 I pictured Miss Asunción saying, 

“Manolito García Moreno, a big 

whopping one hundred.” 

88 

Mi abuelo, Yihad, yo, el Orejones, 

Paquito Medina y la Susana iríamos a la 

Seguridad Social para que el médico le 

viera los mocos al Imbécil. Un 

espectáculo sólo comparable al de Los 

Cazafantasmas. 

128 My grandpa, me Big Ears, Paquito 

Medina, and the One-and-Only 

Susana would go to the clinic so the 

doctor could examine the Bozo’s 

stuffy nose ̶ a spectacle comparable 

only to The Matrix. 

134 

Mi abuelo dice que el suelo de 

Carabanchel es horroroso, pero que el 

cielo es de los más bonitos del mundo; 

tan bonito como las pirámides de Egipto 

o el rascacielos de King-Kong. 

137 My grandpa says that the ground in 

Carabanchel is horrible, but the sky 

is one of the most beautiful in the 

world, as beautiful as the pyramids 

of Egypt or the Empire State 

Building. 

144 

 

 4.2  Argot infantil i jocs de paraules 

 

Text original Pàg. Traducció Pàg. 

Mola un pegote 9 He’s a whole lotta cool 3 

[...] porque si no jugar a Joselito, una vez 14 [...] because if I don’t play like I’m 8  
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que acabas de cantar “Campanera”, se 

convierte en un rollo repollo. 

Joselito , once we finish singing 

“The Bell Ringer,” it turns into a 

bore galore. 

 

Mi abuelo levantó la mano en plena Gran 

Vía para coger un taxi porque ya era 

supertarde. 

 

25 My grandpa raised his hand in the 

middle of Grand Street to catch a 

taxi. Without a doubt, we were 

already mega-late. 

25 

Es que mi abuelo ni tiene dientes, ni tiene 

pelos en la cabeza. Como habrás 

comprobado, en la lengua tampoco. 

 

27 My grandpa had lost whatever it is 

in your head that holds teeth on the 

inside and hair on the outside. As 

you saw, he lost whatever it is that 

holds your tongue, too.  

24 

[…] ella dice que le pongo la cabeza 

modorra y que, cuando no estoy 

hablando, se me va la olla a Camboya, o 

sea, que me quedo colgarrón. 

31 […] she says I make her head 

mushy and that, when I’m not 

talking, I flip my lid right outta 

Madrid ̶in other words, I freak 

out. 

27 

 ¿Para cobrar dos veces? De eso nada, 

monada. 

36 To pay for it again? No way, José. 33 

Seguro que mañana mi madre se 

despertará diciendo que le duelen todos 

los huesos de su cuerpo corporal. 

 

37 For sure my mom would wake up 

saying that all the bones in her 

“bodily body” were aching.  

35 

[...] y estaba con el Orejones López 

jugando a la trompa carnicera, cuando 

va y llega sin previo aviso el chulito de 

Yihad, me pone un pie en la trompa  ̶ en 

la trompa carnicera no en la mía  ̶ y me 

dice: [...] 

 

39 I was with Big Ears López playing 

with my truck, when Ozzy the 

Bully came up without prior 

warning, stomped on the honker  ̶ 

on the truck’s honker, not mine  ̶ 

and said: […] 

36 

Mi abuelo no pudo salir corriendo detrás 

de él porque como está de la próstata es 

como el que tiene un tío en Alcalá, que 

ni tiene tío ni tiene na.  

44 Of course, my grandpa couldn’t run 

after him (because of his bad 

prostate), and I was left like a kid 

who says he has an uncle in 

Waikiki; I didn’t have an uncle, 

and I didn’t have diddly. 

42 

No había ningún otro niño en la cafetería, 

todos debían de estar aguantando a todas 

las sitas Asunción que hay en este 

mundo mundial. 

47 Therte weren’t any other kids in the 

café; they must’ve been putting up 

with all the other Miss Asuncións 

in the worldwide world.  

45 

La gente me tomaría por loco. Unos 

dirían: «Anda, vete, salmonete», y otros 

saldrían corriendo despavoridos.   

53 People would take me for a nut. 

Some people would say, “C’mon, 

fet outta town, clown,” and others 

would take off petrified.  

52 
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Asunción nos quería llevar a ver Las 

Mininas de Velázquez, que es un cuadro 

en el que Velázquez retrató a todas sus 

gatas, porque era un hombre al que le 

gustaban mucho los animales; por eso mi 

colegio se llama Diego Velázquez.  

 

60 Miss Asunción wanted to take us to 

see Velázquez’s Las Meninas, 

which is a very famous painting; 

that’s why my school is called 

Diego Velázquez. 

58 

Nunca llegué a ver ese cuadro, porque por 

el camino vimos uno en el que salían tres 

tías bastante antiguas. Se veía que eran 

antiguas porque tenían, como dice mi 

madre, el tipo del tordo: la cabeza 

pequeña y el culo gordo.  

60 I never got to see that painting. 

Instead, on the way there we saw 

one with three ladies who were 

pretty ancient. You could tell they 

were ancient because they all had, 

as my mom says, the body of a 

pigeon: tiny little lips and big ol’ 

hips. 

58 

[…] al fin y al cabo, todo el mundo se 

equivoca, sobre todo el que tiene boca, 

y que a dormir. 

93 […] and when al is said and done, 

anyone can make a mistake, 

especially when they’re awake ̶ so 

go to sleep. 

96 

Lo único que tiene de malo es que al final 

siempre quedamos empate porque uno 

dice: 

̶ Monja. 

̶ Jamón   ̶sigue el otro. 

̶ Monja. 

̶¡Jamón! 

93 The only bad thing about it is that 

we always end in a tie because 

someone says: “Holdup.” 

“Uphold,” the other answers. 

“Holdup.” 

“Uphold!” 

96 

 


