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ABSTRACT 

Given that the screenplays of so many films are based on books, it is interesting to analyze to 

what extent they alter the meaning of the original work. While screen adaptations may aim to 

convey the same effect to the audience as the book did, they are constrained by formal and 

time restrictions. In subtitling, the case is the same. 

 

This study is based on the novel Gone Girl (2012) by Gillian Flynn and presents a contrastive 

analysis between the novel, the screenplay, the subtitles and the dubbing. I then present the 

results from the different analyses to show the process by which the message is transmitted. I 

explore whether all the works that derive from the original have the same significance. 

 

Moreover, another thing to take into account is the concept of the “interpretant” from 

semiotics, which maintains that each person can interpret events differently. This has 

consequences for works that derive from an original. An undeniable characteristic is that 

derivative works lose information from the previous ones and as a consequence the 

translation and the intertextuality of the story vary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERE ARE TWO SIDES  

TO EVERY STORY... 

Gone girl (2012), Gillian Flynn 
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1. INTRODUCCIÓ 

Durant l’últim any de carrera, és sabut pels estudiants que s’ha de realitzar el temible treball 

de fi de grau, molts l’encaren amb positivitat, però per molts altres és una tasca més que s’ha 

de fer, i com més aviat l’acabi millor. Tanmateix, això no vol dir que amb l’elaboració 

d’aquest treball l’estudiant no pugui demostrar alguns dels coneixements que ha après al llarg 

de la carrera, ja que durant quasi quatre anys ha assolit uns coneixements en relació amb la 

traducció. Potser ha tingut la sort de poder aprofundir en l’àmbit, relacionat amb la traducció, 

que més l’interessa i motiva, o potser l’àmbit que li havia tocat en un principi no l’atreia gaire, 

però mentre aprofundia en el tema i adquiria coneixements nous, s’animava per esforçar-se 

més. No obstant això, és clar que el treball de fi de grau serveix perquè els mateixos 

estudiants valorin el que han après durant els quatre anys de carrera, i que sàpiguen que 

encara els queda molt més per aprendre. Tot seguit, s’exposen la motivació personal per a 

l’elaboració d’aquest treball, els objectius que s’han establert i, la metodologia i l’estructura. 

 

1.1. Motivació 

La motivació personal m’ha portat a realitzar aquest treball sobre l’adaptació cinematogràfica 

i la traducció audiovisual en la modalitat de la subtitulació. Des de sempre, he estat una gran 

aficionada a les pel·lícules basades en novel·les, ja que personalment m’agrada comparar-les 

per veure si transmet el mateix efecte. Pel que fa a la subtitulació, aquest és un àmbit que 

durant els anys que dura el grau no he pogut aprofundir gaire i vaig pensar que el treball de fi 

de grau era una bona oportunitat per ampliar els meus coneixements. L’anàlisi que es durà a 

terme més endavant, s’estudiaran dos àmbits diferents, l’adaptació i la subtitulació. A més a 

més, s’ha pogut fer una anàlisi contrastiva amb aquests dos àmbits, aprofundint en les 

característiques i restriccions de cada un d’ells. 

 

L’obra literària escollida per a realitzar aquest treball d’anàlisi és la novel·la Gone girl 

(Perdida en castellà i Perduda en català). Aquesta obra és interessant com a objecte d’estudi 

per a la gran quantitat de temes que abraça, cosa que pot suposa un problema per als 

encarregats de l’adaptació i, més endavant, de la subtitulació (traducció). Així doncs, 

s’analitzaran les dificultats que es presenten en cada modalitat per poder apreciar millor les 

estratègies que s’han utilitzat per escriure el guió adaptat i la qualitat de la traducció dels 

subtítols. 
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1.2. Objectius 

Els objectius principals d’aquest treball són dos. D’una banda, realitzar una anàlisi 

contrastiva de l’obra literària original i l’adaptació cinematogràfica Gone girl per avaluar-ne 

la qualitat, extreure’n les estratègies que se solen utilitzar per escriure un guió adaptat i així, 

poder analitzar les alteracions que hi apareixen respecte a l’original (estructura, personatges, 

situació, etc.) i la presència del text original a l’adaptació cinematogràfica. De l’altra, 

comprovar si el text de la novel·la té cap influència en la traducció audiovisual (subtitulació) 

i que impliquen les característiques formals i temporals d’aquesta modalitat en concret, però 

sobretot el que busca aquest treball és analitzar el procés pel qual passa un missatge, és a dir, 

analitzar si arriba la mateixa significació d’uns fets que es narren en una novel·la, que 

s’adapta i després passa a ser un guió per a filmar un llargmetratge, del qual es generen uns 

subtítols. 

 

A més, cada un dels apartats de l’anàlisi presenta unes comparacions específiques, que 

exemplifiquen les observacions que s’han vist als diversos casos per estudiar els problemes 

concrets que apareixen, tant a l’adaptació com a la subtitulació, resumint totes les conclusions 

a les quals s’han arribat en l’últim apartat d’aquest treball. 

 

1.3. Metodologia i estructura 

Els objectius proposats s’han assolit mitjançant les tècniques d’observació crítica i la 

comparació entre textos. El procés es va iniciar amb la lectura de la novel·la Gone girl en 

anglès per decidir les pàgines del llibre a analitzar i es va continuar amb el visionament del 

film, amb subtítols en castellà i sense, per extreure’n els diàlegs corresponent a les pàgines. 

Després, es va procedir a adquirir els coneixements necessaris per a dur a terme l’anàlisi de 

manera satisfactòria, mitjançant la consulta de diferents referències i, tot seguit, es va 

començar a fer l’anàlisi de l’adaptació cinematogràfica i la subtitulació del llargmetratge, 

estudiant diversos exemples que ens permetessin arribar a unes conclusions generals. 

 

Aquest treball consta bàsicament de dues parts: la teoria i la pràctica, però està estructurat de 

la següent manera: «Introducció», «Contextualització», «Marc Teòric», «Anàlisi de 

l’adaptació i els subtítols», «Conclusions», «Referències» i «Annexos». Al començament 

d’aquesta anàlisi se li dóna al lector una mica de context sobre l’obra, igual que l’argument 

de l’obra perquè conegui els fets de la narració. Tot seguit, s’exposa breument la teoria 



 

~ 5 ~ 
 

necessària per comprendre les nocions bàsiques dels dos àmbits i/o modalitats que es tracten 

en aquest treball i que, posteriorment, ajuden a realitzar les diferents anàlisis. La part següent 

de l’estudi és la pràctica i el cos del treball, és a dir, l’anàlisi de l’adaptació i la subtitulació, 

en les quals es realitzen anàlisis contrastives entre: «Obra literària vs. Guió original», «Guió 

original vs. Subtitulació» i «Guió original vs. Doblatge vs. Subtitulació». El treball acaba 

amb un apartat de conclusions, les quals s’han extret a partir de l’anàlisi, amb la llista de 

referències que s’han consultat i, per últim, els annexos per consultar els textos amb els quals 

s’han treballat. 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ 

En aquesta part del treball es dóna informació sobre la novel·la, l’autora i la pel·lícula, 

perquè els lectors situïn l’obra en el seu context contemporani. A més, també es fa un resum 

de l’argument de l’obra per intentar que el lector no es perdi amb la trama, ja que l’obra que 

s’analitza és bastant recent i potser no hi ha gaire gent que hagi llegit el llibre o vist la 

pel·lícula. 

 

2.1. Sobre l’autora 

Gillian Flynn és una escriptora i periodista nord-americana que va néixer el 1971 a Kansas 

(Missouri). Amb les seves tres primeres obres ―Sharp Objects (2006), Dark Places (2009) i 

Gone Girl (2012)― va créixer el reconeixement i la visibilitat de l’autora. Els gèneres que 

han mogut a tanta gent han estat el misteri i el suspens, cosa que ha aconseguit que les seves 

obres es publiquin en més de quaranta idiomes diferents. 

 

2.2. Sobre l’obra 

Gone Girl és la tercera novel·la publicada de Flynn i va estar més de cent setmanes en la 

llista de best-sellers dels New York Time (Low Fat Designs, 2015). La novel·la és un thriller 

psicològic, en el qual la parella protagonista crea un ambient de misteri i suspens durant tots 

els esdeveniments que succeeixen. A més de tractar el tema de la vida conjugal, n’apareixen 

d’altres com el poder dels mitjans de comunicació i, la venjança i la manipulació (Shmoop 

University, 2017). 

 

L’obra es divideix en tres parts: “Noi perd noia”, “Noi coneix noia” i “Noi recupera noia”. I, 

va alternant el punt de vista en primera persona del narrador entre els dos protagonistes. Com 

s’ha dit anteriorment, la tercera part serà l’única que s’analitzarà en aquest treball. 

 

2.3. Sobre la pel·lícula 

L’adaptació cinematogràfica es va estrenar a finals del 2014, dura quasi dues hores i mitja i, 

Flynn va ser qui va escriure el guió per a l’adaptació del llibre a la gran pantalla una vegada 

20th Century Fox va comprar-ne els drets (Chitwood, 2012).  
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El director nord-americà que es va encarregar de donar forma a l’obra de Flynn va ser David 

Fincher, conegut per pel·lícules com The Fight Club (1999), The curious case of Benjamin 

Button (2008) i The girl with the dragon tattoo (2011). Els actors que s’encarreguen de donar 

vida a la intrigant parella de la novel·la són Ben Affleck i Rosamund Pike. També, hi 

apareixen altres actors com Neil Patrick Harris, Tyler Perry. 

 

2.4. Argument 

La primera part del llibre es narra en primera persona alternant els dos protagonistes. Amy 

explica la seva perspectiva des del passat a través d’un diari personal i descriu a la seva 

parella com una persona molt violenta. Per contra, la perspectiva d’en Nick és en present i 

deixa entreveure a una Amy massa perfeccionista. Una vegada els dos perden la feina i el 

càncer terminal de la mare d’en Nick empitjora decideixen mudar-se de Nova York a North 

Carthage (Missouri), el poble natal d’en Nick. Amy se sent fora de lloc en aquesta vida, troba 

a faltar la ciutat, i comença a sentir ressentiment envers el seu marit per haver-la portat allà. 

El dia del seu cinquè aniversari de matrimoni, Amy desapareix i Nick es converteix en el 

principal sospitós, ja que totes les proves l’inculpen d’una manera o altra. 

 

En la segona part, es descobreix que els dos narradors no són fiables perquè en Nick és 

adúlter i l’Amy és viva, tractant d’inculpar al seu marit pel seu “assassinat”. També, es revela 

que el diari que apareix a la primera part és fals, igual que totes les altres evidències que 

porten a pensar a la policia que en Nick és culpable d’assassinat, però no sap com demostrar 

que és innocent del delicte del qual l’acusen. Alhora, l’Amy s’amaga en un motel mentre veu 

com en Nick i el seu advocat treballen per canviar la mala imatge que té el públic del seu 

marit. No obstant això, dues persones li roben tots els diners que havia estalviat per mantenir-

se mentre estava “desapareguda” i això, la fa recórrer a una antiga parella, Desi, perquè 

l’ajudi. Tot i que ell accepta a amagar-la en una de les seves cases, es torna molt possessiu i 

ella es sent atrapada, això fa que l’Amy decideixi cometre un assassinat i tornar a casa amb el 

seu marit, ja que arribats a aquest punt ja no té cap altra sortida. 

 

En la tercera part del llibre succeeix el retrobament del matrimoni, i l’Amy s’inventa que en 

Desi l’havia segrestada. Per una altra banda, en Nick sap que menteix, però no té proves per 

demostrar-ho i es veu obligat a tornar a la seva vida matrimonial falsa. Decidit a què la seva 

dona pagui pels seus delictes, en Nick comença a escriure un llibre explicant tota la veritat 
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dels fets i exposant a la seva dona. L’Amy conscient d’això, utilitza el semen que havien 

guardat en una clínica de fertilitat per quedar-se embarassada i amenaça al seu marit perquè 

esborri el llibre o no podrà veure el seu fill. Al final, en Nick suprimeix el llibre i es queda 

amb l’Amy per cuidar del seu fill. 

 

Personatges principals 

Els personatges principals que s’estudiaran són l’Amy i en Nick Dunne, per saber si en la 

pel·lícula s’han adaptat correctament, tal com l’autora els descriu. 

 Amy Dunne 

Aquest personatge té el desig de ser perfecta, una necessitat que han creat els seus 

pares a través dels llibres que han escrit basant-se en la seva vida, una vida que en la 

ficció és insuperable. També, sembla una bona noia, però en realitat és una 

manipuladora a qui li agraden els jocs psicològics i sempre s’ha de sortir amb la seva. 

 Nick Dunne  

No és un personatge fiable perquè amaga informació, no és honest amb si mateix ni 

amb la gent que l’envolta. Això és perquè el comportament agressiu del seu pare i la 

pressió de les seves expectatives l’han portat a convertir-se en una persona que 

necessita complaure a tothom. 
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3. MARC TEÒRIC 

Per començar amb aquest apartat és important conèixer la diferència entre els conceptes 

següents, per situar-se dins un marc teòric concret: 

 la traducció audiovisual: traducció d’un text independent que es transmet per un doble 

canal (àudio i visual) d’una llengua a una altra, 

 l’adaptació cinematogràfica: transformació o conversió d’una obra literària en una 

pel·lícula, 

 la intertextualitat: relació que un text (oral o escrit) manté amb altres textos i, 

 la translació: traslladar l’efecte d’uns fets. 

 

En aquest treball, s’analitzarà el procés pel qual ha passat l’obra literària, Gone girl, per 

transformar-se en una adaptació cinematogràfica i, també, s’estudiaran els subtítols en 

castellà per veure quins canvis es produeixen en la traducció de l’obra, és a dir, si durant el 

procés d’adaptació i de traducció hi ha cap modificació que alteri la intertextualitat del text 

original. 

  

Obra original > Film > Subtitulació 

La novel·la esdevé un guió cinematogràfic per adaptar l’obra  a la gran pantalla, procés en el 

qual intervé la traducció audiovisual, tant en la subtitulació com en el doblatge.  

 

Preguntes 

En aquesta cadena es manté la intertextualitat entre els textos? Hi ha una “correcta” 

translació dels esdeveniments? 

 

3.1. Adaptació cinematogràfica 

Els guions basats en obres literàries existeixen des del començament del cinema. Però, com 

es trien les obres? Què fa que una obra siguis més atractiva o més bona candidata que una 

altra? Hi ha diversos aspectes a tenir en compte, però sobre tot n’hi ha dos que destaquen, tal 

com ho explica Victòria Alsina en l’article titulat Adaptaciones cinematográficas de obras 

literarias: el caso de Jane Austen: 
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«Por un lado está la cuestión del género (hay géneros muy adaptados al cine) y 

de la adaptabilidad de una novela concreta a guión cinematográfico. Pero por 

otro lado también cuenta de manera decisiva el factor de la popularidad de una 

obra o de un autor» (Alsina, 2005, p. 6). 

  

A l’hora d’adaptar una obra literària és important tenir en compte el públic al qual anirà 

dirigit, ja que l’adaptació serà diferent si s’adapta per a un públic que ha llegit la novel·la o 

no, les expectatives dels dos públics seran diferents. John Milton en el seu article Translation 

Studies and Adaptation Studies (2009) defineix l’adaptació de la manera següent: «an 

“adaptation” will usually contain omissions, rewritings, maybe additions, but will still be 

recognized as the work of the original author, where the original point of enunciation 

remains». També, es pot afegir que els canvis que puguin aparèixer en l’adaptació 

normalment és fan molt curosament per tal de complir amb les expectatives del públic. 

 

Així, que es pot dir que l’adaptació és un text pensat i escrit per ser actuat que es basa en un 

text original (Santoyo, 1989). Es podria considerar que l’adaptació és una forma 

d’intertextualitat, una transformació d’un producte anterior. No obstant això, les adaptacions 

normalment es jutgen en consideració amb la fidelitat i la intertextualitat respecte a l’obra 

original, és a dir, s’avaluen des del punt de vista de l’adequació amb l’obra amb la qual es 

basen i, això, ha portat al fet que les pel·lícules es jutgin en termes d’infidelitat, deformació o 

violació o, que es digui que han tergiversat la realitat fictícia expressada a l’original, no 

respectant a l’autor/a de l’obra. Així que una adaptació pot ser fidel a l’original, però contenir 

modificacions en el text meta. 

 

Un altre punt a destacar és que no només el canvi de mitjà afecta l’adaptació, sinó que també 

els directors de cinema es prenen algunes llicències a l’hora de traslladar la història i alteren o 

eliminen parts de l’obra original i incorporen arguments nous i gir inesperats en la nova 

versió, per tal d’apropar-se més al públic. Això, no vol dir que els canvis que s’introdueixin 

en una adaptació cinematogràfica tinguin o no èxit en el producte final que es generarà. 

 

3.2. Subtitulació: traducció audiovisual 

El traductor encarregat de la subtitulació d’una obra cinematogràfica actua, també, com a 

adaptador, ja que cal que ajusti els subtítols a una velocitat de lectura còmoda per al públic, 
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però tampoc poc descuidar la fidelitat al guió original i a la naturalitat dels diàlegs. Un 

aspecte que és interessant mencionar és que les traduccions del doblatge i els subtítols no 

coincidiran si s’encarreguen a dos traductors diferents, però tampoc tenen per què coincidir si 

es tractés de la mateixa persona, ja que les estratègies que s’adopten per a cada modalitat són 

diferents. 

 

Tal com Eduard Bartoll analitza en el llibre La subtitulació: aspectes pràctics i teòrics (2012), 

els subtítols són uns escrits que apareixen juntament amb l’obra original i adapta i/o tradueix 

el que s’està dient i, es pot distingir entre els subtítols intralingüístics o interlingüístics, els 

primers treballen amb la mateixa llengua que a l’original i els segons duen a terme una 

traducció del text original, és a dir, es treballa amb parelles de llengües diferents. 

 

Característiques formals i temporals 

Es pot dir que els subtítols són efímers, tenen una durada molt curta i que, en general, el 

nombre de caràcters per línia ronda els 20-40 caràcters. Com a convenció per facilitar la 

lectura als lectors, s’utilitzen 36 caràcters per línia, amb un màxim de dues línies, és a dir, 72 

caràcters en total. Tot i que, cal tenir present la correlació que existeix entre durada i nombre 

de caràcters, determinada pel propi discurs. 

 

Per valorar els subtítols de la pel·lícula, s’agafaran com a referència les taules de 

correspondència següent: 

 

Segons i mil·lisegons Màxim de caràcters 

1 12 

1,500 18 

2 24 

2,500 30 

3 36 

3,500 42 

4 48 

4,500 54 

5 60 

5,500 66 

6 72 

  

Segons i fotogrames Màxim de caràcters 

1 12 

1,12 18 
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2 24 

2,12 30 

3 36 

3,12 42 

k4 48 

4,12 54 

5 60 

5,12 66 

6 72 

 

No només s’ha de tenir en compte la durada i el nombre de caràcter a l’hora de crear els 

subtítols, sinó que també cal tenir en compte la segmentació o distribució del text, ja que 

aquesta no és arbitrària. Això fa que es redueixi encara més el nombre de caràcters per 

subtítol i que no es puguin transcriure paraula per paraula el que es diu en el discurs, ja que si 

no els subtítols no es podrien llegir correctament i els lectors no podrien llegir tota la 

informació que se’ls dona.  
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4. ANÀLISI DE L’ADAPTACIÓ CINEMATOGRÀFICA I ELS SUBTÍTOLS 

Es pot afegir que els conceptes de ‘translació’ i ‘traducció intersemiòtica’ són indispensables 

en aquest treball. Si busquem una definició per a aquests conceptes, es pot veure que la 

‘translació’ és «l’acció de traslladar; l’efecte» (DIEC2) i, la ‘traducció intersemiòtica’ és la 

traducció entre la paraula escrita i un altre mitjà, és a dir, entre sistemes semiòtics. Amb tot el 

que s’ha comentat anteriorment és interessant saber que la primera publicació del llibre Gone 

Girl va aparèixer el 2012 i l’adaptació cinematogràfica, el 2014. 

 

La traducció audiovisual i l’adaptació es distingeixen d’altres especialitats perquè els textos 

amb els quals es treballa van lligats sempre amb la imatge. A més, John Milton en el seu 

Translation Studies and Adaptation Studies (2009) comenta que «la traducció normalment té 

més a veure amb la translació interlingüística i l’adaptació, que amb les versions 

intersemiòtiques i intralingüístiques» [traducció meva]. S’ha de tenir en compte que una obra 

parlada (ex.: pel·lícula) és més complexa que una obra escrita (ex.: novel·la), des del punt de 

vista de la semiòtica, ja que la primera té el desavantatge de ser un text efímer i escrit per ser 

expressat oralment, al qual el públic no té accés si, per exemple, no ha comprès correctament 

algun dels esdeveniments.  

 

Lawrence Venuti fa referència a Brian McFarlane (1996) en el seu article titulat Journal of 

visual culture (2007) i argumenta que « [a] narrative is ‘transferable because [it is] not tied to 

one or other semiotic system’, whereas the ‘effects’ of enunciation ‘are closely tied to the 

semiotic System in which they are manifested’ and therefore ‘involve intricate processes of 

adaptation’ (pp.19-20)». Així que, l’adaptació i la traducció (per exemple: subtítols a 

l’espanyol) tracten de contextualitzar en una altra forma l’obra original, afegint una sèrie de 

canvis que alteren la seva significació, encara que s’intenti mantenir certa similitud.  

 

4.1. Anàlisi de l’adaptació cinematogràfica 

Així que resumint el que s’ha comentat anteriorment, transformar una novel·la en una 

pel·lícula és un procés bastant complex, ja que per un costat s’ha de tenir en compte el trasllat 

de la narració en la qual es basarà la versió filmada (la història, els personatges) i, per un altre 

costat, l’adaptació de l’enunciació, és a dir, el resultat del conjunt de factors expressat en 

l’obra original (la trama, el to). A més, el canvi de mitjà a l’hora de fer una adaptació 
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cinematogràfica fa que la nova versió generada s’hagi de considerar com a una versió diferent 

de l’original. 

 

És interessant saber que els drets per adaptar la novel·la els va comprar Pacific Standard, 

companyia de producció de l’actriu Reese Witherspoon, i 20th Century Fox per 1,5 milions 

de dòlars. Witherspoon va remarcar que el personatge femení tant fort, l’estructura 

cronològica no lineal i la utilització de múltiples perspectives és el que li va cridar l’atenció. 

A més, l’encarregada d’escriure el guió va ser la mateixa autora del llibre, Gillian Flynn, i els 

canvis que apareixen en l’adaptació cinematogràfica estan basats en el que la mateixa autora 

de l’obra original va creure que eren més important per mantenir la intertextualitat de les 

seves dues creacions. 

 

Sabent que Flynn va ser qui va escriure el guió per a l’adaptació cinematogràfica de la seva 

obra, es pot dir que el seu rol també va ser considerable per a la creació d’aquesta nova versió 

i, abans d’entrar en l’anàlisi pròpiament dita és interessant mencionar el concepte de 

interpretant que va desenvolupar Lawrence Venuti i que John Milton (2009) resumeix així: 

 

«There are two kinds of interpretants: “formal interpretants”, structural 

correspondence between the adapted materials and the plot details, particular 

style of director or studio, or concept of genre that necessitates a manipulation 

or revision of adapted materials; and secondly, “thematic interpretants”, codes, 

values, ideologies, which may include an interpretation of the adapted 

materials that has been formulated elsewhere, a morality or cultural taste 

shared by filmmakers and used to appeal to a particular audience, or a political 

position that reflects the interest of a specific social group». 

 

Pel que fa a l’anàlisi de l’adaptació d’aquest llibre, tenint en compte tot el que s’ha comentat 

anteriorment sobre l’adaptació, es pot dir que en termes de fidelitat i intertextualitat 

(equivalència) la versió cinematogràfica és una bona adaptació, ja que la gran majoria de 

canvis que s’introdueixen es pot dir que són necessaris, per a escurçar la durada del film o del 

producte final que es va veure en els cinemes i de destacar els moments més significatius per 

a l’adaptació dels esdeveniments. «As a rule, sifts show the film alter its prior materials so as 

to signify a particularly strong interpretation of them» (Venuti, 2007), és a dir, que tenen molt 

menys temps per convèncer al públic de què han fet una bona feina. 
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Com que Flynn va ser l’encarregada d’escriure els dos textos, el trasllat de la història a la 

gran pantalla és molt pròxima a la de l’obra original, cosa que s’agraeix perquè no dona 

l’oportunitat a què els espectadors trobin una significació diferent que els lectors, ja que la 

intenció de l’autora ha estat la mateixa per a les dues creacions. Per això, és interessant 

mencionar que: 

 

«Interpretants enable the film to inscribe an interpretation by meditating 

between its prior materials, on the one hand, and medium and its conditions of 

production, on the other ― by proving, in other words, a method of selecting 

those materials and transforming them into the adaptation through the 

multimedial choices made by the filmmakers» (Venuti, 2007). 

 

Així que es pot dir que el guió que va escriure Flynn té, evidentment, en consideració el text 

original de la novel·la i, tot i que, introdueix canvis en els arguments secundaris perquè 

transcorrin més ràpidament, generalment, respecta la tensió, el to i els girs inesperats que es 

narren en la història principal del llibre. «Robert Stam correctly states that film adaptation 

‘are caught up in the ongoing whirl of textual reference and transformation, of text generating 

other texts in an endless process of recycling, transformation, and transmutation, [...] » 

(Zatlin, 2005).  

 

A continuació, s’exemplifica la primera anàlisi contrastiva que s’ha dut a terme. 

 

4.1.1. Obra literària vs. Guió original 

Si entrem més en detall en aquesta anàlisi, els temes importants que apareixen a la tercera 

part del llibre són la força dels mitjans de comunicació, la manipulació i el canvi de parer 

d’en Nick sobre ell mateix a conseqüència dels fets. Es pot dir que aquests temes es 

representen adequadament a l’adaptació cinematogràfica, tot i que, hi ha aspectes que es 

podrien millorar, sobretot en la part de manipulació. Tot seguit, s’exposaran tres exemples 

concrets per veure com s’ha tractat cada un d’aquests temes en l’adaptació. 

 

 

  



 

~ 16 ~ 
 

Exemple 1: Mitjans de comunicació 

Novel·la Guió 

«I had to tell my own story. [...] I started on 

the opening page of my own book. » (p. 455) 

 

«I didn’t move out. I wanted this all to be a 

surprise to my wife, who is never surprised. I 

wanted to give her the manuscript as I 

walked out the door to land a book deal. Let 

her feel that trickling horror of knowing the 

world is about to tilt and dump its shit over 

you, and you can’t do anything about it. No, 

she may never go to prison and it will always 

be my word against hers, but my case was 

convincing. It had an emotional resonance, if 

not a legal one. 

 

So let everyone take sides. Team Nick, Team 

Amy. Turn it into even more of a game: Sell 

some fucking T-shirts. » (p.458) 

The door opens onto: a grinning ELLEN 

ABBOTT. He lets the vampire into his 

house. 

 

ELLEN 

I appreciate you giving me this time, Nick. 

 

NICK 

You called me a murderer. 

 

ELLEN 

I go where the story goes. 

 

NICK 

You implied I had carnal relations 

with my sister. 

 

ELLEN 

I said you two were close. 

 

NICK 

You said I was a sociopath. 

Observacions 

Avui dia, la força dels mitjans de comunicació és més que evident i poden controlar i fer 

creure el que volen fins a arribar al punt de canviar l’opinió del públic, és a dir, mouen les 

masses. Aquest fet queda més marcat a la pel·lícula que al llibre, ja que al film s’opta per 

desemmascarar l’Amy a través d’una entrevista que s’emetrà per televisió i a la novel·la en 

Nick es decanta per publicar un llibre i fer-li la competència a la seva dona que n’està 

escrivint un altre, explicant cadascú la seva versió de la història.  
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Per una banda, a la novel·la, es vol controlar als seguidors del seu cas amb un llibre, ja que 

la força dels mitjans ha quedat molt més reflectida en els capítols anteriors i, per una altra 

banda, a l’adaptació, es veu com un programa de televisió posa a moltíssima gent en contra 

d’en Nick perquè hi ha com una recapitulació dels fets, cosa que no apareix a la novel·la, i 

els fa creure que ell és el culpable de la desaparició de la seva dona i de la seva mort. En 

Nick creu que aquesta és la millor manera per escapar del seu matrimoni i de totes les 

mentides que l’envolten. No obstant això, com s’ha dit al principi d’aquest apartat el trasllat 

de la força dels mitjans de comunicació a l’adaptació que molt ben reflectida. 

 

Exemple 2: Manipulació 

Novel·la Guió 

«I had known Amy only seven years, but I 

couldn’t go back to life without her. Because 

she was right: I couldn’t return to an average 

life. I’d know nit before she’d said a word. » 

(p. 443) 

 

«We had spent years battling for control of 

our marriage, of our love story, our life story. 

I had been thoroughly, finally outplayed. I 

created a manuscript, and she created a life.» 

(p.459) 

 

«I was a prisoner after all. » 

(p. 459) 

NICK 

You can’t make me raise a child with you, 

Amy. I don’t love you. 

 

AMY 

Because you stopped trying. 

 

NICK 

We are toxic. We complete each other in the 

sickest possible way. 

 

AMY 

You think you could ever be happy with a 

nice, normal woman? No, baby. I’m it. I 

complete you. I’m the only one who can. 

 

[...] 

 

NICK 

After so much darkness we have come 

united. We communicate. We are honest. 

We’re partners in crime. 



 

~ 18 ~ 
 

Observacions 

Un canvi important de la narració a la versió filmada és la manera amb la qual en Nick vol 

fer que el seu matrimoni acabi, cosa que porta a observar la manipulació per part de l’Amy. 

A la novel·la i durant unes quantes pàgines, en Nick, pensant que té el control, organitza el 

desemmascarament de la seva dona, vol que sigui en el moment més oportú i que li agafi per 

sorpresa. Al film, aquesta part és molt més breu i no és mostra tan descaradament la 

desconfiança exagerada que existeix entre els protagonistes, això fa que la manipulació o 

venjança no quedi tan bé reflectida en l’adaptació cinematogràfica. 

 

A més, es pot dir que això afecta en un cert grau la intertextualitat del text original, en el 

qual es veu clarament que tots dos es barallen per aconseguir el control en la seva relació. 

Per contra, a la pel·lícula sembla que el control el tingui sempre l’Amy i que per assegurar-lo 

vagi provant la seva força psicològica sobre ell mentre transcorre la trama. Així doncs, es 

podria dir que la significació i/o intertextualitat que envolta al tema de la manipulació dins 

de l’obra varia en certa manera a tots dos textos. 

 

Exemple 3: Canvi de personalitat, Nick 

Novel·la Guió 

«I showed her the manuscript, displayed the 

glaring title: Psycho Bitch. A little inside 

joke. We both like our inside jokes I waited 

for her to scratch my cheeks, rip my bones, 

bite me. 

‘Oh! What a perfect timing’, she said 

cheerfully, and gave me a big grin. ‘Can I 

show you something?’» (p. 458) 

 

«‘You just want an excuse to stay’, she 

whispered. ‘You two, you’re fucking 

addicted to each other. You are literally 

going to be a nuclear family, you do know 

that? You will explode. You will fucking 

detonate. You really think you can possibly 

Nick assesses himself in the mirror. Camera 

ready. FLUSH. 

 

NICK 

My wife is a lying, murderous sociopath. 

 

 

 

 

AMY 

You can run away like a boy, or stay. Raise 

your child. Be the man you want to be. It’s 

your choice, Nick 

 

[...] 
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do this for, what, the next eighteen years? 

You don’t think she’ll kill you? » (p.460) 

 

GO 

You want to stay with her. 

Observacions 

En aquest exemple es pot analitzar el procés pel qual passa la personalitat d’en Nick. En un 

primer moment, es vol fer el valent i intentar deixar a la seva dona, però després s’adona que 

la necessita per seguir endavant amb la seva vida, no sap ser una altra persona. Tanmateix, 

aquest sentiment de covardia no es percep igual a la novel·la i el guió, en el llibre queda molt 

més clar que es queda amb ella per necessitat de la seva pròpia persona i no només perquè es 

quedi embarassada, li agrada jugar a veure qui té el control de la relació: «She’ll never really 

let me go. She likes the game too much.’» «Then stop playing it. » «I can’t. I’m getting so 

much better at it» (p. 451). 

 

Per contra, al film, aquesta competència pel control de la relació no es trasllada tan 

profundament, i potser seria necessari per a entendre millor el caràcter d’en Nick. A més, en 

el llargmetratge, 1/5 no entenen com s’ha quedat embarassada l’Amy, ja que no recorden 

que cap al començament de la pel·lícula llença una carta a la paperera sobre una clínica de 

reproducció assistida, on van guardar una donació de semen.  

 

En síntesi, hi ha dos motius pels quals en Nick no pot o no vol deixar a l’Amy: un, el seu fill 

i dos, per ell mateix. I, a l’adaptació, el segon motiu no queda gaire ben traslladat i afecta la 

intertextualitat i a la translació dels fets que l’han portat a actuar d’aquesta manera, el públic 

acaba amb una percepció d’en Nick com a personatge molt més pacífic i valent, en comptes 

de veure als dos personatges principals com a antagonistes, l’un de la història de l’altre. 

 

Exemple 4: Reduccions 

Novel·la Guió 

«Every day for weeks, I’d donem y little 

shitty part: videotape a message to Amy and 

post it on young Rebecca’s Whodunnit blog. 

(Rebecca, at least, had remained loyal.)» 

(p.412) 

 

Ø 
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«Then something happened. My father 

finally died. At night, in his sleep.» (p. 455) 

Ø 

Observacions 

A banda del que s’ha comentat en els altres exemples, es pot afegir que en comparar una 

versió amb l’altre es redueixen uns quants arguments secundaris com la mort del pare d’en 

Nick o el blog d’una noia amb el qual li enviava missatges de vídeo a l’Amy perquè tornés a 

casa. Tot i que, aquests arguments no afecten el conjunt de l’adaptació cinematogràfica ni a 

la seva intertextualitat amb l’obra principal. 

 

A tall de recapitulació, es pot dir que la reducció dels fets que fa el guió no afecten, en la seva 

gran majoria, en produir una bona translació dels esdeveniments de l’obra en la qual es basa, 

tot i que, pel que s’ha analitzat es veu que en finalitzar el guió hi ha alguns aspectes que el 

públic percebrà de maneres diferents. Cal deixar clar, però que en cap moment, tot i ser 

considerats com a textos independents, s’intenta realitzar una comparació entre l’obra 

original i el guió adaptat per tal d’establir quin dels dos textos és millor. 

 

4.2. Anàlisi dels subtítols 

Els subtítols no es poden generar automàticament transcrivint el text original per tots els 

criteris i característiques temporals i formals que han de presentar, tal com s’ha explicat 

anteriorment en l’apartat 3.2. Subtitulació. A continuació, es demostrarà aquest fet amb deu 

exemples diferents extrets directament del guió original del film. També es compararan amb 

els subtítols en espanyol per veure més en detall els canvis que s’han d’incorporar per tal de 

seguir les convencions estipulades i per facilitar la lectura al públic. Altrament, per finalitzar 

amb aquest apartat i després d’haver analitzat el text de partida, es compararan els subtítols 

en espanyol amb el doblatge en la mateixa llengua per veure si hi ha un canvi significatiu que 

alteri la intertextualitat de l’obra original (en aquest cas, el guió cinematogràfic). A 

continuació, es demostra amb un cas pràctic. 

 

Transcripció/“Subtítol” Observacions 

02:06:20,496  02:06:23,666 

You fucking bitch. 

Correcte. 

02:07:07,502 02:07:09,882 Conté errors. 
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Can you walk us through what happened? Línia massa llarga i conté més caràcters dels 

que hi hauria (38 caràcters). Si mirem la 

correlació entre durada i nombre de 

caràcters, caldria trobar la manera de fer un 

subtítol de 35 caràcters. 

02:07:22,975  02:07:26:595 

Since high school, 

he won’t ever go away. 

Correcte. 

Segmentació adequada. 

02:08:13,901  02:08:16:321 

It must have fallen off. 

Correcte. 

02:08:18,239  02:08:21,909 

I was holding it when desi pushed in. 

So, he got it from me. 

Conté errors. 

Línia massa llarga i conté més caràcters dels 

que hi hauria (37/22=59 caràcters). Si mirem 

la correlació entre durada i nombre de 

caràcters, caldria trobar la manera de fer un 

subtítol de 55 caràcters entre dues línies i 

una segmentació adequada. 

A més, s’hauria de corregir l’error tipogràfic 

que hi apareix, “desi” hauria d’anar amb 

majúscula inicial en tractar-se d’un nom 

propi. 

02:16:42,577  02:16:47,117 

for supporting us in our new life together, 

for forgiving Nick. 

Conté errors. 

Línia massa llarga i conté més caràcters dels 

que hi hauria (43/19=62 caràcters). S’hauria 

de trobar la manera de reduir el nombre de 

caràcter de la primera línia del subtítol i 

afegir el contingut semàntic a la segona línia, 

fent una segmentació adequada. 

02:21:48,841  02:21:52,091 

I’ve killed for you. 

Who else can say that? 

Correcte. 

02:22:05,274  02:22:08,744 

And then all we did was resent each other, 

Conté errors. 

Línia massa llarga i conté més caràcters dels 
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and try to control each other. que hi hauria (28/38=66 caràcters). Si mirem 

la correlació entre durada i nombre de 

caràcters, caldria trobar la manera de fer un 

subtítol de 46 caràcters entre dues línies i 

una segmentació adequada. 

02:22:42,478  02:22:45,558 

I can’t watch you play House 

with that thing for the next 18 years 

Conté errors. 

Línia massa llarga i conté més caràcters dels 

que hi hauria (28/38=66 caràcters). Si mirem 

la correlació entre durada i nombre de 

caràcters, caldria trobar la manera de fer un 

subtítol de 46 caràcters entre dues línies i 

una segmentació adequada. 

02:23:52,298  02:23:54,798 

And? 

Conté errors. 

La durada del subtítol és molt curta, com a 

mínim el subtítol ha de tenir una durada d’1 

segon. 

 

Pel que fa al parell de llengües amb les quals es treballa en aquesta anàlisi —l’anglès com a 

llengua de partida i l’espanyol com a llengua d’arribada—, les dues tenen orígens diferents: 

l’anglès és una llengua germànica i l’espanyol una llengua romànica, això vol dir que 

normalment el text en espanyol és més llarg que en anglès, aspecte que també s’ha de tenir en 

compte a l’hora de traduir. A més, quan parlem dels subtítols d’una obra cal remarcar que un 

«text independent que no té accés a l’original en el qual es basa, pot transmetre noves 

interpretacions o significats als espectadors, siguin intencionals o no» (Zatlin, 2005). 

 

Tot seguit, s’exemplifiquen unes altres dues anàlisis per veure com s’ha afrontat la 

subtitulació d’aquest film i per observar amb més detall el procés del missatge. 

 

4.2.1. Guió original vs. Subtitulació 

Tot seguit, s’exemplificaran els mateixos exemples, extrets dels subtítols oficials en espanyol, 

per veure els canvis que un traductor professional hi ha afegit, després de fer una anàlisi de la 

transcripció del guió original de la pel·lícula. Altrament, cal tenir present que per realitzar 

una traducció interlingüística, com la que s’ha dut a terme en els subtítols (de l’anglès a 
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l’espanyol), s’ha de tenir present que la parella de llengües amb les quals es treballa sempre 

influencia, més o menys, la traducció del text meta, ja que quan es tracta de llengües 

semblants gramaticalment, la tendència és la d’adaptar molt menys. 

 

Guió original Subtítol 

You fucking bitch. Qué hija de puta. 

Can you walk us through what happened? ¿Puede contarnos lo que ocurrió? 

Since high school, 

he won’t ever go away. 

Desde el instituto, 

nunca desaparecía de mi vida. 

It must have fallen off. Debió de soltarse. 

I was holding it when desi pushed in. 

So, he got it from me. 

Lo tenía en la mano cuando Desi 

entró en casa. Me lo quitó. 

for supporting us in our new life together, 

for forgiving Nick. 

que apoyéis nuestra vida juntos, 

y que perdonéis a Nick. 

I’ve killed for you. 

Who else can say that? 

He matado por ti. 

¿Quién más puede decir eso? 

And then all we did was resent each other, 

and try to control each other. 

Y luego empezamos a recelar mutuamente 

e intentar controlarnos. 

I can’t watch you play House 

with that thing for the next eighteen years 

No puedo verte con esa cosa 

durante los próximos 18 años. 

And? ¿Y? 

 

Com es pot veure, els subtítols són bastant literals, ja que es tracten de frases curtes i, també, 

segueixen les característiques formals i temporals que ja s’han explicat anteriorment. Tot i 

així hi ha coses interessants a comentar: 

 

Exemple 1 

Guió original Subtítol 

I was holding it when desi pushed in.   

So, he got it from me.  

Lo tenía en la mano cuando Desi 

entró en casa. Me lo quitó. 

Observacions 

En general, es veu una traducció molt més genuïna que si es fes una traducció literal, 

sobretot en el verb principal de la primera oració ‘to hold’ i a la segona frase ‘So, he got it 



 

~ 24 ~ 
 

from me’, ja que en espanyol existeixen expressions més naturals, tal com ha demostrat el 

traductor encarregat d’aquests subtítols. A més, es pot afegir que aquests canvis de 

vocabulari no afecten la intertextualitat del text original, i que es trasllada amb la mateixa 

força. 

 

No obstant això, la segmentació que presenta el subtítol es pot dir que no és arbitrària 

perquè, com s’ha dit abans, en traduir de l’anglès a l’espanyol el text tendeix a ser més llarg: 

 I was holding it when desi pushed in.  

 Lo tenía en la mano cuando Desi entró en casa. 

 

Aquesta frase és massa llarga per posar-la en un únic subtítol perquè superaria els 36 

caràcters i, quan s’usen les dues línies d’extensió d’un subtítol s’ha d’intentar que quedin en 

forma de piràmide, però també compensades, en comptes d’una línia molt més llarga que 

l’altra, ja que no és agradable a la vista. 

 

Exemple 2 

Guió original Subtítol 

for supporting us in our new life together, 

for forgiving Nick. 

que apoyéis nuestra vida juntos, 

y que perdonéis a Nick. 

Observacions 

Aquesta és una bona exemplificació de què un subtítol ha d’anar en cursiva quan el que 

s’escolta és un missatge a través d’un mitjà de comunicació, com la televisió, en aquest cas 

en concret. A part d’això, també, es pot comentar l’evident reducció de caràcters que hi ha 

hagut en el subtítol,  cosa que no ha afectat la seva significació.  

 

Exemple 3 

Guió original Subtítol 

And then all we did was resent each other, 

and try to control each other. 

Y luego empezamos a recelar mutuamente 

e intentar controlarnos. 

Observacions 

La primera línia del subtítol té 38 caràcters, tot i que no és una situació idònia es pot acceptar 

perquè la segona línia no té gaires caràcters, però sobretot, perquè no es pot segmentar d’una 

altra manera: 
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 Y luego empezamos a recelar 

mutuamente e intentar controlarnos. 

 

Tot i que, si deixem en forma de piràmide el subtítol, que seria el correcte, la lectura és molt 

més ràpida i posem l’adverbi ‘mutuamente’ amb el verb que acompanya. 

 

Una altre aspecte a comentar és la traducció del verb ‘to resent’ per ‘recelar’, ja que es pot 

dit que signifiquen coses diferents: 

 To resent: «Feel bitterness or indignation at (a circumstance, action, or person)» 

(Oxford Dictionaries). 

 Recelar: «Temer, desconfiar o sospechar» (DRAE). 

 

Encara que no alteri la significació del subtítol, ni la intertextualitat del text en general, 

potser es podria haver trobat una altra manera d’enfocar aquest subtítol, i transmetre als 

espectadors aquest sentiment de rancúnia cap a la persona que hi ha al text original. Un 

aspecte positiu és que el ver recelar i controlar funcionen molt bé en espanyol, ja que un 

normalment portar a l’altre. 

 

Exemple 4 

Guió original Subtítol 

I can’t watch you play House 

with that thing for the next eighteen years 

No puedo verte con esa cosa 

durante los próximos 18 años. 

Observacions 

En aquest exemple es pot apreciar a simple vista una reducció de caràcter, això és degut al 

fet que s’ha elidit una part del text original ‘play House’ i perquè en comptes d’escriure els 

anys en lletres ‘eighteen’, s’ha escrit en números ‘18’, un recurs molt utilitzat en subtitulació 

perquè ajuda a reduir.  

 

Tot i que el canvi més significatiu que presenta aquest exemple és l’elisió, es pot dir que no 

afecta l’arribada del text meta als espectadors, ja que el fet important és que haurà de passar 

18 anys més amb la seva dona quan el que volia ell era divorciar-se, aquest fet es trasllada 

correctament al subtítol en espanyol. Aquesta alteració és evident que el traductor l’ha fet 

per no sobrepassar la mesura estipulada de caràcters per línia en un subtítol. 
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Així doncs, el text original s’ha d’adaptar a l’hora de crear la subtitulació d’una obra per dos 

motius: per les característiques formals i temporals que regeixen la subtitulació i per llengua 

meta, ja que volem que la significació sigui la mateixa tant en el text de partida com en el 

d’arribada i que arribi al públic amb la mateixa naturalitat i genuïnitat. 

 

4.2.2. Guió original vs. Doblatge vs. Subtitulació 

Un altre punt a comentar és el doblatge, tot i que no forma part de la nostra anàlisi, s’ha 

ajuntat per mostrar i exemplificar un altre procés del missatge, i d’aquesta manera veure els 

canvis que hi apareixen en comparar el doblatge amb el guió adaptat i la subtitulació. Així 

mateix, també, es podrà demostrar per què una transcripció del doblatge no és adequada si se 

segueixen les pautes que s’han explicat a l’apartat 4.2. Subtitulació, tal com s’ha exposat més 

a dalt amb el guió original en anglès. 

 

 Doblatge Subtítol 

1 Serás hija de puta. Qué hija de puta. 

2 Cuéntenos lo que ocurrió. ¿Puede contarnos lo que ocurrió? 

3 Desde el instituto, nunca desaparecía de 

mi vida. 

Desde el instituto, 

nunca desaparecía de mi vida. 

4 Debió de soltarse. Debió de soltarse. 

5 Lo tenía en la mano cuando Desi entró en 

casa, por eso me lo quitó. 

Lo tenía en la mano cuando Desi 

entró en casa. Me lo quitó. 

6 que nos deis vuestro apoyo en nuestra 

nueva vida juntos y que perdonéis a Nick. 

que apoyéis nuestra vida juntos, 

y que perdonéis a Nick. 

7 He matado por ti. ¿Quién más puede 

decirlo? 

He matado por ti. 

¿Quién más puede decir eso? 

8 Y lo que hacíamos era recelar el uno del 

otro e intentar controlarnos mutuamente. 

Y luego empezamos a recelar mutuamente 

e intentar controlarnos. 

9 No puedo verte jugar a las casitas con esa 

cosa los próximos dieciocho años. 

No puedo verte con esa cosa 

durante los próximos 18 años. 

10 ¿Y? ¿Y? 
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Un dels canvis més significatius d’una modalitat a l’altra és la llargària de les oracions, com 

es podrà veure, a continuació, les frases del doblatge són més extenses, ja que hi ha una mica 

més llibertat a l’hora de traduir i no tenen pautats un nombre màxim de caràcters. 

 

Exemple 1 

Guió original 

I can’t watch you play House 

with that thing for the next eighteen years 

Doblatge Subtítol 

No puedo verte jugar a las casitas con esa 

cosa los próximos dieciocho años. 

No puedo verte con esa cosa 

durante los próximos 18 años. 

Observacions 

Si comparem aquest exemple amb l’exemple 4 de l’apartat anterior, podem veure com en el 

doblatge no ha estat necessari elidir ‘play House’, ja que temporal es podia posar sense cap 

problema, no hi havia per què afegir cap alteració del text original. 

 

Exemple 2 

Guió original 

And then all we did was resent each other, 

and try to control each other. 

Doblatge Subtítol 

Y lo que hacíamos era recelar el uno del otro 

e intentar controlarnos mutuamente. 

Y luego empezamos a recelar mutuamente 

e intentar controlarnos. 

Observacions 

En aquest exemple es veu com moltes de les repeticions que es diuen oralment no es posen 

en els subtítols, aquesta és una de les maneres, com s’ha comentat, per guanyar espai i temps 

a l’hora de generar un subtítol. En anglès, les repeticions estan més acceptades que en 

espanyol, tot i que en espanyol oralment hi ha més llibertat, però com es pot veure, a 

continuació, en les traduccions s’han afegit canvis per tal d’apropar-se més a la cultura meta. 

 Guió original: Each other – each other 

 Doblatge: El uno del otro – mutuamente 

 Subtitulació: Mutuamente 
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A més, aquests canvis, com es pot veure, no alteren la intertextualitat de text, ni la seva 

significació. 

 

Així doncs, es pot dir que el doblatge tot i estar limitat pels plànols de la càmera i la 

sincronització labial, té més llibertat a l’hora de traduir i no fa falta alterar tant l’obra original 

i, d’aquesta manera, expressar una oralitat fingida que al públic li semblarà més genuïna, per 

haver passat per un procés de naturalització amb unes característiques temporals més amplies. 
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5. CONCLUSIONS 

Gran part de les produccions que s’estrenen cada any tenen el seu origen en llibres i, això 

implica canviar de mitjà d’expressió, d’un només verbal a un visual-verbal. La trama és un 

dels aspectes més importants a l’hora d’adaptar una obra literària pel temps de durada dels 

films, cosa que vol dir que els textos s’han de reduir substancialment, traslladant la narració 

en forma d’imatges. No hi ha cap estratègia que digui quina és la millor manera per adaptar o 

traslladar una obra, tal com (Zatlin, 2005) remarca Zatlin: 

 

«Successful film versions of plays represent a full spectrum, from 

transposition (the equivalent to a literal translation that carries over the source 

text, more or less verbatim), to transformation (the equivalent of semantic 

translation that more aggressively converts verbal text into visual screen 

Language while remaining loyal to the source), to analogy (a kind of free, 

communicative translation that rearranges material and even changes tone as it 

more or less completely adapts the source to the requirements of a different 

genre)» (2005). 

 

Per avaluar la translació d’una obra literària a la gran pantalla, s’han d’analitzar els passos 

que s’han seguit per assolir l’adaptació, que s’ha alterat, eliminat o incorporat, per tal 

d’intentar crear el mateix efecte en els espectadors. I, no jutjar-la en termes que tinguin a 

veure amb la ‘fidelitat’ amb l’obra original, sinó examinar-la des del punt de vista de la 

translació o la intertextualitat que envolta el nou producte, cal mantenir un equilibri entre la 

fidelitat amb el llibre original i el llenguatge cinematogràfic. A vegades, certs canvis que es 

puguin incorporar, per exemple en un personatge o una escena, poden acabar millorant 

l’adaptació, ja que les modificacions que s’afegeixen normalment són per assolir les 

expectatives del públic. 

 

Un altre aspecte que s’ha observat és que, tant per crear el guió cinematogràfic com la 

subtitulació de la pel·lícula, l’obra original en la qual es basen s’ha de modificar i alterar, o 

dit amb unes altres paraules, s’ha de reduir per les característiques formals i temporals que 

regeixen els dos àmbits. Més concretament, si es compara l’adaptació amb la traducció 

(subtitulació i doblatge), per una banda, es veu que l’adaptació no té més remei que reduir el 

text original perquè amb la mitjana de dues hores per pel·lícula no hi ha prou per representar 
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tots els esdeveniments que succeeixen a la novel·la. I per una altra part, quan es parla de 

traducció, no traduir és sempre l’última opció, així que una vegada el guió cinematogràfic ja 

s’ha escrit i es considera un text independent és normal que s’hagin d’incorporar 

modificacions en la llengua d’arribada per tal de traslladar la mateixa significació i que 

l’elisió s’utilitzi  com a últim recurs.  

  

La tercera part del llibre són les pàgines que s’han analitzat per dur a terme aquestes anàlisis, 

i del seu estudi s’han pogut extreure conclusions com que traslladar la mateixa informació 

d’un text a un altre és una tasca molt complicada, ja que els fets representats molt sovint no 

arriben amb la mateixa significació als espectadors. Així doncs, es pot dir que l’adaptació 

cinematogràfica, tot i que es basa en una obra literària, normalment no acaba d’assolir la 

intencionalitat del text principal. Tanmateix, és per això que tots dos textos s’han de 

considerar independents, mai s’ha d’oblidar que totes dues arts es regeixen per 

característiques i criteris diferents, s’ha d’aprendre a gaudir tant de la literatura com del 

cinema en la seva individualitat (perquè com la gran majoria de gent diu, les comparacions 

són odioses). 

  

De manera paral·lela, i com demostra l’anàlisi, el procés que es realitza per crear el guió 

original que es basa en la novel·la i, els subtítols que es basen en el guió del llargmetratge són 

com una “cadena”. A mesura que en deriva una obra nova es va perdent informació de l’obra 

principal, una analogia molt encertada per resumir aquest fet és el joc del telèfon (tots hi hem 

jugat alguna vegada i tots sabem com acaba). Aquesta situació no ajuda gaire al públic, ja que 

la translació dels fets no és la mateixa i es difumina la intencionalitat dels encarregats 

d’adaptar la novel·la. Això no vol dir que, després, la traducció dels subtítols sigui 

l’adequada si ens basem només amb la intertextualitat i/o significació del text en el qual es 

basen, el guió. 

 

Gone girl: «We are partners in crime.» 

Amb aquesta cita extreta de la novel·la es clou aquest treball, ja que pel que s’ha analitzat es 

pot dir que l’adaptació cinematogràfica i la subtitulació són “còmplices” si es fa referència  

amb l’obra original. 
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7. ANNEXOS 

a) Subtítols en anglès (transcripció del guió) 

02:06:20,496 --> 02:06:23,666 

You fucking bitch. 

 

02:06:32,341 --> 02:06:36,011 

Don't you worry, 

you're gonna have lots of babies. 

 

02:06:37,638 --> 02:06:41,138 

Her wounds are consistent with rape. 

There was semen present. 

 

02:06:41,184 --> 02:06:42,344 

We'll make sure it's a match. 

 

02:06:42,351 --> 02:06:44,101 

Yeah, it'll match. 

 

02:06:44,145 --> 02:06:46,615 

Thank you very much. 

 

02:06:46,647 --> 02:06:48,147 

What do you think? 

 

02:06:48,191 --> 02:06:49,481 

Are we pals again? 

 

02:06:49,525 --> 02:06:53,065 

Now that I know 

you didn't murder your wife, yes. 

 

02:06:53,112 --> 02:06:54,072 

What do you think? 

 

02:06:54,113 --> 02:06:57,033 

Kidnapping? The story's insane. 

 

02:06:59,202 --> 02:07:01,662 

She's on fairly heavy painkillers. 

 

02:07:01,704 --> 02:07:03,624 

It's okay. I want to help. 

 

 

 

02:07:03,664 --> 02:07:05,084 

Ms. dunne, I know 

what you've been through... 

 

02:07:05,124 --> 02:07:07,464 

So we'll keep this very brief. 

 

02:07:07,502 --> 02:07:09,882 

Can you walk us through what happened? 

 

02:07:12,507 --> 02:07:15,127 

That morning, the doorbell rang. 

 

02:07:16,010 --> 02:07:18,010 

So normal. 

 

02:07:18,054 --> 02:07:19,894 

I opened the door. 

 

02:07:20,515 --> 02:07:22,355 

So strange. 

 

02:07:22,975 --> 02:07:26,595 

Since high school, 

he won't ever go away. 

 

02:07:26,646 --> 02:07:29,726 

And I've just tried to be nice to him. 

 

02:07:29,774 --> 02:07:31,404 

Answer his letters. 

 

02:07:31,651 --> 02:07:33,651 

Keep him calm. 

 

02:07:35,071 --> 02:07:36,531 

Oh, my God. 

 

02:07:37,156 --> 02:07:38,776 

I've encouraged him. 

 

02:07:38,824 --> 02:07:40,624 

You can't blame yourself. 
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02:07:42,245 --> 02:07:44,415 

He pushed inside. 

 

02:07:45,998 --> 02:07:48,038 

And he grabbed me. 

 

02:07:48,751 --> 02:07:51,841 

But I got away, and ran to the kitchen. 

 

02:07:52,171 --> 02:07:53,881 

And he clubbed me. 

 

02:07:54,340 --> 02:07:55,760 

I collapsed. 

 

02:07:55,800 --> 02:07:59,850 

That club was actually the handle 

to a punch and Judy puppet. 

 

02:07:59,887 --> 02:08:01,307 

Right. 

 

02:08:02,223 --> 02:08:03,643 

Treasure hunt. 

 

02:08:05,560 --> 02:08:07,600 

I'd hidden some puppets at go's... 

 

02:08:07,645 --> 02:08:09,365 

then how did desi have that handle? 

 

02:08:11,232 --> 02:08:13,152 

I'd just found it. 

 

02:08:13,901 --> 02:08:16,321 

It must have fallen off. 

 

02:08:18,239 --> 02:08:21,909 

I was holding it when desi pushed in. 

So, he got it from me. 

 

02:08:21,951 --> 02:08:23,161 

About that woodshed... 

 

02:08:23,202 --> 02:08:24,872 

He took me to his lake house. 

 

 

02:08:25,454 --> 02:08:27,164 

Tied me to his bed. 

 

02:08:27,206 --> 02:08:29,746 

Back to the woodshed real quick. 

Real quick. 

 

02:08:29,792 --> 02:08:31,632 

When you went 

to place the puppets there... 

 

02:08:31,669 --> 02:08:33,069 

Did you notice that it was packed... 

 

02:08:33,087 --> 02:08:34,247 

lots of stuff. 

 

02:08:34,297 --> 02:08:38,717 

Corresponding to purchases made 

on credit cards in your husband's name. 

 

02:08:38,759 --> 02:08:40,259 

Nick and credit cards. 

 

02:08:40,303 --> 02:08:42,853 

He buys, I nag. I don't know, probably. 

 

02:08:42,889 --> 02:08:45,679 

He hid a lot of stuff at go's. 

They're very close. 

 

02:08:46,225 --> 02:08:50,555 

Now, may I go back 

to where I was being held prisoner... 

 

02:08:50,605 --> 02:08:53,365 

By a man with a history 

of mental problems? 

 

02:08:53,399 --> 02:08:54,480 

Please continue, Ms. dunne. 

 

02:08:58,779 --> 02:09:00,859 

Desi assaulted me that night. 

 

02:09:01,824 --> 02:09:03,664 

Every night. 
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02:09:04,785 --> 02:09:07,195 

He tied me up like a dog. 

 

02:09:08,581 --> 02:09:11,081 

And then, he'd punish me. 

 

02:09:13,002 --> 02:09:15,052 

Starve me. 

 

02:09:16,339 --> 02:09:18,259 

Shave me. 

 

02:09:19,884 --> 02:09:21,844 

Sodomize me. 

 

02:09:22,637 --> 02:09:24,467 

There were cameras everywhere. 

 

02:09:24,514 --> 02:09:27,474 

Please find this. Please find the tapes. 

 

02:09:29,143 --> 02:09:32,353 

She slit his throat with a box cutter. 

 

02:09:33,439 --> 02:09:35,649 

How did she manage 

to get a hold of a box cutter... 

 

02:09:35,691 --> 02:09:38,281 

If he had her tied up the whole time? 

 

02:09:39,237 --> 02:09:41,277 

Can't you just be happy 

your wife is home and safe? 

 

02:09:42,073 --> 02:09:44,033 

Amy, we found your diary. 

 

02:09:44,075 --> 02:09:48,165 

It contains many concerning allegations 

of mental and physical abuse. 

 

02:09:48,204 --> 02:09:51,084 

Well, it's the ugly truth. 

 

02:09:51,916 --> 02:09:53,416 

Nick didn't want a baby. 

 

02:09:55,253 --> 02:09:58,553 

He has a temper. We had money problems. 

 

02:09:59,465 --> 02:10:00,585 

But I love him. 

 

02:10:00,633 --> 02:10:02,383 

Then why did you try to buy a gun? 

 

02:10:04,345 --> 02:10:06,425 

I'm sorry, I feel myself fading. 

 

02:10:06,472 --> 02:10:08,312 

If I could just clarify one thing... 

 

02:10:08,349 --> 02:10:11,559 

if this case had been left 

in your deeply incompetent hands... 

 

02:10:11,602 --> 02:10:13,482 

My husband would be on death row... 

 

02:10:13,771 --> 02:10:17,521 

And I'd be tied, still, spread-eagle... 

 

02:10:17,817 --> 02:10:21,487 

Ms. dunne, you've been very brave. 

We're finished. 

 

02:10:22,363 --> 02:10:24,533 

Now, I have to ask you... 

 

02:10:24,574 --> 02:10:27,414 

Do you feel safe 

going home with your husband? 

 

02:10:39,839 --> 02:10:42,469 

We prayed to God, 

and God has answered our prayers. 

 

02:10:42,508 --> 02:10:43,878 

Amy dunne is home. 

 

02:10:43,926 --> 02:10:46,006 

Now, I know there are 

a lot of questions and concerns... 

 

 



 

~ 36 ~ 
 

02:10:46,053 --> 02:10:48,063 

But for right now, we wanna sit tight... 

 

02:10:48,097 --> 02:10:53,017 

And just be thankful and grateful 

for this miracle on the Mississippi. 

 

02:11:00,484 --> 02:11:02,284 

Excuse me. Excuse us, folks. 

 

02:11:54,038 --> 02:11:55,248 

We love you, Amy! 

 

02:11:59,877 --> 02:12:01,707 

All right, you can stop pretending now. 

 

02:12:01,754 --> 02:12:03,424 

I'm not pretending. 

 

02:12:04,131 --> 02:12:05,841 

You were perfect. 

 

02:12:06,467 --> 02:12:09,007 

The Nick I saw on TV, 

that's the Nick I fell in love with. 

 

02:12:09,053 --> 02:12:11,763 

You do know I was just telling you 

what you wanted to hear, right? 

 

02:12:11,806 --> 02:12:13,636 

That's how well you know me. 

 

02:12:13,683 --> 02:12:16,313 

You know me in your marrow. 

 

02:12:17,311 --> 02:12:18,901 

Okay. 

 

02:12:18,938 --> 02:12:22,268 

You need to tell me 

exactly what happened. 

 

02:12:23,568 --> 02:12:24,818 

Take off your clothes. 

 

 

 

02:12:25,319 --> 02:12:28,529 

I need to make sure 

you're not wearing a wire. 

 

02:12:41,836 --> 02:12:45,836 

You killed someone, Amy. 

You're a murderer. 

 

02:12:45,882 --> 02:12:47,472 

I'm a fighter. 

 

02:12:47,508 --> 02:12:49,968 

I fought my way back to you. 

 

02:12:50,011 --> 02:12:51,851 

You killed a guy. 

 

02:12:51,888 --> 02:12:53,848 

You slashed his throat 

with a box cutter. 

 

02:12:53,890 --> 02:12:58,560 

You went on national television 

and begged for me to save your life. 

 

02:12:59,145 --> 02:13:00,405 

And I obliged. 

 

02:13:00,438 --> 02:13:01,898 

But I want that Nick. 

 

02:13:02,231 --> 02:13:03,651 

I'm leaving. 

 

02:13:03,691 --> 02:13:06,321 

You really think that's smart? 

 

02:13:06,986 --> 02:13:07,946 

Shampoo. 

 

02:13:10,698 --> 02:13:14,618 

Wounded, raped wife battles her way 

back to her husband... 

 

02:13:14,660 --> 02:13:16,540 

And he deserts her. 
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02:13:16,579 --> 02:13:17,619 

They'll destroy you. 

 

02:13:18,372 --> 02:13:19,872 

Neighbors will shun you. 

 

02:13:19,916 --> 02:13:24,126 

And I'll make sure that no one forgets 

the pain you caused me. 

 

02:13:26,214 --> 02:13:31,304 

I don't want anything to do 

with your groupies outside. 

 

02:13:31,886 --> 02:13:33,506 

Once they go... 

 

02:13:34,388 --> 02:13:35,308 

I go. 

 

02:13:35,348 --> 02:13:38,768 

Give it the night. Sleep on it. 

 

02:13:55,618 --> 02:13:57,198 

Was there ever a baby? 

 

02:13:57,495 --> 02:13:59,585 

There can be. 

 

02:14:03,584 --> 02:14:04,594 

Good night. 

 

02:14:57,513 --> 02:14:59,183 

Hey, Nick! 

 

02:15:11,319 --> 02:15:12,569 

Hello, handsome. 

 

02:15:15,698 --> 02:15:17,448 

Crepe? 

 

02:15:18,159 --> 02:15:19,079 

Sure. 

 

02:15:19,118 --> 02:15:20,828 

She was his dream girl. 

 

 

02:15:20,870 --> 02:15:24,290 

And when this spoiled, rich, 

entitled little boy couldn't have her... 

 

02:15:24,332 --> 02:15:25,712 

He took her. 

 

02:15:33,090 --> 02:15:34,430 

You must be so proud. 

 

02:15:41,682 --> 02:15:43,682 

It's been four hours. 

 

02:15:44,185 --> 02:15:47,025 

Nick? Nick? What's next for you and Amy? 

 

02:15:51,192 --> 02:15:54,032 

Right now, it's all about our marriage. 

 

02:15:54,862 --> 02:15:58,372 

When two people love each other 

and can't make that work... 

 

02:15:58,407 --> 02:16:00,827 

That's the real tragedy. 

 

02:16:04,580 --> 02:16:06,620 

Kiss my cheek. 

 

02:16:12,964 --> 02:16:15,764 

I can't believe that fucking spider 

is America's sweetheart. 

 

02:16:15,800 --> 02:16:18,010 

She told me she killed desi. 

 

02:16:18,052 --> 02:16:19,392 

Not self-defense. Murder. 

 

02:16:19,428 --> 02:16:20,968 

- Can't we get a wire? 

- That's not gonna work. 

 

02:16:21,013 --> 02:16:22,183 

She told you once before. 
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02:16:22,223 --> 02:16:24,563 

Yeah, because she had me strip naked, 

and stand in the shower. 

 

02:16:24,600 --> 02:16:27,850 

I swear, you two are the most 

fucked-up people I've ever known. 

 

02:16:27,895 --> 02:16:29,355 

And I specialize in fucked-up. 

 

02:16:29,605 --> 02:16:31,435 

You and Amy under the same roof? 

 

02:16:31,482 --> 02:16:33,282 

You should pitch that 

as reality television. 

 

02:16:33,901 --> 02:16:36,281 

Amy dunne, 

and the miracle on the Mississippi. 

 

02:16:36,320 --> 02:16:38,820 

Nick and I have been through 

some bad patches. 

 

02:16:38,865 --> 02:16:40,205 

We've had our dark days. 

 

02:16:40,241 --> 02:16:42,081 

But we thank you so much... 

 

02:16:42,577 --> 02:16:47,117 

For supporting us in our new life together, 

for forgiving Nick. 

 

02:16:47,373 --> 02:16:51,093 

Really, your encouragement 

means the world. 

 

02:16:51,127 --> 02:16:52,537 

She's good. 

 

02:16:52,587 --> 02:16:55,167 

Amazing Amy and the humbled husband. 

 

02:16:55,214 --> 02:16:57,304 

The real housewives of branson. 

02:16:57,341 --> 02:16:58,431 

Take care of this guy, will you? 

 

02:16:58,467 --> 02:17:00,068 

I can't believe you're just leaving now. 

 

02:17:00,094 --> 02:17:01,644 

You are not at risk anymore. 

 

02:17:01,679 --> 02:17:03,219 

I'm the definition of "at risk." 

 

02:17:03,264 --> 02:17:07,394 

You got a book deal, a lifetime movie, 

you franchised the bar. 

 

02:17:07,435 --> 02:17:08,485 

You may wanna thank her. 

 

02:17:11,522 --> 02:17:12,942 

Just don't piss her off. 

02:17:13,774 --> 02:17:14,534 

See you, guys. 

 

02:17:16,903 --> 02:17:18,573 

Elvis has left Missouri. 

 

02:17:18,613 --> 02:17:19,703 

She had to have made a mistake. 

 

02:17:19,739 --> 02:17:22,029 

We need to check Amy's story, 

piece by piece. 

 

02:17:22,074 --> 02:17:23,954 

Nick, I can't do anything. 

 

02:17:24,368 --> 02:17:27,198 

We had the national spotlight on us, 

we stained the rug. 

 

02:17:27,246 --> 02:17:28,966 

The case is with the feds now, 

they're done. 

 

02:17:28,998 --> 02:17:30,038 

That doesn't mean you have to be done. 
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02:17:30,458 --> 02:17:32,248 

It does. 

 

02:18:03,824 --> 02:18:05,284 

What are you doing? 

 

02:18:07,203 --> 02:18:08,793 

Couldn't sleep. 

 

02:18:08,829 --> 02:18:09,499 

Come on... 

 

02:18:10,122 --> 02:18:12,292 

Let me tuck you back in. 

 

02:18:24,971 --> 02:18:27,601 

You know you can sleep with me, right? 

 

02:18:29,684 --> 02:18:31,774 

Yeah, it's just... 

 

02:18:31,811 --> 02:18:33,311 

I need more time. 

 

02:18:33,354 --> 02:18:36,904 

I would never, ever hurt you. 

 

02:18:38,693 --> 02:18:41,153 

I do need you to participate, though. 

 

02:18:41,195 --> 02:18:43,355 

I need you to do your part. 

 

02:18:53,666 --> 02:18:54,416 

Okay. 

 

02:18:55,418 --> 02:18:58,248 

Everything you have heard 

about my wife... 

 

02:18:58,296 --> 02:18:59,666 

Is a lie. 

 

02:18:59,714 --> 02:19:03,804 

She is a calculating, 

murderous psychopath. 

 

 

02:19:04,427 --> 02:19:05,967 

And I have been complicit... 

 

02:19:06,012 --> 02:19:07,142 

Nick! 

 

02:19:12,810 --> 02:19:14,980 

Nick? Breakfast. 

 

02:19:15,021 --> 02:19:15,851 

Honey? 

 

02:19:19,567 --> 02:19:22,027 

We should hold hands. 

 

02:19:22,069 --> 02:19:25,159 

Not the entire time, 

but on and off throughout. 

 

02:19:26,574 --> 02:19:28,784 

"So, Nick, how does it feel 

to have your wife back?" 

 

02:19:31,412 --> 02:19:33,292 

"It's fantastic. 

 

02:19:33,331 --> 02:19:36,381 

"How many people are lucky enough 

to get a second chance at love?" 

 

02:19:36,417 --> 02:19:38,127 

"Fantastic" is a little flippant. 

 

02:19:38,544 --> 02:19:39,674 

"Amazing"? 

 

02:19:39,712 --> 02:19:42,552 

I need you 

to admit that you got the credit cards... 

 

02:19:42,590 --> 02:19:45,590 

And that you hid all that stuff at go's 

and that you pushed me. 

 

02:19:46,344 --> 02:19:49,394 

I'm gonna need 

those three things to feel safe. 
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02:19:50,598 --> 02:19:52,428 

You have to own this, Nick. 

 

02:19:53,226 --> 02:19:56,766 

Don't worry. I know exactly what to say. 

 

02:19:58,356 --> 02:20:00,106 

Nick. 

 

02:20:03,069 --> 02:20:05,699 

What a beautiful home. 

 

02:20:06,948 --> 02:20:09,618 

I so appreciate 

you giving us this time, Nick. 

 

02:20:09,659 --> 02:20:11,829 

You went on national television... 

 

02:20:11,869 --> 02:20:14,329 

And told people that I murdered my wife. 

 

02:20:14,372 --> 02:20:15,622 

I go where the story goes. 

 

02:20:15,665 --> 02:20:18,635 

You implied that I had carnal relations 

with my sister. 

 

02:20:18,668 --> 02:20:22,208 

I didn't use the "I" word. 

I said you two were "extremely close." 

 

02:20:22,255 --> 02:20:26,935 

You and a panel of nitwits 

diagnosed me as a sociopath. 

 

02:20:28,135 --> 02:20:29,885 

Ice-breaker. 

 

02:20:33,599 --> 02:20:35,389 

To go with your robot dog. 

 

02:20:35,434 --> 02:20:37,484 

I'll go find Amy. 

 

02:20:39,522 --> 02:20:41,612 

She's downstairs. 

 

02:20:44,110 --> 02:20:45,740 

- What is it? 

- It's for you. 

 

02:20:45,778 --> 02:20:47,198 

Open it. 

 

02:20:47,488 --> 02:20:49,238 

I don't need any more gifts from you. 

 

02:20:49,282 --> 02:20:50,992 

Open it. 

 

02:21:03,546 --> 02:21:05,206 

I didn't touch you. 

 

02:21:05,256 --> 02:21:06,296 

You didn't need to. 

 

02:21:06,340 --> 02:21:09,550 

Bullshit. That notice of disposal. 

 

02:21:09,594 --> 02:21:11,104 

I have that. You threw it out. 

 

02:21:11,137 --> 02:21:12,967 

The notice, yes. 

 

02:21:13,347 --> 02:21:14,217 

I want a blood test. 

 

02:21:14,765 --> 02:21:15,845 

I want a paternity test. 

 

02:21:16,642 --> 02:21:17,982 

I love tests. 

 

02:21:18,019 --> 02:21:19,849 

You can teach those people 

to hate me all you want. 

 

02:21:19,896 --> 02:21:22,606 

I don't care. I am leaving you. 

 

02:21:24,734 --> 02:21:27,444 

I won't have to teach your child 

to hate you. 
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02:21:27,486 --> 02:21:29,856 

He'll do that all by himself. 

 

02:21:29,906 --> 02:21:31,776 

You fucking cunt! 

 

02:21:33,659 --> 02:21:36,039 

I'm the cunt you married. 

 

02:21:36,078 --> 02:21:37,868 

The only time you liked yourself... 

 

02:21:37,914 --> 02:21:41,584 

Was when you were trying to be someone 

this cunt might like. 

 

02:21:41,626 --> 02:21:45,086 

I'm not a quitter. I'm that cunt. 

 

02:21:48,841 --> 02:21:52,091 

I've killed for you. 

Who else can say that? 

 

02:21:53,346 --> 02:21:55,886 

You think you would be happy 

with a nice midwestern girl? 

 

02:21:55,932 --> 02:21:58,772 

No way, baby. I'm it. 

 

02:21:58,809 --> 02:22:02,229 

Look, you're delusional. You're insane. 

 

02:22:02,271 --> 02:22:03,771 

Why would you even want this? 

 

02:22:04,148 --> 02:22:05,228 

Yes, I loved you. 

 

02:22:05,274 --> 02:22:08,744 

And then all we did was resent each other, 

and try to control each other. 

 

02:22:08,778 --> 02:22:09,818 

And cause each other pain. 

 

02:22:10,321 --> 02:22:12,111 

That's marriage. 

02:22:14,784 --> 02:22:17,164 

Now, I'm getting ready. 

 

02:22:42,478 --> 02:22:45,558 

I can't watch you play house 

with that thing for the next 18 years. 

 

02:22:45,606 --> 02:22:47,266 

I can't just walk away. 

 

02:22:47,316 --> 02:22:48,896 

You could get custody. 

 

02:22:48,943 --> 02:22:52,823 

No, I won't. And you know it. 

 

02:22:52,864 --> 02:22:55,374 

It's gonna be my child. 

I'm not gonna leave it. 

 

02:22:55,992 --> 02:22:57,792 

You wanna stay. 

 

02:22:57,827 --> 02:23:01,747 

I have a responsibility. 

It's not about what I want anymore. 

 

02:23:01,789 --> 02:23:03,039 

You wanna stay with her. 

 

02:23:13,676 --> 02:23:14,716 

You're breaking my heart. 

 

02:23:15,178 --> 02:23:18,808 

Go, you're my voice of reason. 

 

02:23:18,848 --> 02:23:21,348 

I need you with me on this. 

 

02:23:21,392 --> 02:23:23,852 

Of course I'm with you. 

 

02:23:26,480 --> 02:23:30,480 

I was with you before we were even born. 

 

02:23:32,236 --> 02:23:35,026 

We've been through the darkness. 
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02:23:35,573 --> 02:23:38,873 

We've come out, united. 

 

02:23:41,871 --> 02:23:44,041 

We communicate. 

 

02:23:46,334 --> 02:23:48,844 

We're honest with each other. 

 

02:23:48,878 --> 02:23:50,378 

Right? 

 

02:23:52,298 --> 02:23:54,798 

We're partners in crime. 

 

02:23:58,179 --> 02:23:59,009 

And? 

 

02:24:00,890 --> 02:24:02,220 

And? 

 

02:24:05,728 --> 02:24:07,648 

We're gonna be parents. 

 

02:24:09,357 --> 02:24:10,977 

My goodness! 

 

02:24:11,400 --> 02:24:13,360 

- How exciting! 

- Thank you. 

 

02:24:18,157 --> 02:24:20,527 

"What are you thinking?" 

 

02:24:23,371 --> 02:24:25,581 

"How are you feeling?" 

 

02:24:27,542 --> 02:24:30,172 

"What have we done to each other?" 

 

02:24:31,754 --> 02:24:33,844 

"What will we do?" 

 

 

b) Subtítols en espanyol 

 

Qué hija de puta. 

 

No se preocupe. 

Va a tener muchos hijos.  

 

Tiene lesiones de violación. 

Había rastros de semen. 

 

Vamos a comprobarlo. 

 

Sí que coincidirá. 

 

Muchas gracias 

 

¿Qué le parece? 

 

¿Volvemos a ser amigos? 

 

Ahora que sé que no ha asesinado a su mujer, 

sí. 

 

 

 

 

 

 

¿Usted qué piensa? 

 

¿Un secuestro? 

La historia es un disparate. 

 

Le hemos dado analgésicos Fuertes. 

 

No pasa nasa. Quiero ayudar. 

 

Sra. Dunne, 

sabemos lo que ha pasado, 

 

y esto será muy breve. 

 

¿Puede contarnos lo que ocurrió? 

 

Esa mañana sonó el timbre. 

 

Todo normal. 

 

Abrí la puerta. 
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Qué extraño. 

 

Desde el instituto, 

nunca desaparecía de mi vida. 

 

Intentaba ser amable con él. 

 

Respondía a sus cartas, 

 

le mantenía calmado. 

 

Dios mío. 

 

De hecho le di esperanzas. 

 

Usted no tuvo la culpa. 

 

Entró empujando la puerta. 

 

Me agarró. 

 

Pero me solté, y corrí hacia la cocina. 

 

Me aporreó. 

 

Me desplomé. 

 

Esa porra era en realidad 

el mango de un títere de Punch y Judy. 

 

Cierto. 

 

La búsqueda del tesoro. 

 

Había escondido unos títeres… 

 

¿Y cómo lo tenía Desi? 

 

Acababa de encontrarlo. 

 

Debió de soltarse. 

 

Lo tenía en la mano cuando Desi 

entró en casa. Me lo quitó. 

 

Respecto a la leñera… 

 

Me llevó a su casa del lago. 

 

Me ató a la cama. 

 

Volviendo a la leñera, muy rápido. 

 

Cuando dejó ahí los títeres, 

 

-¿vio que estaba llena? 

-Un montón de cosas. 

 

Correspondientes a compras hechas 

con tarjeta de crédito de su marido. 

 

Nick y las tarjetas. 

 

Él compra y yo me quejo. 

Es posible. 

 

Escondió cosas en casa de Go. 

Están muy unidos. 

 

¿Ahora puedo volver 

Al momento en el que me tenía presa 

 

un hombre con un historial 

de problemas mentales? 

 

Continúe, Sra. Dunne. 

 

Desi me agredió esa noche. 

 

Todas las noches. 

 

Me ataba como a un perro. 

 

Y luego me castigaba. 

 

Pasaba hambre. 

 

Me rasuraba, 

 

me sodomizaba. 

 

Estaba lleno de cámaras. 

 

Por favor, búsquenlo. 

Busquen las cintas. 
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Le rajó el cuello con un cúter. 

 

¿Cómo consiguió un cúter 

 

si la tenía atada todo el rato? 

 

¿No puede alegrarse de que esté viva? 

 

Amy, encontramos su diario. 

 

Contiene acusaciones preocupantes 

de maltrato físico y psíquico. 

 

Bueno, esa es la horrible verdad. 

 

Nick no quería un bebé. 

 

Tiene mal genio. 

Tuvimos problemas de dinero. 

 

Pero le quiero. 

 

¿Y por qué intentó comprar un arma? 

 

Lo siento, me fallan las fuerzas. 

 

Quiero aclarar solo una cosa… 

 

Si este caso hubiera seguido 

en sus manos incompetentes, 

 

mi marido estaría condenado, 

 

y yo estaría atada, todavía, 

con las extremidades abiertas… 

 

Sra. Dunne, ha sido muy valiente. 

Hemos terminado. 

 

Ahora debo preguntarle una cosa. 

 

¿Se siente a salvo 

volviendo con su marido? 

 

Hemos rezado al Señor y nos ha oído. 

 

Ammy Dunne está en casa. 

 

Sé que hay muchas preguntas, 

 

pero de momento queremos esperar 

 

y mostrar nuestro agradecimiento 

por este milagro en el Misisipi. 

 

Discúlpennos, por favor. 

 

¡Te queremos, Amy! 

 

Ya puedes dejar de fingir. 

 

No estoy fingiendo. 

 

Estuviste perfecto. 

 

El Nick de la tele 

es el que me enamoró. 

 

Sabes que solo dije 

lo que querías oír. 

 

Fíjate cómo me conoces. 

 

Me conoces hasta los tuétanos. 

 

Está bien. 

 

Debes contarme exactamente 

lo que pasó. 

 

Quítate la ropa. 

 

Quiero asegurarme 

de que no lleves un micro. 

 

Mataste a una persona, Amy. 

Eres una asesina. 

 

Soy una luchadora. 

 

Luché para volver contigo. 

 

Mataste a un tío. 

 

Lo degollaste con un cúter. 
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Acudiste a una televisión nacional 

 

y me rogaste que te salvara la vida. 

 

Y yo me ofrecí. 

 

Pero quiero a ese Nick. 

 

Yo me voy. 

 

¿De verdad crees que eso es sensato? 

 

Champú. 

 

La esposa violada, herida, 

lucha por volver con su marido 

 

y él la abandona. 

 

Te destruirán. 

 

Los vecinos te repudiarán. 

 

Y yo me aseguraré de que nadie olvide 

el dolor que me causaste. 

 

No quiero saber nada 

de tus admiradores de ahí fuera. 

 

Pero cuando se vayan, 

 

yo también. 

 

Medítalo. 

 

Consúltalo con la almohada. 

 

¿Alguna vez hubo un bebé? 

 

Puede haberlo. 

 

Buenas noches. 

 

5 DE AGOSTO 

UN DÍA EN CASA 

 

¡Hola, Nick! 

 

Hola, guapo. 

 

¿Una crep? 

 

Claro. 

 

Era la chica de sus sueños. 

 

Y cuando ese chico rico 

y consentido pudo tenerla, 

 

abusó de ella. 

 

Estaréis muy orgullosos. 

 

Han pasado cuatro horas. 

 

¿Nick? ¿Qué tenéis previsto 

Amy y tú en adelante? 

 

Ahora mismo lo importante 

es nuestro matrimonio. 

 

Cuando dos personas se quieren 

y no sacan adelante su relación 

 

es una verdadera tragedia. 

 

Bésame la mejilla. 

 

Esa alimaña no puede ser 

la novia de América. 

 

9 DE AGOSTO 

CINCO DÍAS EN CASA 

 

Me dijo que había matado a Desi. 

Voluntariamente, un asesinato. 

 

-¿Y si lleva un micro? 

-No va a servir. 

 

Ya te lo dijo una vez. 

 

Sí, porque me hizo desnudarme. 

 

Te lo juro, sois la pareja más jodida 

que he conocido. 
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Y estoy especializado en jodidos. 

 

¿Amy y tú bajo el mismo techo? 

 

Deberías venderlo como reality. 

 

Amy Dunne, y el milagro del Misisipi. 

 

Nick y yo hemos pasado malos momentos 

 

y días oscuros, 

 

pero os agradecemos 

 

que apoyéis nuestra vida juntos, 

y que perdonéis a Nick. 

 

En serio, 

Vuestro ánimo es importantísimo. 

 

Sí que es buena. 

 

La Asombrosa Amy y el marido amansado. 

 

Las mujeres desesperadas de Branson. 

 

Cuida a este tío. 

 

No puedo creer que te vayas. 

 

Ya no corre ningún riesgo. 

 

Soy el riesgo en persona. 

 

Tienes un contrato para un libro, 

un documental, el Bar es franquicia. 

 

Dale las gracias. 

 

Pero no la cabrees. 

 

Hasta luego. 

 

Elvis se va de Misuri. 

 

Tuvo que cometer errores. 

 

Tenemos que comprobar 

la versión de Amy. 

 

Nick, no puedo hacer nada. 

 

Hemos quemado todos los cartuchos. 

 

El caso pasó a los federales. 

 

-No tiene por qué dejarlo. 

-Pues sí. 

 

9 DE SEPTIEMBRE 

CINCO SEMANAS EN CASA 

 

¿Qué estás haciendo? 

 

No podía dormir. 

 

Vamos, 

 

te acompaño a la cama. 

 

Sabes que puedes dormir conmigo, ¿no? 

 

Sí, es que… 

 

necesito más tiempo. 

 

Yo nunca, jamás te haría daño. 

 

Pero necesito que participes. 

 

Necesito que cumplas tu parte. 

 

A ver. 

 

23 DE SEPTIEMBRE 

SIETE SEMANAS EN CASA 

 

Todo lo que han oído 

acerca de mi mujer 

 

es mentira. 

 

Es una psicópata 

calculadora y asesina. 
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Y yo he sido cómplice… 

 

¡Nick! 

 

¿Nick? 

 

-¡El desayuno! 

-¿Cariño? 

 

Deberíamos darnos la mano. 

 

No todo el rato, 

pero de vez en cuando. 

 

“Dime, Nick, ¿qué se siente 

al recuperar a tu mujer?” 

 

“Es fantástico. 

 

¿Cuántas personas tienen 

una segunda oportunidad en el amor?” 

 

“Fantástico” queda frívolo. 

 

¿”Asombroso”? 

 

Debes confesar 

que usaste las tarjetas de crédito, 

 

que escondiste todas las compras, 

y que me empujaste. 

 

Necesito esas tres cosas 

para sentirme a salvo. 

 

Tienes que ser convincente. 

 

No te preocupes. 

Sé exactamente lo que debo decir. 

 

Nick. 

 

Qué casa más bonita. 

 

Te agradezco mucho tu tiempo, Nick. 

 

Cuando hablaste por TV a todo el país, 

 

dijiste que yo había asesinado 

a mi mujer. 

 

Voy donde está la noticia. 

 

Insinuaste que mantenía 

relaciones carnales con mi hermana. 

 

Yo no hablé de pecado. 

Dije que estabais demasiado unidos. 

 

Hiciste que una mesa de necios 

me diagnosticaran una sociopatía. 

 

Rompamos el hielo. 

 

Una pareja para tu pero robot. 

 

Voy a avisar a Amy. 

 

Bueno, ya está abajo. 

 

-¿Qué es esto? 

-Es para ti. 

 

Ábrelo. 

 

No necesito más regalos. 

 

Ábrelo. 

 

Yo no te he tocado. 

 

No era necesario. 

 

Y una mierda. 

Recibí una carta de la clínica. 

 

La tengo. Tú la tiraste. 

 

La carta sí. 

 

Quiero un análisis. 

 

Una prueba de paternidad. 

 

Me encantan las pruebas. 
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Puedes hacer que me odien. 

 

Me da igual. ¡Voy a dejarte! 

 

No enseñaré a tu hijo a odiarte. 

 

Eso lo va a aprender solo. 

 

¡Serás hija de la gran puta! 

 

Soy la hija de puta 

con la que te casaste. 

 

La única vez que te gustaste 

 

fue cuando intentabas gustar 

a esta hija de puta. 

 

No soy una rajada, 

soy así de hija de puta. 

 

He matado por ti. 

¿Quién más puede decir eso? 

 

¿Crees que serías feliz 

con una chica del centro? 

 

Ni hablar, chaval. Soy la única. 

 

Oye, tú deliras. Estás loca. 

 

¿Por qué ibas a querer esto? 

 

Sí, te amé. 

 

Y luego empezamos a recelar mutuamente 

e intentar controlarnos. 

 

Y causarnos dolor. 

 

Eso es el matrimonio. 

 

Ahora voy a prepararme. 

 

No puedo verte con esa cosa 

durante los próximos 18 años. 

 

No puedo irme sin más. 

 

Podrías pedir la custodia. 

 

No, no la tendré. Y tú lo sabes. 

 

Va a ser mi hijo. 

No pienso abandonarlo. 

 

¿Quieres quedarte? 

 

Tengo una responsabilidad. 

Ya no se trata de lo que yo quiera. 

 

Quieres quedarte con ella. 

 

Me partes el alma. 

 

Go, tú eres mi voz de la conciencia. 

 

Te necesito conmigo en esto. 

 

Claro que estoy contigo. 

 

Estaba contigo 

antes de que nacieras. 

 

Hemos atravesado una senda oscura, 

 

Y hemos salido unidos. 

 

Nos comunicamos. 

 

Somos sinceros el uno con el otro. 

 

¿Verdad? 

 

Somos cómplices. 

 

¿Y? 

 

Y… 

 

vamos a ser padres. 

 

¡Válgame Dios! 

 

-¡Qué emoción! 

-Gracias. 
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“¿En qué estás pensando? 

 

¿Cómo te sientes? 

 

¿Qué nos hemos hecho el uno al otro? 

 

¿Qué nos haremos?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Guió de la pel·lícula 
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