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ABSTRACT 

This essay is aimed to create a guide for the Catalan translation of the American reality show 

RuPaul’s Drag Race.  The lack of LGBT references in the Catalan culture, specially those related to the 

drag theme, along with the absence of reality shows on the Catalan TV are the main reason of 

interest for the translation of this show. From this point, we analyse what kind of translation would 

be more appropriate for a TV show with a well-defined slang and containing multiple cultural 

references, both American and LGBT-related. Based on examples from one episode of the series, 

among which we can find drag vocabulary, phraseology of the program, names of celebrities, titles 

for movies and other cultural references, translations are provided with their corresponding 

explanations. We can note that the option of translating with a foreignization tendency is preferable 

to naturalization or domestication due to the large number of references, the lack of a drag context 

in the target culture and the educational purpose of the show when revealing cultural referents 

related to American gay culture. In addition, the resulting product fits the constraints of half-

dubbing, the preferred type of dubbing for reality shows in the target context, and also tries to keep 

the humorous effect of drag-queens’ slang, mostly based on abundant puns. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest treball es pretén elaborar una guia per a la traducció del xou d’impacte estatunidenc 

RuPaul’s Drag Race. Per fer-ho, s’hi inclouran els apartats següents: la descripció del programa, la  

justificació de la traducció al català del programa, l’exposició dels aspectes traductològics més 

rellevants que cal tenir en compte a l’hora de traduir-lo, la tria d’un tipus de doblatge i una 

exemplificació de la traducció de diferents elements que apareixen en un capítol de la sèrie.  

L’objectiu de la guia és sintetitzar tota la informació necessària per entendre el context cultural i 

lingüístic del programa tant en la cultura d’origen (la nord-americana) com en la meta (la catalana) i 

obtenir una base que serveixi d’exemple per a la traducció completa de la sèrie, bé des del principi o 

per a temporades futures. Així doncs, no s’oferirà una traducció d’un capítol sencer, sinó que es 

traduiran fragments concrets i es donarà una justificació per a cada cas perquè serveixin com a 

model de referència per a la presa de decisions en situacions iguals o similars que es puguin observar 

en altres capítols o temporades de la sèrie.  

La tasca principal de la guia és identificar els referents culturals i el llenguatge argòtic de RuPaul’s 

Drag Race, analitzar-los i cercar les eines adequades per traslladar-los al català, de manera que el 

producte resultant sigui natural. Es tracta, doncs, d’un estudi encara no previst en la traducció de 

l’anglès cap una cultura meta que pràcticament no té referents en aquest camp, com és la catalana.  

Dins d’aquest treball també s’hi inclouran altres objectes d’estudi, com són les limitacions del 

doblatge (dintre del camp de la traducció audiovisual) o la producció de textos orals col·loquials en 

català. 

 

2. EL XOU: RUPAUL’S DRAG RACE 

RuPaul’s Drag Race és un xou d’impacte estatunidenc que es va començar a emetre l’any 2009 a 

Logo TV i que a dia d’avui ja compta nou temporades, d’aproximadament catorze capítols cada una. 

RuPaul, un personatge famós en l’escena drag nord-americana, és l’encarregat de presentar i dirigir 

el programa, i és qui dona el nom al xou.  

La sèrie es basa en un concurs en què un grup de drag-queens competeixen per guanyar el premi 

final i convertir-se en la nova superestrella drag dels Estats Units. La competició consta d’una sèrie 

de proves que les participants han de superar: unes miniproves al començament de cada capítol i 

una prova principal per episodi. A les miniproves, la concursant que resulta guanyadora aconsegueix 
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un premi i algun tipus d’avantatge que pot aprofitar per a la prova principal. Aquesta darrera, 

consisteix, normalment, en una passarel·la en què les drag-queens han d’exhibir el vestuari que han 

elaborat elles mateixes i han de demostrar les seves qualitats escèniques. A cada capítol s’elimina la 

participant amb els pitjors resultats, fins que al darrer només queda la guanyadora. RuPaul 

s’encarrega alhora de presentar el programa, guiar i mentoritzar les participants en el transcurs de 

les proves i fer de jutge per decidir quines drag-queens guanyen o perden. 

A part del xou, hi ha capítols extra que reben el nom d’Untucked i presenten contingut fora d’escena, 

i també s’han fet edicions especials del programa com RuPaul’s Drag Race Allstars, en el qual 

participen concursants d’edicions prèvies. Algunes participants de la sèrie han arribat a produir 

programes dedicats exclusivament a la seva figura, com Hurricane Bianca, de la guanyadora de la 

sisena temporada, Bianca del Rio. 

El xou ha anat adquirint fama i sumant audiència des dels seus inicis. El primer capítol de la cinquena 

temporada, per exemple, va arribar a la xifra d’1,3 milions d’espectadors als Estats Units (The 

Guardian), tot i que l’impacte més gran es fa notar a les xarxes socials: la pàgina de Facebook de 

RuPaul’s Drag Race suma més de 1.900.00 seguidors, i el compte de Twitter té més de mig milió de 

followers (el compte personal de RuPaul en té gairebé un milió). De fet, internet és el mitjà a través 

del qual aquesta sèrie ha adquirit més fama i seguidors arreu del món, i també és la via a través de la 

qual es pot veure el xou des de fora dels Estats Units, gràcies a plataformes com Netflix. 

Un dels aspectes més importants que cal esmentar del programa és la visibilitat que ha donat al 

col·lectiu gai i a la cultura drag, ja que és un xou que tracta exclusivament aquest tema i que forma 

part de la graella de televisió convencional, del contingut per a un públic general. A més, el 

llenguatge utilitzat per les drag-queens de la sèrie ha transcendit a l’imaginari col·lectiu gràcies a la 

difusió que se n’ha fet a les xarxes socials, a partir de tuits i publicacions a facebook amb memes i 

imatges animades (gifs), i avui en dia és reconegut i utilitzat per gent dins i fora del col·lectiu LGTB 

(lesbià, gai, transsexual i bisexual).  

 

3. MOTIVACIONS PER AL DOBLATGE DEL PROGRAMA 

El principal motiu pel qual aquest projecte resulta interessant és la idea d’unir dos mons minoritaris 

com són la temàtica queer i la llengua catalana. Amb l’elaboració d’aquest doblatge, es pretén donar 

visibilitat al col·lectiu LGTB català i, en concret, al món vinculat a les drag-queens, un dels més 

estigmatitzats fins i tot dins la mateixa comunitat gai. Representa, per tant, una oportunitat per 
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atorgar un reconeixement a un grup de persones que han estat invisibilitzades en la nostra cultura i, 

al mateix temps, fer autocrítica d’un país que pretén ser modern però que està estancat en la cultura 

heteropatriarcal de segles passats. 

Al mateix temps, és una oportunitat per treballar amb els xous d’impacte, un tipus de programa que 

atreu grans masses d’audiència però que no ha arrelat en la televisió catalana i, per tant, no s’ha 

arribat a estudiar en profunditat.  

 

3.1 La cultura LGTB en la televisió catalana 

En català, només hi ha dos canals de televisió públics i d’àmbit nacional: TV3 i IB3. Podem comptar 

amb els dits de les mans els personatges LGTB que han aparegut en sèries i programes 

d’entreteniment en aquestes cadenes: vam poder veure fa uns anys una història d’amor entre dos 

adolescents gais, Max i Enric, a El cor de la ciutat; el personatge lèsbic de Sílvia a Jetlag, o més 

properament, a Merlí, un petó gai entre el Pol i el Bruno. També a Cites hi ha hagut personatges gais. 

Però més enllà d’aquests petits romanços dins sèries que no es poden considerar de cap manera de 

temàtica gai, sí que podem trobar altres personatges que han arrelat més fort dins la cultura LGTB 

en l’àmbit català.  

Josep-Anton Fernàndez cita tota una sèrie de referents LGTB en el seu article The authentic queen 

and the invisible man: Catalan camp and its conditions of possibility in Ventura Pons's ocaña, Retrat 

intermitent, concretament aquells que es poden relacionar amb la “ploma” o l’efeminació, 

característica bàsica de les drag-queens. Cap d’ells és estrictament drag en el sentit propi de la 

paraula. Trobem, per exemple, la Trinca, que es transvesteixen en alguns dels seus gags, però sense 

arribar a crear un espectacle drag. També destaquen, entre els televisius, les Teresines, en aquest 

cas ni tan sols es transvesteixen, sinó que tots els personatges assumeixen els rols de gènere 

normatius.  

Així doncs, veiem que hi ha alguns referents LGTB, però cap ni un que puguem comparar amb la 

importància de certes drag-queens en la televisió nord-americana. Aquesta manca de referents 

dificulta la producció de contingut audiovisual en llenguatge drag en català, bàsicament perquè no 

existeix. Sí que trobem referents drag a la cultura espanyola, però òbviament produeixen contingut 

en castellà i, per tant, implicaria el mateix tipus de procés d’adaptació lingüístic que de l’anglès. 

D’aquesta manera, la solució més pràctica a l’hora de traduir aquest llenguatge consisteix a adoptar 

el parlar de les drag-queens nord-americanes i fer-ne una adaptació directament per a la llengua 
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catalana, sense la intervenció mediadora del castellà, de manera que el resultat final soni natural 

però mantingui el sentit i la gràcia de l’original anglès.  

 

3.2 Els xous d’impacte en la televisió espanyola i catalana 

Els reality shows o xous d’impacte són concursos televisius que tenen com a protagonistes un grup 

de persones que són enregistrades constantment. En els darrers anys, les cadenes espanyoles han 

apostat fort per aquest tipus de programació. Gran Hermano, Operación Triunfo, Tu cara me suena, 

Supervivientes, Top Chef, La Voz… són només exemples dels xous d’impacte més vists, els 

personatges dels quals han arribat a adquirir una fama considerable i han passat a formar part, 

juntament amb els programes, de l’imaginari col·lectiu. Tots aquests xous són de producció 

espanyola, tot i que han sorgit també molt programes doblats que omplen la graella de petites 

cadenes de la TDT com TEN, DKiss, Divinity o Discovery Max. Són xous d’impacte molt diversos, tots 

en anglès (d’origen estatunidenc i britànic) i doblats al castellà, que han arrelat fort i han aconseguit 

quotes de pantalla que ronden entre l’1 i el 4%, segons dades d’Ecoteuve. 

En català, en canvi, els realities no han tingut el mateix impacte que en la televisió espanyola. De fet, 

a TV3 només s’ha emès un programa d’aquest tipus: El Talp, l’any 2003, d’un format molt més reduït 

que els grans realitiy shows de la televisió espanyola. Des de llavors, no s’ha tornat a repetir 

l’experiència i TV3 ni cap cadena catalana ha mogut fitxa en el món dels xous d’impacte. 

Cal tenir en compte que la producció d’un programa és complexa i costosa i, tot i que el doblatge és 

la modalitat més cara de traducció audiovisual (Chaume, 2003), l’emissió de productes doblats 

implica un estalvi econòmic i de feina per a la cadena que l’emet en front de les produccions pròpies. 

A més, en el cas dels xous d’impacte, el cas és encara més senzill: com que es tracta d’un programa 

de no-ficció, el doblatge preferent és de tipus half-dubbing, és a dir, semidoblatge (vegeu l’apartat 5 

de Doblatge). Aquest tipus doblatge presenta menys limitacions que el convencional, com veurem 

més endavant.   

Així doncs, no resultaria estrany que els mitjans catalans apostessin pels xous d’impacte en un futur 

pròxim, un terreny poc explorat i de gran interès no només comercial, sinó també per a l’estudi de la 

traducció i de l’efecte del doblatge en els espectadors. 
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4. EL TIPUS DE TRADUCCIÓ: NATURALITZACIÓ VS. ESTRANGERITZACIÓ 

El punt elemental d’estudi d’aquest treball és la decisió que es prendrà per adaptar més o menys a la 

cultura meta l’humor i els referents de la sèrie original. Amb això, cal analitzar si s’ha d’optar per una 

traducció naturalitzadora o més aviat estrangeritzadora. 

La naturalització és una tècnica de traducció basada en la substitució d’elements culturals específics 

del text original per uns altres elements culturals de la llengua meta a fi que el text resultant es 

percebi com “culturalment propi” dels lectors de la llengua d’arribada (Franco, 1995). També es pot 

parlar de domesticació (Venuti, 1995). En aquest sentit, el que s’haurà de tenir en compte a l’hora de 

traduir és l’efecte que es produeix en el lector més que no pas en la forma del text i, per tant, es 

tracta d’una adaptació a la cultura meta que s’allunya de la traducció literal (Nida, 1964). El contrari 

de domesticació és l’estrangerització, és a dir, la conservació dels elements culturals del text 

d’origen, que podrien donar peu a una incomprensió per part del lector pel fet de no reconèixer-los i 

no poder entendre el paper que juguen en l’humor que es vol generar. 

S’ha de pensar, doncs, si el producte que es vol crear ha de ser més aviat una adaptació del 

programa a la cultura catalana o bé si cal que hi hagi una tendència estrangeritzadora i es 

mantinguin els elements culturals nord-americans que hi apareixen. Tanmateix, aquesta decisió no 

depèn únicament del traductor, sinó dels productors del doblatge, els quals coneixen l’impacte de 

les sèries sobre el públic. 

En aquest cas, com que cal prendre una decisió per poder dur a terme aquest treball, ens decantem 

per  una opció més estrangeritzadora o conservadora i menys naturalitzadora per dos motius 

principals: 1. L’absència d’un llenguatge drag en català implica que s’hagi d’adoptar una forma 

estrangera i 2. El programa en si té un objectiu didàctic per descobrir i mostrar referents culturals, 

sobretot del món LGTB nord-americà. A aquestes dues raons cal afegir-hi que es tracta d’un 

programa amb una gran interacció en directe del públic, que participa en votacions per mitjà de les 

xarxes socials. Si es domestiqués al cent per cent i s’adaptessin tots els referents i el llenguatge a la 

cultura catalana, aquesta participació de l’audiència seria impossible.  

Tot i que això també ens fa plantejar com afectaria aquesta interacció quan es tradueix el programa 

en diferit, per fer aquest treball s’obviarà aquesta part i ens centrarem en la qüestió vinculada als 

referents culturals i al llenguatge utilitzat a la sèrie. 

Un cop seleccionat el tipus de traducció que es vol fer, cal seguir unes pautes per ser coherents en 

tot el procés de traducció. Així doncs, tenint en compte que estem parlant d’un producte per emetre 
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a la televisió catalana, ens hauríem de guiar amb les directrius que es donen des de l’ésAdir, el portal 

lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que pel fet de ser obra d’assessors 

professionals, serveix com a autoritat en aquest àmbit. Així doncs, el seu web ens indica el següent 

sobre les especificitats culturals: 

·En la traducció, al costat del registre s'han de tenir presents les especificitats 

culturals. 

·Quan s'ha de traduir una festivitat, eina, menjar, roba, etc. característics que 

no tenen traducció establerta s'ha de fer els possibles per no deixar-ho en 

original. Això només es podria fer si aquest original fos prou conegut (la festa 

de Halloween, per exemple) o si en la mateixa seqüència, o immediatament a 

continuació, el context ho explicités prou clarament. Si no és així, es pot traduir 

per un genèric. Aquest seria el cas dels plats típics que es poden traduir per una 

expressió genèrica que informi dels ingredients i de la forma com estan cuinats 

(col bullida, arròs amb llenties). 

·Un altre cas és dels personatges prototípics en què es pot buscar també un 

genèric o permetre's la llicència de substituir-lo per un altre de més conegut i 

coherent amb el context.  

Si seguim aquestes ordres, no substituirem les especificitats culturals originals per unes de pròpies 

catalanes, sinó que en les ocasions en què els referents culturals resultin desconeguts, tendirem a la 

generalització, l’explicació o la substitució per referents més coneguts però del mateix context del 

text de partida. Això no obstant, també caldrà tenir en compte la intenció didàctica del programa i 

mantindrem certs referents que siguin rellevants per complir aquest objectiu educador.  

També en referència a la naturalització, ens parla de les expressions connotades i indica el següent: 

·Les obres doblades se situen per definició en països estrangers i no resulta 

creïble que un policia de Los Angeles descrigui un delinqüent dient que és alt 

com un sant Pau, perquè l'espectador sap que això només ho diem els catalans. 

En canvi, si el policia diu alt com una torre, es manté la noció de credibilitat. 

·Tampoc els gàngsters solen brindar amb cava, sinó amb xampany, i s'ha de 

vigilar que expressions com treballar com un negre no siguin pronunciades per 

un personatge d'aquest color. 
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·La traducció ha d'evitar expressions massa connotades per l'entorn català, cosa 

que no obliga a usar una llengua inexpressiva perquè el català disposa de molts 

recursos, ben genuïns, però sense connotació cultural marcada. 

·Un traductor no pot farcir de barcelonismes el diàleg d'uns policies de Nova 

York amb el pretext de fer-los més "versemblants", perquè això provocaria un 

desconcert general: els barcelonins trobarien el llenguatge massa casolà, i els 

no barcelonins probablement s'irritarien. 

Així doncs, intentarem evitar aquelles expressions que continguin especificitats culturals catalanes o 

que siguin massa connotades en l’àmbit català. També evitarem fórmules dialectals, ja que no es 

corresponen idènticament amb els dialectes nord-americans que puguin aparèixer al programa i, a 

més, poden no ser enteses per tot el públic catalanoparlant. 

 

5. EL TIPUS DE DOBLATGE 

És imprescindible a l’hora de traduir un producte audiovisual saber de quin tipus de traducció es 

tractarà (subtitulació, doblatge, voice-over, etc.), ja que cada un té unes limitacions que s’han de 

tenir en compte per tal que no afectin el resultat final.  

En primer lloc, pel fet de ser un producte audiovisual en l’àmbit territorial espanyol, el doblatge és 

l’opció preferible, sobretot per motius culturals. Chaume indica a Doblatge i subtitulació per a la TV 

que “a Espanya [el doblatge] és la forma de traducció audiovisual més estesa” i que “en més del 

90%, la producció aliena s’exhibeix doblada, per raons històriques i culturals”.  

En aquest cas, es treballarà sobre la tècnica del semidoblatge (en anglès half dubbing), basada en el 

doblatge sobre les veus originals dels personatges, sense sincronització labial, però amb la mateixa 

limitació temporal que el doblatge convencional (Gambier, 2004). És el tipus de doblatge que 

predomina en la traducció de xous d’impacte a Espanya, ja que són productes de no-ficció. A 

diferència dels documentals, però, en els quals se sol optar per la tècnica de les veus superposades o 

voice-over (Chaume, 2004), en els xous d’impacte no trobem una veu narradora, sinó les 

intervencions directes d’uns personatges, com a les pel·lícules (productes de ficció), per la qual cosa 

es tracta més aviat d’un doblatge que no pas d’una interpretació.  

Així doncs, caldrà tenir en compte que no hi haurà la limitació que suposa la sincronia labial, per la 

qual cosa la selecció lèxica no es veurà afectada per l’articulació labial, però sí que ens trobarem 
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amb la restricció temporal, ja que es continua sentint el que diuen els personatges en anglès, i les 

intervencions hauran de tenir una llargada molt semblant a les originals: no podrem produir frases 

més llargues ni més curtes que les del text de partida.  

Finalment, com en qualsevol traducció de contingut audiovisual, caldrà respectar sempre la imatge 

que apareix en pantalla, i totes les propostes que s’ofereixin hauran de tenir en compte que van 

lligades a la part visual del text d’origen. 

 

6. LA TRADUCCIÓ 

A continuació s’ofereix un model de traducció per a diferents situacions de la sèrie. Per a això, s’ha 

fet un buidatge de fragments d’un sol episodi (el primer de la sisena temporada) en el qual es pot 

comprovar la gran quantitat de problemes traductològics que apareixen tenint en compte que té 

una duració de només 45 minuts.  

Aquests s’han dividit segons la naturalesa del problema. Trobem, en primer lloc, la fraseologia pròpia 

de la sèrie, un conjunt de noms de proves i expressions que es repeteixen en tots els episodis i que 

conformen en si una part del programa. En segon lloc, tractem les expressions i els mots 

característics del llenguatge drag, els quals són repetits constantment pels participants i alguns d’ells 

són neologismes propis de la sèrie. I, finalment, analitzem els referents culturals, entre els quals 

trobem noms propis de personatges cèlebres, referències a pel·lícules, sèries, cançons i llibres, i 

altres elements de la cultura nord-americana, alguns dels quals suposen un problema pel fet de ser 

irreconeixibles per al públic català. A més, entre aquestes categories, trobem exemples que inclouen 

jocs de paraules, els quals afegeixen una dificultat extra als problemes plantejats i requereixen un 

esforç del traductor per trobar solucions que compleixin amb el seu objectiu humorístic. 

Cada element analitzat és explicat i se n’ofereix una traducció orientativa a partir d’exemples 

seleccionats de l’episodi de la sèrie que s’ha escollit per fer aquest treball. Tanmateix, els productors 

i els encarregats del doblatge podrien modificar les opcions ofertes sempre tenint en compte el 

context presentat. És així pel fet que tenen més experiència en matèria de màrqueting i també 

perquè hi pot haver limitacions en el doblatge que impedeixin utilitzar certes traduccions.  
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6.1 Fraseologia pròpia del programa 

El programa es divideix en diferents parts i proves, cadascuna de les quals conté unes frases 

específiques o una fraseologia que es repeteix en tots els episodis. Aquestes expressions formen part 

avui en dia de l’imaginari col·lectiu LGTB a les xarxes socials, i són utilitzades constantment en la 

producció de memes, tuits i publicacions a Facebook, Tumblr i Instagram. Amb això es pretén dir que 

tenen un gran impacte social i que s’ha de tenir en compte que a l’hora de traduir-les cal produir 

frases que causin una impressió semblant, que continguin un llenguatge transgressor i que puguin 

arribar a arrelar en el llenguatge col·lectiu. 

 

1. RuPaul’s Drag Race 

És el títol del programa i cal oferir-ne una traducció. La traducció literal en català és la cursa de drags 

de RuPaul, però es pot modificar per aconseguir un títol més cridaner i atractiu per al públic. Cal 

tenir en compte que el terme race queda limitat per la imatge, ja que el logotip del programa és la 

RuPaul amb una bandera amb quadrats blancs i negres, com les que s’utilitzen a les curses de cotxes 

o de motos. Tot i que en el doblatge en castellà de la sèrie s’ha optat per l’elisió de la cursa i s’ha 

traduït per RuPaul: reinas del drag, la nostra proposta de traducció al català conserva aquest 

element i va una mica més enllà: 

 RuPaul’s Drag Race 

 RuPaul: cursa sobre talons 

En aquesta traducció es manté el terme cursa així com l’ordre del títol original, però es canvia drag 

per talons. Un dels motius pels quals es pot canviar el mot drag és pel fet de ser un neologisme i, per 

tant, per correcció hauria d’anar escrit en cursiva. A més, cursa sobre talons afegeix un to humorístic 

al títol i és coherent amb la lògica del programa, ja que pràcticament sempre les drag-queens van 

amb sabates de talons. El resultat és breu, cridaner i atractiu, per la qual cosa manté l’efecte del títol 

original i funciona perfectament.  

 

2. Shemail 

Es tracta del correu de RuPaul. Cada vegada que vol enviar un missatge a les concursants, apareix el 

shemail. La dificultat de traducció rau no només en la combinació de she i email, que comparteixen 

la lletra e final i inicial, respectivament, sinó que el joc de paraules va més enllà: shemail sona com 
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shemale. Segons el RuPaul’s Drag Race, un diccionari en línia creat per fans del programa, shemale 

és “a controversial slang term used to describe a transgender woman”. Especifica que és ofensiu, 

però que en el context  de RuPaul's Drag Race “the term was used in a tongue-in-cheek manner to 

describe a drag queen”. És difícil, si no impossible, mantenir el joc complet, per la qual cosa una de 

les opcions més senzilles i potser més idònies seria obviar-lo i utilitzar una fórmula genèrica.  

Shemail 

El correu de Ru 

 

3. Sissy that walk 

Apareix quan les concursants han de desfilar a la passarel·la per exhibir els vestits que han elaborat 

elles mateixes. És també la tornada de la cançó que sona quan desfilen. Significa ‘camina ben 

efeminat’, amb la verbalització de l’adjectiu sissy (‘efeminat’), ja que a la passarel·la les drags no 

només mostren el vestuari, sinó que caminen d’una forma peculiar, tot mostrant una actitud 

exageradament femenina. La traducció literal no impacta gaire, per la qual cosa cal ser creatius i 

elaborar una expressió que transmeti la força i l’imperatiu de l’original. 

Sissy that walk 

A treure la ploma 

Moveu els malucs 

Les dues traduccions ofertes mantenen l’imperatiu i la brevetat de l’original, tot i que no signifiquen 

exactament el mateix. Amb a treure la ploma queda implícit en el mot ploma que s’ha d’exhibir la 

feminitat amb exageració, mentre que moveu els malucs fa una referència més directa a la forma de 

caminar efeminada.  

 

4. The time has come for you to lip sync for your life 

És la frase que fa servir RuPaul en la fase eliminatòria de la passarel·la. Les dues concursants que 

reben les pitjors crítiques del jurat han de competir en un combat de lip sync: han de ballar i moure 

la boca com si fossin elles les que canten. El lip sync porta el playback més enllà i el converteix en un 

art: deixa de ser una tècnica per enganyar el públic i es converteix en un espectacle en si.  

El Termcat ofereix sincronització labial com a traducció. Això no obstant, en anglès també trobem lip 

synchronization, i lip sync és una abreviació que s’utilitza molt més àmpliament: si fem una cerca a 
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Google, trobem 151.000 resultats per a lip synchronization i fins a 15,3 milions de resultats per a lip 

sync. A l’hora de traduir ens podrem trobar amb diverses solucions: mantenir la paraula anglesa 

(adaptada o sense adaptar), crear una nova paraula en català o bé eludir-la i crear una nova frase. 

Pel fet de ser una fórmula tan estesa, potser la millor opció és manllevar la paraula, com s’ha fet 

amb playback (el Termcat l’admet com a anglicisme), i mantenir-la com a lip sync. Ara bé, en aquesta 

frase en concret s’ha verbalitzat el nom, per la qual cosa en català s’ha de reformular perquè es 

pugui mantenir el mot com un substantiu:  

The time has come for you to lip sync for your life 

Ha arribat l’hora i només un lip-sync us podrà salvar 

 

5. Good luck and don’t fuck it up! 

RuPaul utilitza aquesta frase per encoratjar i al mateix temps pressionar les concursants perquè 

s’esforcin tant com puguin i no fallin en el transcurs de la prova que comença. L’única dificultat que 

planteja és la rima de luck amb up, que dona la força a la frase. Igualment, es pot trobar una 

traducció sense rima però que transmeti aquesta força. Cal, també, mantenir el llenguatge 

malsonant.  

Good luck and don’t fuck it up! 

Molta merda, nenes, però no la cagueu! 

Es pot fer un joc de paraules amb l’expressió molta merda (‘bona sort’) i cagar-la en el sentit de 

cometre un error o fer un disbarat. Si s’afegeix el vocatiu nena enmig, es naturalitza una mica més la 

frase. D’aquesta manera, es compensa la pèrdua de la rima amb un altre joc de paraules. 

 

6. Shante, you stay / Sashay, away 

Són les frases que RuPaul fa servir per indicar quina concursant se salva en la prova del lip sync 

(shante you stay) i quina queda eliminada (sashay, away). Tanta és la importància que han adquirit 

aquestes frases en la sèrie que han transcendit en l’argot gai actual i són utilitzades a tota hora a les 

xarxes socials.  

L’origen de l’expressió sorgeix de l’slang drag de Nova York, com es pot veure al documental Paris is 

burning sobre l’ambient drag novaiorquès de finals dels anys vuitanta (de fet, moltes de les 

expressions que s’utilitzen a RuPaul’s Drag Race provenen d’aquest mateix documental). Fa 
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referència a la forma de caminar, com si sashay i shante fossin un estil exagerat de moure els 

malucs. A l’hora de traduir l’expressió cal tenir en compte que la gràcia no rau únicament en 

l’exotisme de les paraules shante i sashay, sinó també en la rima amb stay i away. Però potser la 

millor opció és només mantenir les dues paraules, fortament connotades amb aquest significat i que 

suposen un neologisme fins i tot en anglès, i perdre la rima. 

Shante, you stay / Sashay, away 

 Shante, et  salves / Sashay, adeu-siau 

 

7. Shake the dice and steal the rice 

RuPaul utilitza aquesta frase cada vegada que presenta el membre del jurat Santino. Sembla una 

frase feta, però no és una expressió popular anglesa, sinó que prové del documental Paris is burning. 

La frase no sembla tenir un significat concret. Shake the dice podria fer referència a un dau d’un joc 

d’atzar, i steal the rice podria ser el premi obtingut en aquest joc, tot i que només és una suposició. 

En català, podem trobar frases que fan referència al joc, com qui no s’arrisca no pisca, però és difícil 

reconèixer fins a quin punt signifiquen el mateix, per la qual cosa podria no ser l’opció més idònia. En 

tot cas, es pot fer una traducció més o menys literal, adaptant la part de steal the rice perquè rimi 

amb la traducció de shake the dice. 

 Shake the dice and steal the rice 

 Tira el dau i fot un clau 

Amb aquesta proposta, es manté la rima tot i que s’afegeix una altra expressió: fotre un clau, que 

significa ‘practicar el coit’. D’aquesta manera, la frase esdevé graciosa i, en certa manera, 

escatològica, una de les característiques del llenguatge drag. No té gaire sentit, tal com la frase 

original, per la qual cosa no cal cercar-li cap altra explicació.  

 

8. Condragulations 

És la fórmula que utilitza RuPaul per donar l’enhorabona a les participants que guanyen alguna 

prova. Es basa en un joc de paraules entre congratulations (‘enhorabona’) i drag. En català, es pot 

fer un joc semblant a partir de congratulacions, tot i que no és una expressió tan utilitzada com 

enhorabona. Una altra opció és fer servir felicitats. En aquest cas, combinat amb drag, obtindríem 

felicidrags. 
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 Condragulations 

 Felicidrags 

 

6.2 Vocabulari de l’argot drag 

Dins d’aquest treball una de les parts més important i de més interès és la traducció de l’argot drag 

nord-americà al català. Tot i que en gran part es tracta d’un argot propi de la sèrie, l’impacte que ha 

causat en la forma de parlar dels espectadors l’ha convertit en un argot generalitzat i que ja forma 

part del col·loquial que fa servir tot un col·lectiu de parlants.  

Podem trobar neologismes que han sorgit gràcies a la sèrie i altres mots o expressions que ja 

formaven part de la manera de parlar efeminada o amb ploma. Alguns tenen equivalents exactes en 

català i d’altres requereixen la creació de nous significats o de noves paraules. 

Per entendre el significat d’algunes expressions cal fiar-se de diccionaris de producció oberta com el 

RuPaul’s Drag Race Dictionary, realitzat per fans, i contrastar els resultats amb els contexts de la 

sèrie per trobar-hi el sentit. Són neologismes que no recull cap diccionari que es pugui considerar 

d’autoritat i caldrà anar amb molt de compte i analitzar-los amb profunditat per no caure en errors 

de traducció. 

 

1. Drag queen 

És el terme més important de la sèrie, ja que tot gira entorn del seu significat. Es tracta d’una realitat 

molt específica a la qual només es pot fer referència amb aquest terme, que en català cal mantenir, 

segons el servei del Cercaterm del Termcat, com un manlleu (per tant, escriure’l en cursiva) i utilitzar 

un guionet entre els dos mots: drag-queen. És incorrecte referir-se a les drag-queens com a 

transvestits, ja que el drag va més enllà de només vestir-se un home de dona: implica l’exageració de 

la feminitat, la creació d’un personatge i, normalment, la finalitat d’entretenir i fer espectacle.  

A més d’això, cal tenir en compte que drag-queen és un terme en femení, de manera que parlarem 

de la drag-queen i les drag-queens. En canvi, quan vulguem referir-nos al món de les drag-queens, 

parlarem de el drag.  
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2. El gènere 

Un element que cal revisar de la traducció és el gènere dels pronoms, els articles i tots els mots que 

fan referència a les drag-queens. En principi, com que són personatges femenins, se’ls tractarà amb 

pronoms femenins: she esdevé ella i they, elles.  

Pel que fa als articles que acompanyen els noms propis, aquest és normalment optatiu, però pel fet 

de tractar-se generalment d’un llenguatge oral col·loquial, s’optarà per utilitzar l’article femení el o 

la davant dels noms (per exemple, la RuPaul o la Laganja). Cal tenir en compte que pel fet de ser 

personatges femenins, els noms de les drag-queens aniran acompanyats de l’article femení. L’única 

excepció és RuPaul: quan va de drag, el tractarem de la RuPaul, mentre que quan vagi d’ell mateix, 

utilitzarem el RuPaul, ja que manté el mateix nom propi per als dos contextos.  

Quant a la coordinació dels adjectius, els posarem en femení quan facin referència a les drag-

queens. Cal tenir en compte que en anglès els adjectius no tenen gènere, però en català sí, de 

manera que s’han de coordinar d’acord amb el gènere femení dels personatges. 

 

3. Queen, girl, honey, mama, baby, bitch, lady 

Tant les concursants com RuPaul fan servir tothora una sèrie de vocatius per interpel·lar-se. Podem 

trobar-ne alguns de més tendres i afectius (honey o baby) i altres de més punyents (bitch), però 

molts cops els utilitzen indistintament i sense l’ànim d’ofendre. Amb això es pretén dir que hi ha 

hagut un procés d’assimilació de mots com queen (‘reina’) o bitch (‘gossa’ o ‘puta’) que podrien ser 

entesos com a insults si les fes servir algú amb una intenció d’ofendre, però que com ha passat amb 

gai o marica, el col·lectiu LGTB els ha abraçat per fer-los propis i desproveir-los del valor insultant.  

Podem observar una gran riquesa de vocatius per expressar bàsicament el mateix. En català, tot i 

que tenim alguns equivalents exactes, trobem altres opcions que tenen un significat similar. Així 

doncs, podem traduir queen per ‘reina’ i girl per ‘nena’ o ‘noia’. En canvi, no diem mel per honey ni 

nadó o bebè per baby, i la traducció de bitch pot ser massa malsonant, ja que gossa o puta, tot i que 

poden ser més aviat afectuosos en contextos amistosos o familiars, tenen una connotació fortament 

negativa. Una opció és acceptar el castellanisme carinyo, pronunciat carinyu, tot i que els mitjans 

audiovisuals catalans són reticents a l’hora d’utilitzar manlleus del castellà. Altrament, es pot utilitzar 

estimada per evitar el castellanisme. Per lady podem fer servir senyoreta, força literal. 

El cas de mama és particularment interessant pel fet de tractar-se, segons el RuPaul’s Drag Race 

Dictionary, creat per fans de la sèrie,  d’un “term of endearment and respect among drag queens, 
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usually (though not always) to an older or more experienced queen”. En català, no tindríem més 

remei que mantenir-lo pel fet de ser comprensible (tot i que no prototípic) i, per tant, l’opció més 

plausible seria mama. Hauríem d’evitar mamà pel fet d’estar connotat com a propi del llenguatge de 

la classe alta barcelonina (Boix-Fuster, 2007) , exceptuant els casos en què sí que es volgués atorgar 

aquesta connotació.  

Tanmateix, com que en molts de casos s’utilitzen indistintament uns o altres termes, es poden oferir 

altres vocatius que no són traduccions exactes però que també serveixen, com maca, vida o bonica, 

o també tia, més col·loquial (i d’ús restringit segons l’ésAdir) i potser més adient per traduir bitch en 

un sentit no pejoratiu.  

Reina, nena, noia, estimada, maca, vida, bonica, mama, tia 

 

4. Sickening  

Es tracta d’un adjectiu utilitzat nombroses vegades amb un sentit força diferent del prototípic. 

Segons l’Oxford Dictionary, sickening significa “causing or liable to cause a feeling of nausea or 

disgust”. Això no obstant, a RuPaul’s Drag Race aquest mot adquireix un significat contrari i, segons 

el diccionari de la sèrie, significa “to be beyond awesome, incredibly amazing, or excessively hot”. 

Així doncs, han atorgat un significat nou a una paraula ja existent. 

La traducció més literal en català és nauseabund. També podem trobar sinònims com fastigós o 

repugnant, però nauseabund inclou el sentit estricte de la nàusea inherent en el mot sickening (de to 

get sick, que significa ‘vomitar’). Altres expressions que podem fer servir com a sinònimes de 

nauseabund són tenir/venir ganes de vomitar o simplement nàusea o nàusees. Vegem-ne alguns 

exemples: 

Come on, season six, let’s get sickening! 

*Comença la sisena temporada, ja em venen nàusees! 

Strike a sickening pose 

*Dona’m una posada nauseabunda 

The winner of RuPaul’s Drag Race will receive a sickening supply of coulrevolution cosmetics 

*El guanyador de RuPaul’s Drag Race rebrà un lot nauseabund de cosmètica Coulrevolution 

Com podem veure, el resultat sona estrany i no acaba de tenir l’efecte fonètic de sickening. Sembla, 

a més, que la connotació negativa és irrevocable. Hi podria haver un intent de l’actor o actriu de 
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doblatge de pronunciar-ho amb una entonació que fes gràcia i que deixés entendre que tenen un 

significat positiu, però així i tot l’efecte no seria el mateix.  

Potser la millor opció seria analitzar cada cas i trobar una solució particular que sonés més natural, 

tot i que trenqués amb el joc original. Es podria compensar aquesta pèrdua amb altres expressions 

que sonessin divertides i que tinguessin un significat més obvi. 

 Come on, season six, let’s get sickening! 

Sisena temporada? ‘Nem per feina, reines! 

Strike a sickening pose 

Poseu com si fóssiu deesses 

The winner of RuPaul’s Drag Race will receive a sickening supply of Coulrevolution Cosmetics 

La guanyadora de RuPaul’s Drag Race rebrà un lot fantabulós de cosmètics Coulrevolution 

Les propostes que s’ofereixen contenen diferents aspectes retòrics i humorístics. En el cas de ‘Nem 

per feina, reines ens trobem una rima entre feina i reina, així com l’afèresi a anem, que en l’oralitat 

es transforma en ‘nem. La frase de com si fóssiu deesses simplement intenta destacar la part positiva 

del sickening i utilitza el mot deesses per fer referència a un posat diví, en el sentit de ‘bell’ i, fins i 

tot, una mica eròtic, en referència als típics posats dels déus de la mitologia grega. Finalment, quant 

a l’ús de fantabulós, ens trobem davant d’un joc de paraules amb la unió de fantàstic i fabulós, 

aquest darrer adjectiu fortament vinculat al vocabulari gai. Té el significat positiu de sickening i, tot i 

que com els altres casos tampoc no fa referència a cap fet “fastigós” ni “nauseabund”, inclou un cert 

humor i funciona dins el context en el qual s’utilitza.  

 

5. Gag / Gagging 

En el mateix sentit que sickening trobem el verb gag, que significa, segons l’Oxford Dictionary, 

“choke or retch”, però també adquireix un significat positiu a la sèrie i es tracta d’una reacció de 

sorpresa intensa. Sovint, s’utilitzen sickening i gagging indistintament. També s’empra com a mot 

comodí per altres significats positius. Vegem-ne alguns exemples amb les traduccions del que 

realment volen dir: 

 The look wasn’t something to gag over  

El seu look no era gaire sorprenent 
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It’s season six, honey, and shit’s getting gaggy 

És la sisena temporada i la cosa es posa interessant 

You were serving cheesecake and you left us gagging for more 

Servies pastís de formatge i ens vas deixar amb ganes de veure’n més 

En català, una traducció literal seria tenir arcades o tenir nàusees, però ens trobaríem amb el mateix 

problema que amb les traduccions de sickening, que són poc naturals i sonen estranyes. També 

caldria trobar altres expressions més genuïnes del català i que causessin un efecte més o menys 

humorístic depenent de la situació.  

The look wasn’t something to gag over  

El seu look no era res de l’altre món 

It’s season six, honey, and shit’s getting gaggy 

És la sisena temporada, nena, i la cosa es posa maca maca 

You were serving cheesecake and you left us gagging for more 

Ens vas fer venir salivera amb aquell pastís de formatge 

Com en els exemples de sickening, aquestes propostes obvien el sentit “fastigós” i se centren 

únicament en utilitzar altres recursos retòrics i humorístics. Res de l’altre món i fer venir salivera són 

expressions populars no connotades i que transmeten exactament el mateix sentit de l’original. En el 

cas de es posa maca maca, el mot maca, d’ús popular i, per tant, amb un to d’informalitat, 

juntament amb la repetició emfàtica de la paraula, li dona una oralitat i una gràcia que imita l’efecte 

humorístic de gaggy.  

 

6. Fish / Fishy 

Segons el diccionari de RuPaul’s Drag Race, es tracta d’un terme usat per descriure una drag-queen 

amb un estil extremament femení o que sembla una dona de sexe biològic femení. Fa referència a 

l’olor de la vagina, que col·loquialment es diu que fa olor de peix. Es considera un afalac en l’argot 

drag, tot i que es consideraria un insult en el llenguatge habitual i si és dirigit cap a una dona.  

L’analogia entre l’olor de peix (i en concret del bacallà) i la dels genitals femenins és popular també 

en català, per la qual cosa es pot trobar una traducció similar. Potser es pot utilitzar directament 

l’estructura olor de peix o olor de bacallà en comptes de peix tot sol, així com també es pot aprofitar 
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la riquesa de noms de peixos en català per naturalitzar (sense excedir-se) l’expressió o altres mots 

del mateix camp semàntic, com peixatera. Vegem-ne un exemple: 

Gia is a fishy girl 

La Gia té un bon bacallà 

Thanks mama for being so fishy to the fish 

Gràcies, mama, per ser tan bona peixatera 

Girl, it’s about time they got some fresh fish up in here. Sushi roll, sushi roll! 

Noia, ja era hora que arribés una mica de peix fresc. Quant de sushi, déu meu! 

Something’s smelling fishy, and they say it’s Ru 

Sento olor de bacallà i diuen que ve de la Ru 

Just landed like fresh tilapia 

El peix ha arribat a bon port 

Tot i que pot sonar estrany a primera vista, si es va repetint aquest joc cada cop que diuen fish o 

fishy, s’arriba a normalitzar el sentit de l’expressió. En un cert punt, l’espectador arriba a relacionar 

el peix amb un element alhora sexual, feminitzador i afalagador, així com passa en anglès. 

 

7. Shade / Shady 

És un terme que sorgeix de l’ambient gai nocturn novaiorquès, com es pot comprovar al documental 

Paris is burning, en el qual es fa servir constantment. Quan es vol explicar què significa shade en el 

context drag posen el següent exemple: “I don’t tell you you’re ugly, but I don’t have to tell you 

because you know you are ugly”. És, per tant, com un sentiment de superioritat  unit a la intenció 

d’humiliar algú, que es demostra a base de fatxendejar o presumir, en això que anomenen throwing 

shade, literalment traduït com ‘deixar a l’ombra’. Es pot relacionar, tot i que no al cent per cent, amb 

l’expressió catalana fer ombra, que significa, segons el DIEC, “enfosquir els mèrits, la fama, etc., 

d’algú”.  

Resulta curiós com aquest mot pot resultar alhora pejoratiu i adulador, en el sentit que és una 

qualitat que es consideraria menyspreable en un context normal però que esdevé gairebé 

imprescindible per poder ser una drag-queen i, per tant, és una actitud desitjable.  
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A l’hora de traduir aquest terme, sigui com a nom, verb o adjectiu, ens podem seguir la mateixa 

tàctica que sickening i gagging, i utilitzar altres recursos humorístics per compensar la pèrdua del 

neologisme però mantenir la gràcia de l’expressió. 

 I don’t want to be shady but i didn’t really like her when she was talking 

 No vull ser mala pècora però no em va agradar gaire quan va parlar. 

En aquest cas, s’ha traduït shady per mala pècora, que conserva el sentit pejoratiu de l’original i, tot i 

que ignora l’ús del neologisme i una part del seu sentit, té un cert to humorístic que compensa 

aquesta pèrdua. 

En alguns ocasions, també podrem traduir el throw shade com clavar un clatellot o clavar un flist-

flast, el que en castellà s’anomena hacer un zasca. Són expressions normatives que fan referència a 

l’acte d’humiliar algú amb una frase intel·ligent, sense arribar a l’insult, un sentit que s’apropa molt 

al de shade. 

 

8. Work / work it out 

Segons el RuPaul’s Drag Race Dictionary, es tracta d’un terme que significa “to strut, especially on a 

runway. To give an outstanding presentation”. L’expressió completa és work your body. 

Una opció seria traduir-ho literalment en català amb el verb treballar pronominalitzat: treballa-t’ho. 

Això no obstant, l’expressió queda massa llarga i romp amb l’efecte de la brevetat de work. Una altra 

opció seria utilitzar un sinònim de treballar, amb un to més col·loquial, com pot ser currar. Segons 

l’ésAdir, com a ús pronominal, significa “fer una cosa amb esforç i dedicació”. Amb aquest sentit, es 

mantindria més el sentit original i amb un to més oral i informal, per la qual cosa funcionaria millor 

que treballar-s’ho. 

 Work it out! 

 Curra-t’ho! 

 

9. Butch queen 

El terme butch es fa servir per anomenar les dones amb un aspecte molt masculí. Tot i que en català 

existeix el terme gallimarsot per referir-se, segons el DIEC, a “una dona que mascleja”, és un mot 
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poc utilitzat i força desconegut, a més que sona molt català a causa de la ll, amb la qual cosa pot 

arribar a ser un mot massa connotat en la cultura catalana. 

Una opció seria adoptar la forma castellana camionera, escrita igual en català, que és molt més 

reconeguda que no pas gallimarsot. A la sèrie, s’utilitza sovint en combinació de queen, per la qual 

cosa podríem parlar de reina camionera. 

 I’m not too sure about April’s look, because it’s giving me a little bit of butch 

 No m’acaba de convèncer el look de l’April, perquè és una mica de camionera 

 

10. Ladyboy 

És un terme per descriure una persona de gènere masculí que actua de forma molt femenina, just el 

contrari de butch. Cal buscar un mot en català que faci referència a un home efeminat, i el DIEC ens 

facilita els adjectius següents: doneta, faldilletes, marieta, afemellat o, més formal, efeminat. Dins de 

les opcions, les tres primeres poden funcionar igual de bé, ja que el diminutiu dona aquest to 

“tendre” que té ladyboy. 

 Gia is still a ladyboy, in or out of geish 

 La Gia és molt faldilletes, vagi o no de drag 

En aquest exemple trobem un altre terme argòtic: geish. Tot i que no s’utilitza tan sovint, pel context 

s’entén que es parla del món drag, per la qual cosa es tradueix pel significat directe. 

 

11. Fierce 

Segons el RuPaul’s Drag Race Dictionary, és “a term used by drag queens meaning to possess a good, 

intense, satisfying, powerful, or beautiful quality”. Tot i que en anglès fierce té un sentit de brutalitat 

i agressivitat, en l’argot drag té en un sentit totalment positiu i s’utilitza per afalagar. Així doncs, en 

català es pot prendre una traducció literal i donar-li el mateix sentit: 

 I wonder if she’s gonna be as fierce as all of us 

 A veure si serà tan feroç com nosaltres 
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Això no obstant, hi ha sinònims en català que li donen un to més humorístic i, fins i tot, femení, al 

sentit de l’expressió, com bàrbara, que es confon amb el nom Bàrbara. 

 A veure si serà tan bàrbara com nosaltres 

 

12. C.U.N.T.: charisma, uniqueness, nerve and talent 

És un acrònim amb les quatre qualitats que, segons RuPaul, ha de tenir tota drag-queen. Per 

traslladar-lo al català, cal buscar primer una paraula sinònima de cunt: trobem cony, figa, xona, 

poma, etc. Però cal que es pugui cercar un equivalent per a cada paraula que forma l’acrònim i que 

coincideixi amb el sinònim escollit. Hi ha diverses opcions disponibles, com es pot veure a l’exemple 

següent: 

 F.I.G.A.: força, imaginació, grapa i aptitud 

Amb aquest acrònim, es podria identificar força amb nerve, imaginació amb uniqueness, grapa amb 

talent i aptitud amb charisma. Però també seria vàlida l’opció següent: 

 F.I.G.A.: força, idoneïtat, genuïnitat i aptitud. 

En aquest cas, idoneïtat s’identificaria amb charisma i genuïnitat, amb uniqueness. Així doncs, cal 

escollir-ne un, per a la qual cosa la primera opció, pel fet de tenir paraules més senzilles (imaginació i 

grapa són més habituals que idoneïtat i genuïnitat), podria ser més apta.  

 

13. Kiki 

El kiki és, segons el Rupaul’s Drag Race Dictionary “a term used for gossip, small talk, chatting, or a 

heart to heart”. En català, to have a kiki es pot traduir per xafardejar o tafanejar, tot i que si es vol 

utilitzar una paraula més semblant a kiki es pot fer servir xiu-xiu. Aquest mot fa referència, segons el 

DIEC, a una “conversa tinguda en veu molt baixa, per tal que els circumstants no puguin sentir el que 

hom diu”, de manera que inclou el fet de xafardejar, tot i que amb l’afegit de fer-ho en veu baixa. 

Les dues opcions es poden anar alternant i depenent del context en podrem utilitzar una o l’altra: 

xafardejar, per exemple, la podrem utilitzar quan faci referència a l’acció i, xiu-xiu, quan s’hi refereixi 

com un nom. 

Xafardejar, tafanejar, xiu-xiu 
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14. Tuck 

El tuck consisteix en la tècnica que fan servir les drag-queens per amagar-se els genitals entre les 

cames amb cinta adhesiva o roba interior molt estreta per semblar que tenen genitals femenins. La 

traducció literal de tuck és ‘plegar’ o ‘doblegar’, tot i que resulta poc gràfica i no funciona tan bé com 

l’original.  

Una opció que sí que podria semblar més gràfica i, al mateix temps, tindria el sentit d’amagar, seria 

arrufar. Tot i que el DIEC indica que és més propi arrufar alguna part de la cara, també redirigeix al 

verb arrupir-se, que s’utilitza per a la contracció de qualsevol múscul. Així doncs, es podria referir a 

arrufar el penis, en el sentit d’arraconar-lo o amagar-lo, com fan les drag-queens per fer veure que 

són dones.  

Cal, a més, especificar que a part dels capítols convencionals de RuPaul’s Drag Race, la sèrie té uns 

capítols extres anomenats Untucked, en els quals les drag-queens es reuneixen en una saleta just 

després de la passarel·la per parlar i fer crítiques dels vestits i les actuacions de les altres 

participants. Aquest untucked, seguint la traducció d’arrufar, es podria traduir com Desarrufades. Es 

tracta d’un nom que resulta graciós i manté el sentit del moment de relaxació que suposa la sessió 

Untucked, quan les drag-queens ja no han de témer que se’ls noti que són homes. 

 

15. Squirrel  

Mot que ve de l’expressió squirrel friend: “a squirrel who hide her nuts”, segons el RuPaul’s Drag 

Race Dictionary, en el sentit que les drag-queens s’amaguen els genitals masculins per semblar 

dones. Per tant, és una forma argòtica per referir-se a les drag-queens. 

En català, podríem fer servir la paraula lloca i justificar-ne l’ús amb la frase: “una lloca que amaga els 

ous”. Té el mateix sentit, és més genuïna i, a més, fa servir una metàfora amb animals. Això no 

obstant, en l’exemple que apareix a l’episodi analitzat, ens trobem en la situació que un dels 

personatges fa un gest imitant un esquirol, per la qual cosa hi ha una limitació per la imatge que 

apareix en pantalla. Per tant, s’hauria de mantenir l’expressió original i parlar d’esquirols que 

amaguen, per exemple, els glans. Per aquest motiu, si es volgués ser coherent al llarg de tot el 

programa, s’hauria d’utilitzar sempre el mot esquirol.  

 Bring back my squirrels! 

 Porteu-me els meus esquirolets! 
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6.3 Els referents culturals 

A l’hora d’enfrontar-nos al problema traductològic que suposen els referents culturals, seguirem les 

directrius de l’ésAdir esmentades a la secció de naturalització. Així doncs, caldria mantenir aquells 

referents que siguin més àmpliament reconeguts i neutralitzar els més desconeguts o canviar-los per 

referents més populars de la cultura d’origen. Això no obstant, ens sorgeix la pregunta clau: qui 

dictamina que uns referents són més o menys populars? O com podem saber quins són prou 

coneguts pel públic català com per mantenir-los? Per saber-ho, s’haurien d’anar fent enquestes per 

a cada episodi i implicaria tenir una gran mostra de participants. Això no obstant, per realitzar 

aquest treball es tindrà en compte el criteri del traductor juntament amb un altre indicador: 

l’existència d’una entrada a Viquipèdia o a Wikipedia en castellà amb el nom del personatge o de 

l’element que es vulgui traduir. Tot i que no és un criteri cent per cent vàlid, sí que ens pot indicar 

que hi ha un públic català que coneix aquests referents i que, a més, si algú els desconeix, pot trobar 

informació a internet en la nostra llengua o en castellà.  

Després d’aquesta pregunta, també ens n’hem de plantejar una altra: si la sèrie pot tenir una 

intenció educadora, en el sentit d’ensenyar referents històrics al públic jove que els desconeix. En 

aquest sentit, podem trobar referents actuals que lògicament no entraran dins aquest objectiu, però 

sovint s’esmenten personatges cèlebres dels anys vuitanta o noranta els quals, certament, el públic 

millennial nord-americà no percep o no entén amb la mateixa facilitat que els referents 

contemporanis. Si una gran part de l’audiència del mateix context cultural que la sèrie original, com 

és el públic estatunidenc nascut als anys noranta, no és capaç de reconèixer certs referents, llavors 

és ben probable que aquesta intenció educadora sigui real i, per tant, s’hagi de tenir en compte i 

s’hagin de mantenir noms propis perquè el receptor senti curiositat per saber qui són.  

Finalment, el darrer criteri que tindrem en compte a l’hora de decidir si neutralitzar els noms propis, 

serà el fet de tractar-se d’un semidoblatge: cal saber que l’espectador sent el que diuen els 

personatges en anglès, de manera que hi ha la possibilitat que reconeguin el referent original i, si 

aquest canvia en el doblatge, pensi que s’ha traduït malament. És un motiu més per optar, en les 

ocasions en les quals es dubti com actuar davant dels referents, per mantenir els originals. 

Per exposar les especificitats culturals de l’episodi analitzat, els classificarem segons si formen part 

de la cultura general nord-americana, si són noms propis de personatges o si fan referència a 

productes literaris, televisius, musicals o cinematogràfics.  
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6.3.1 Cultura general: 

1. Ghetto 

Tot i que en català també tenim el mot gueto, que és normatiu, no té exactament el mateix sentit. El 

DIEC indica la definició següent: “Sector social, delimitat geogràficament, on la majoria de la 

població té unes característiques pròpies i diferenciades que fan que sigui segregada de la resta de la 

societat”. Si bé és veritat que el ghetto nord-americà compleix aquestes característiques, el mot 

connota el significat de barriada, el que en castellà es diu barriobajero. De totes formes, s’entén que 

el programa és un producte nord-americà i que quan es parla de gueto s’ha de situar en el context 

estatunidenc i no pot donar peu, per exemple, a la confusió amb el gueto jueu. Així doncs, és un mot 

que es podria mantenir en el seu equivalent general. 

 She’s ghetto, but she’s also classy and glamorous 

 Té una part de gueto, però també té classe i glamur.  

 

2. Scouts 

Els grups de boy-scouts són molt populars als Estats Units, però es tracta d’un moviment lúdic global, 

estès arreu del món, també en territori català. Als Països Catalans, els boy-scouts reben el nom 

d’escoltes, tant si són nois com si són noies. Tot i que la imatge que se’n sol tenir és la típicament 

americana (nois uniformats, amb camisa de mànigues curtes i pantalons curts, mocador al coll, botes 

de muntanya, motxilla, gorra i medalles) i els escoltes de l’àmbit català no solen anar uniformats, sí 

que s’estableix el vincle entre tots dos exemples i, per tant, es pot traduir com a escoltes. 

I thought gays weren’t allowed in the scouts 

Em pensava que no hi havia gais entre els escoltes 

 

3. IMDB page 

La IMDB (Internet Movie Database) és una base de dades de cinema a internet. Inclou fitxes de 

gairebé totes les pel·lícules i dels actors que hi apareixen. Tot i que és una pàgina web popular als 

Estats Units, no ho és tant a Espanya, on sí que tenim una pàgina similar: Filmaffinity. Així doncs, es 

podria naturalitzar l’opció d’IMDB page per fitxa de Filmaffinity, ja que és una pàgina no només 

d’àmbit espanyol, sinó que també s’utilitza als EUA (tot i que no tant com la IMDB). 
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I’ve been on a bunch of television shows, but I promise I’m not gonna walk around reciting 

my IMDB page like some people we know from past seasons. 

He participat a uns quants xous de la tele, però prometo que no aniré recitant la meva fitxa 

de Filmaffinity com certs participants de la darrera temporada. 

 

4. 4-1-1 

El 4-1-1 és, segons la Wikipedia, el número de telèfon d’informació per defecte dels Estats Units i el 

Canadà. A Espanya, trobem algun cas similar, com l’11811, amb la mateixa funció. Això no obstant, si 

ens fixem en el context de la frase en què s’anomena el 4-1-1, veiem que podem utilitzar altres 

recursos. RuPaul diu: “Game of Thrones in the 4-1-1”, quan Vivacious surt vestida de Joc de Trons a 

la passarel·la. El sentit de la frase és que Vivacious no entén completament el sentit de Joc de Trons, 

com bé demostra a l’hora de crear el vestit, quan intenta explicar la història i falla estrepitosament. 

Per això, RuPaul li recomana trucar al 4-1-1 per demanar informació sobre la sèrie. Amb aquest 

sentit, podem fer servir altres mètodes de recerca d’informació, com és la pròpia Wikipedia. Així 

doncs, podríem traduir la frase de la manera següent: 

 Game of Thrones in the 4-1-1 

 Joc de Trons segons Wikipedia 

Es manté el to humorístic i es neutralitza el referent per un de més general. L’efecte és semblant, per 

la qual cosa és una traducció que funciona bé. 

 

5. It girl 

Segons l’ésAdir, es tracta d’un concepte anglès per designar una “noia famosa, que marca tendència 

en un moment determinat”. Considera l’expressió d’ús general no recollit al DIEC, i cal utilitzar-la 

entre cometes o en cursiva. El fet que l’ésAdir l’inclogui en la seva font de consulta implica que és un 

concepte reconegut en l’àmbit català. Per tant, el podem mantenir en la traducció. Això no obstant, 

segons el context es poden utilitzar altres recursos. Vegem-ne un exemple: 

 She’s got that “it” thing 

 Sembla ben bé una it girl 

Es nota que porta el glamur a dins 
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Amb la primera traducció es manté el terme it girl, mentre que amb la segona es fa referència 

directament al tret glamurós de les it girls. Mentre la primera traducció és més conservadora, la 

segona sona més natural, per la qual cosa potser és preferible a la primera, tot i que it girl sigui un 

terme vàlid i reconegut. 

 

6. U-Haul 

U-Haul és el nom d’una companyia estatunidenca de lloguer de furgonetes i camions per fer 

mudances. Tot i que tenim empreses locals de lloguer semblants, no n’hi ha cap de tan prototípica 

com U-Haul als Estats Units. Tanmateix, quan veiem el context en què es parla d’aquesta companyia, 

veiem que es tracta d’un joc de paraules difícil de mantenir: 

Don’t be jealous of my Ru-haul  

La frase la fa servir RuPaul quan mostra un camió ple de capses, al qual anomena Ru-Haul, una 

combinació del seu nom i del nom de l’empresa. En aquest cas, en què el joc de paraules incorpora 

un referent cultural, la millor opció és elidir-lo i crear un joc nou. 

 Don’t be jealous of my Ru-haul 

 Us agrada la meva ru-goneta? 

Amb aquesta traducció, es perd el referent d’U-Haul però es fa un joc semblant amb la partícula Ru 

de RuPaul i la paraula furgoneta.  

 

7. Redneck 

El terme redneck fa referència a l’estereotip d’home blanc de l’interior dels EUA i de renda baixa. És 

un terme cultural propi dels Estats Units i que no té una traducció consensuada en català, però que 

és àmpliament reconegut fora de l’àmbit nord-americà en la seva forma original. Per aquest motiu, 

la millor opció seria mantenir la paraula original i, per tant, acceptar el manlleu en anglès. 

 Ugh, redneck stuff… 

 Coses de rednecks, quin pal... 

Amb aquesta traducció es manté també el propòsit educador del programa, tot i que no en matèria 

de referents culturals del món LGTB, sinó del món nord-americà per al públic catalanoparlant.  



27 
 

8. Vogue 

El vogue és un estil de ball nascut als anys vuitanta a Nova York a partir de l’escena de les sales de 

ball de Harlem dels anys seixanta, associades a l’ambient gai, drag i transsexual. Es basa en la 

consecució de posats de model al ritme de la música, amb moviments angulars i lineals de braços, 

cames i cos sencer. Pel fet de tractar-se d’un referent tan lligat a la cultura LGTB, és imprescindible 

mantenir-lo. En l’exemple que podem observar a la sèrie, hi apareix un joc de paraules amb vogue i 

vague, que és pot mantenir per la semblança dels significats de vague tant en anglès com en català.  

Your runway strut was pure vogue, but your outfit was vague 

La teva desfilada ha estat pur vogue, però el vestuari, més aviat vague 

Tot i que l’adjectiu pur, com a norma general, hauria d’anar darrere de vague, el col·loquem davant 

per mantenir l’efecte de la paronomàsia a final de frase. Cal dir que aquesta paronomàsia no és 

total, ja que vogue es pronuncia com “vouc” i no s’assembla tant a vague, però tot i així manté una 

part important de la figura retòrica.  

 

6.3.2 Noms propis 

Quan ens trobem amb noms propis, cal identificar el grau de reconeixement social en la cultura 

meta, així com si tenen una certa rellevància dins el món LGTB per tenir en consideració la part 

educadora del programa. Així doncs, ens trobarem alguns personatges que són famosos en el 

context nord-americà però més aviat desconeguts en el context català. En aquest cas, si es considera 

que són personatges històrics o cèlebres en el context LGTB, intentarem conservar-los i si, en canvi, 

no són rellevants en aquest context, els canviarem per personatges que tinguin característiques 

semblants i siguin més coneguts o bé els elidirem i farem servir algun tipus d’explicació o altres 

recursos segons el cas.  

De tota manera, cal tenir en compte que el món drag està fortament relacionat amb la premsa rosa i 

que es fa referència a personatges famosos constantment. Així doncs, és normal que hi apareguin 

personatges que potser un públic general estatunidenc no reconeixeria però que el públic específic 

de RuPaul’s Drag Race sí que els coneix. El públic català del programa tindrà, doncs, un interès 

semblant per aquest tipus de coneixements del món del xafardeig, per la qual cosa s’hauran de 

mantenir alguns referents tot i que puguin semblar desconeguts.  

 



28 
 

9. Goldie Hawn 

És una actriu estatunidenca reconeguda internacionalment pel gran nombre de pel·lícules a les quals 

ha participat. També és coneguda pel suport a la comunitat LGTB, un motiu més per mantenir el 

referent original. En l’exemple que apareix al capítol analitzat, com veurem a continuació, també hi 

apareix la referència d’una pel·lícula protagonitzada per aquesta actriu. En aquest cas, com que és 

una pel·lícula també cèlebre i, a més, s’ha doblat al català, també mantindrem el referent, tot i que 

amb la traducció catalana corresponent. 

You look just like Goldie Hawn in Overboard 

Ets clavada a la Goldie Hawn a Home a l’aigua 

A més, la traducció del títol de la pel·lícula manté el petit tret humorístic de l’anglès en la situació en 

què apareix, ja que aquesta frase es pronuncia durant la primera prova del capítol, que consisteix a 

saltar a l’aire per fer una fotografia. Així doncs, si utilitzem el títol Home a l’aigua, sembla dir que es 

llança a l’aigua, com quan salta per fer-se la foto.  

 

10. Julianne Hough 

Julianne Hough és una cantant, ballarina i actriu nord-americana, famosa per haver participat al 

concurs televisiu Dancing with the stars. Tot i que fora dels Estats Units és relativament poc famosa, 

és un personatge prou conegut en l’escena LGTB actual. Això no obstant, en el context en què 

apareix al programa, trobem que es fa un joc de paraules amb el seu nom: 

—She’s giving you a young Julianne Hough (pronunciat “Hau”) 

—Oh, yeah, Julianne Hough (pronunciat “Hahhh”, com si li fes fàstic) 

Cap dels dos parlants diu bé el nom, que es pronuncia com “Haf”. Si es manté el referent, es pot fer 

el mateix joc de sons, per la qual cosa no presenta cap dificultat. Però si es considera que el referent 

és massa desconegut i cal canviar-lo o elidir-lo, s’ha de tenir en consideració el joc que es fa.  

 —Té un cert aire de la Julianne Hau de jove 

 —I tant, de la Julian Hahhh 
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11. Jonas Brothers 

Els Jonas Brothers són una banda estatunidenca de pop-rock composta per tres germans. Són 

famosos arreu del món, per la qual cosa és un referent que no es pot obviar. Per aquest motiu, el 

podem mantenir sense cap problema. 

 I looked like a lesbian Jonas Brother 

 Semblava la germana lesbi dels Jonas Brothers 

L’únic problema que planteja aquest enunciat és l’adjectiu lesbian, que en català s’ha de traduir en 

masculí si es vol fer referència a un Jonas Brother, mentre que en anglès és neutre. Per mantenir 

l’adjectiu lesbiana en femení i sense crear una rima indesitjada amb germana, es pot utilitzar 

l’apòcope lesbi, amb un to informal i humorístic. 

 

12. Carol Burnett 

És una actriu i comediant estatunidenca, famosa pel xou que protagonitzava titulat The Carol Burnett 

Show. És un personatge la fama del qual s’estén fins a l’àmbit espanyol, com altres presentadors més 

actuals com Ellen DeGeneres o Conan O’Brien, tot i que cal situar-la en un context més antic (a partir 

dels anys cinquanta i fins als anys vuitanta, quan concentra gran part de la seva activitat artística). 

Això no obstant, es tracta de tota una icona dels musicals de Broadway, una de les fonts d’inspiració 

més grans per a les drag-queens. Per tant, és un referent que cal conservar.  

You remind me of a young Carol Burnett  

Em recordes a la Carol Burnett de jove 

 

Aquests són només alguns dels exemples de noms propis de personatges que apareixen a un sol 

capítol de la sèrie. Entre la resta de referents que podem observar al mateix episodi i que podem 

considerar com a prou reconeguts i, per tant, els podrem mantenir a la traducció, trobem: Kate 

Moss, Kim Kardashian, Björk, Coco Rocha, Christine Baranski, Kristen Wiig, Carol Channing, Mary J. 

Blige o, fins i tot, Edgar Allan Poe. Sí que trobem, però, alguns referents menys coneguts, com és el 

cas de Leigh Bowery i Pepper LaBeija, els quals no tenen entrada ni a Viquipèdia ni a Wikipedia en 

castellà. 
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13. Leigh Bowery 

Leigh Bowery va ser un artista performàtic i dissenyador londinenc amb una estètica molt particular, 

basada en vestits molt creatius i vistosos, l’ús de maquillatge d’una forma extravagant i perruques i 

complements estrafolaris, en el que podríem definir com un estil kitsch. Era obertament gai i va 

morir a causa d’una malaltia relacionada amb la sida. Per aquest motiu, es tracta d’un personatge 

important per a la comunitat LGTB i, tot i que pot resultar poc conegut en el context català (no té 

entrada a la Viquipèdia), pel fet de ser un autor rellevant en el món de l’art es podria mantenir el 

referent.  

My look is like Leigh Bowery abstract entity 

El meu look és com una entitat abstracta creada per Leigh Bowery 

 

14. Pepper LaBeija 

Va ser una drag-queen i dissenyadora nord-americana. Dins el panorama drag, va tenir una gran 

fama a Nova York, d’on era originària. Apareix al documental Paris is burning, d’on RuPaul’s Drag 

Race pren molts de referents, per la qual cosa el mantindrem tot i el seu poc reconeixement fora de 

l’àmbit estatunidenc.  

I can always tell when a new yorker walks the runway, that Pepper LaBeija kind of…  

Sempre m’adono quan desfila un novaiorquès, per aquest estil tan Pepper LaBeija 

 

6.3.3 Productes literaris, televisius, musicals i cinematogràfics 

Els participants de RuPaul’s Drag Race no només esmenten personatges cèlebres, sinó que fan un 

gran nombre d’al·lusions a productes procedents de la televisió, el cinema i la música, i fins i tot 

alguns de literaris. En principi, no suposarà cap problema quan aquests elements disposin de 

traduccions a la llengua meta, però sovint ens trobarem davant la situació de referències a pel·lícules 

i sèries nord-americanes que no han arribat a l’àmbit espanyol o català, en el sentit que no s’han 

doblat i no han aparegut als cinemes o als canals de televisió d’abast estatal o local. També trobarem 

referències a lletres de cançons en anglès, sense traducció al català o al castellà i que, per tant, 

podrien generar confusió. Davant d’aquests casos, haurem de decidir si és preferible neutralitzar els 

referents per uns de més coneguts, eliminar-los i crear noves frases o bé mantenir-los, sigui tal com 
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apareixen a l’original o bé facilitant explicacions breus perquè l’espectador pugui entendre el 

context de la situació.  

 

15. Dorothy in The Wizard of Oz 

The Wizard of Oz és un clàssic literari i cinematogràfic estatunidenc. L’obra té una gran importància, 

a més, dins el col·lectiu LGTB, ja que la pel·lícula és un referent per a la comunitat gai. De fet, l’actriu 

Judy Garland, que representa el paper de Dorothy a la pel·lícula, és considerada una icona gai. És 

tanta la rellevància d’aquesta actriu i de la pel·lícula en el col·lectiu que en l’slang gai anglès s’utilitza 

l’expressió friend of Dorothy com a sinònim de ‘gai’ o ‘homosexual’.  

Tot i ser un referent tan clar als Estats Units però no tan popular a Espanya, la novel·la The Wizard of 

Oz ha estat traduïda al català (El màgic d’Oz), així com també ha estat doblada la pel·lícula. Pel fet de 

tenir una traducció, juntament amb la gran rellevància que té per a la comunitat LGTB, cal preservar 

aquest referent. 

It’s very Dorothy in The Wizard of Oz, like when she was in the tornado 

És molt Dorothy a El màgic d’Oz, com quan se l’endú el tornado 

 

16. Boogie Woogie Bugle Boy 

És el títol d’una cançó del grup nord-americà The Andrew Sisters, molt popular durant la Segona 

Guerra Mundial. Tot i que la melodia pot ser prou coneguda, la lletra de la cançó no és popular en 

l’àmbit català o espanyol. En el context en què apareix aquesta referència, cal saber de què parla la 

cançó: és la història d’un músic de carrer que ha d’anar per força a l’exèrcit, i RuPaul relaciona 

aquest tema amb l’estètica militar de la drag-queen April Carrión.  

Tot i que en català podem trobar cançons d’una temàtica semblant, pel fet de formar part d’una 

cultura que va patir els estralls d’una guerra civil, potser utilitzar una cançó massa connotada 

naturalitzaria en excés la traducció i canviaria dràsticament el context de la situació. Per això, i tenint 

en compte que és un referent massa poc conegut, l’opció més plausible seria elidir-la i fer servir una 

altra frase menys connotada. 

It’s the Boogie Woogie Bugle queen!  

A les seves ordres, comandanta! 
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Aquesta traducció ignora el referent, però aprofita el context militar per atorgar-li un altre to 

humorístic: fa servir una frase típica de l’exèrcit però feminitzant el nom comandant, i així també fa 

el joc que suposa el canvi de boy per queen. 

 

17. I believe I can fly 

És el títol d’una cançó del cantant nord-americà R. Kelly de l’any 1996. Tot i que la cançó es va 

popularitzar arreu del món i podria ser reconeguda pel públic català, ens veiem davant la situació 

que si no traduïm el títol i el mantenim en anglès, estem ignorant la importància del significat i no 

oferim una traducció per a la gent que no entén l’anglès (independentment de si coneixen o no la 

cançó). En canvi, si traduïm literalment el títol, perdem gran part del referent, ja que no s’entén que 

l’origen és la cançó. 

Tampoc no sembla una opció vàlida utilitzar una cançó d’autor catalana (quedaria estrany que uns 

personatges nord-americans cantessin la Gavina voladora de Marina Rossell, per exemple), però sí 

que podem optar per una cançó popular, anònima, que no quedi tan connotada i que, a més, ens 

permeti preservar el to humorístic del context en què es fa servir. Així doncs, una opció seria utilitzar 

la cançó Marieta, vola, vola, del cançoner popular infantil català, que, a més, inclou la paraula 

marieta, utilitzada com a sinònim de gai.  

 I believe you can fly! 

 Vola, vola, marieta! 

 

18. American Idol 

És un xou d’impacte nord-americà de temàtica musical, en què els participants competeixen en un 

concurs de cant. Tot i que no s’ha doblat en català, existeixen programes amb noms semblants de 

l’àmbit estatal, per la qual cosa se sobreentén que es tracta d’un programa d’aquestes 

característiques. A més, en el context en què es fa servir aquest referent, apareixen imatges del xou 

de fons, per la qual cosa queda clar de què tracta. Per aquest motiu, es podria mantenir el referent 

en anglès. 

 You were also a contestant on American Idol 

 Tu també vas concursar a American Idol 
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19. Game of Thrones 

És una sèrie de televisió estatunidenca creada a partir de la saga A song of ice and fire (en català 

Cançó de gel i de foc) de George R. R. Martin. La sèrie s’ha doblat al castellà, i la saga de novel·les 

s’ha traduït al català. Per aquest motiu, es pot traduir el nom de la sèrie per Joc de Trons, segons la 

traducció de la primera novel·la de la saga que dona nom a la sèrie.  

Un altre motiu pel qual cal mantenir el nom és l’aparició del títol en pantalla i que una de les 

concursants, Vivacious, s’ha de fer un vestit inspirat en aquesta sèrie. Aquesta limitació per imatge 

en pantalla ens obliga a mantenir el referent. 

Joc de trons 

 

20. Here comes Honey Boo Boo 

Es tracta d’una sèrie nord-americana sobre la vida de la família de l’Alana “Honey Boo Boo”, una 

nena que competeix en concursos de bellesa infantil a Geòrgia (EUA). La sèrie no s’ha doblat al 

castellà i al català, i tot i que té un cert reconeixement gràcies a la difusió que se n’ha fet per les 

xarxes socials arreu del món, potser s’hauria d’optar per elidir el referent o neutralitzar-lo per un de 

més conegut.  

Això no obstant, apareix el títol de la sèrie escrit en pantalla, i una de les concursants, Adore Delano, 

s’ha de fer un vestit inspirat en la Honey Boo Boo, per la qual cosa és un referent que cal mantenir 

per la limitació de la imatge. En l’exemple que es pot veure a continuació, a més, es fa un joc de 

paraules amb el nom de RuPaul i el de Honey Boo Boo: 

Here comes Honey Ru Ru 

Ja és aquí la Honey Ru Ru 

 

21. Downton Abbey 

És una sèrie de televisió britànica inspirada en la vida d’una família aristocràtica britànica de principis 

del segle XX. Ha estat doblada al castellà per a Atresmedia, amb el mateix títol que l’original, per la 

qual cosa és un referent conegut en l’àmbit espanyol. Per aquest motiu i pel fet d’estar limitat per la 

imatge que apareix en pantalla, caldrà mantenir el referent.  

Downton Abbey 
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22. Dancing with the stars 

És una competició de ball televisada dels Estats Units. Com els casos previs, és un referent que cal 

mantenir per la limitació de la imatge en pantalla. No ha estat doblada ni al català ni al castellà, però 

sí que trobem concursos similars a la televisió espanyola, com és el cas de Mira quién baila. Això no 

obstant, no el podem traduir pel nom d’aquest programa espanyol per dos motius: és massa 

domesticador i, a més, és un referent castellà, per la qual cosa també se n’hauria de fer una 

traducció al català (“Mira qui balla”).  

Així doncs, ens trobem davant dues possibilitats: mantenir el nom en anglès o bé traduir-lo 

literalment en català com a Ballant amb les estrelles. En aquest cas, a diferència de Here comes 

Honey Boo Boo o Downton Abbey, el títol del programa no és o no inclou noms propis, per la qual 

cosa és possible fer-ne una traducció. A més, amb el nom de Ballant amb les estrelles, es pot 

interpretar amb facilitat que es tracta d’un programa la temàtica del qual és el ball i en què 

apareixen personatges famosos o “estrelles”.  

 Ballant amb les estrelles 

 

23. The Golden Girls 

És una comèdia estatunidenca de finals dels anys vuitanta i principis dels noranta les protagonistes 

de la qual són quatre senyores divorciades o vídues que comparteixen un xalet a Miami. La sèrie es 

va doblar al castellà amb el títol de Las chicas de oro, de manera que és un referent conegut en 

l’àmbit estatal. Com que el títol de la sèrie apareix en pantalla i queda limitat per la imatge, cal 

mantenir-lo. 

L’opció més idònia per aquest cas seria, segurament, traduir el títol en català: Les noies d’or. Pel fet 

de tenir el referent traduït al castellà, la traducció al català seria fàcilment reconeixible. 

 Les noies d’or 

 

24. Duck Dynasty 

És un xou d’impacte estatunidenc sobre la vida de la família Robertson, propietària d’una empresa 

de fabricació d’eines i material per a la caça d’ànecs anomenada Duck Commander. És un referent 

que cal mantenir per l’aparició del títol de la sèrie en pantalla, però que és molt poc conegut en 
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l’àmbit espanyol o català, ja que no ha estat doblat ni té la mateixa fama que altres programes, com 

Here comes Honey Boo Boo. 

La proposta de traducció per aquest referent inclou mantenir el títol original i acompanyar-lo d’una 

frase breu que sintetitzi el sentit del xou: que es tracta d’un negoci dedicat a la caça d’ànecs. Una 

possibilitat seria la següent: 

Duck Dynasty: un negoci d’ànecs 

El fet de dir un negoci d’ànecs genera humor, ja que exposa l’ambigüitat de si es tracta d’un negoci 

en el qual la temàtica són els ànecs o si els propietaris de l’empresa són uns “ànecs”, en el sentit 

metafòric de ‘maldestres’. Si la limitació del doblatge ho permetés, es podria fer servir aquesta 

traducció. Si no hi hagués espai per a la frase explicativa, s’hauria de mantenir el títol original en 

anglès, ja que la traducció al català (La dinastia dels ànecs) eliminaria el referent i, a més, no 

resoldria gaire el dubte de la temàtica del programa. 

 Duck Dynasty / Duck Dynasty: un negoci d’ànecs 

 

25. Keeping up with the Kardashians 

És un xou d’impacte estatunidenc que gira entorn de la vida de la família Kardashian-Jenner. El 

programa s’ha doblat al castellà i, a més, els seus personatges són molt popular a les xarxes socials. 

Per aquest motiu, és un referent que es pot mantenir sense cap problema. 

Pel que fa al títol, sí que es podria modificar la part del keeping up with i simplement traduir-ho com 

El xou de les Kardashian, ja que el referent més important no és el títol en sí, sinó el cognom de les 

protagonistes. 

 El xou de les Kardashian 

A l’episodi analitzat, a més, hi podem trobar un joc de paraules: la Gia Gunn, una drag-queen 

d’origen asiàtic, ha d’inspirar-se en aquest xou d’impacte per elaborar el seu vestit per a la 

passarel·la; la RuPaul, quan la Gia desfila, fa la broma següent: 

Keeping up with the Kardashians? Keeping up with the Kardasians! 
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Juga amb el cognom Kardashian i l’adjectiu Asian. En català, es pot canviar l’adjectiu Asian pel nom 

Àsia per mantenir la semblança fonètica, ja que si es mantingués l’adjectiu asiàtica es perdria el joc 

fònic (kardasiàtica). 

El xou de les Kardashian? El xou de les Kardàsia! 

 

26. Go-Go Juice 

El Go-Go Juice és el nom que rep la beguda preferida d’un dels personatges de la sèrie nord-

americana Here comes Honey Boo Boo. Com que la sèrie en si és un referent poc conegut en l’àmbit 

català, utilitzar un altre referent dins d’aquesta sèrie produiria el desconcert en l’espectador, que no 

n’entendria l’origen. 

Una de les opcions és parafrasejar el sentit del Go-Go Juice, és a dir, utilitzar una frase en què 

s’explica què és i ignorar el nom d’aquesta beguda. Així doncs, podríem explicar que es tracta d’una 

barreja de beguda energètica i gasosa (Red Bull amb Mountain Dew, una beguda que també és un 

referent estatunidenc en si mateixa). Amb l’explicació, però, s’utilitzaria una frase massa llarga que 

segurament no podríem fer servir per la limitació temporal del doblatge. 

Potser l’opció més senzilla és simplement elidir el nom i utilitzar una altra frase feta que denoti el 

mateix sentit: 

Baby, I think you’d better chug-a-lug some Go-Go Juice real quick and make it happen  

Nena, és ben hora de posar-se les piles i fer que tot rutlli abans no se’t passi el temps. 

 

27. Showgirls i Nomi Malone 

Showgirls és una pel·lícula franco-estatunidenca de l’any 1995, que va ser doblada al català amb el 

mateix títol. Nomi Malone és la protagonista del film, el nom de la qual també es conserva en el 

doblatge en català. Gràcies a la traducció completa d’aquest llargmetratge, podem mantenir el 

referent tal com apareix a la sèrie. 

Nomi Malone, Showgirls!  

Nomi Malone, Showgirls!  
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28. Whitney Houston, Queen of the Night i The Bodyguard 

The Bodyguard és una pel·lícula estatunidenca del 1992, doblada al català amb el títol d’El 

guardaespatlles. L’actriu que protagonitza el film és Whitney Houston, famosa arreu del món pel seu 

paper de cantant. Però la tercera referència és més específica: Queen of the night és el títol d’una de 

les cançons de Whitney Houston que apareix a la banda sonora de la pel·lícula. Traduït literalment 

significa ‘reina de la nit’. En el context en què apareixen aquests referents, es poden mantenir tots 

però amb certes limitacions: Queen of the night s’haurà de mantenir en anglès, pel fet de ser el títol 

d’una cançó que no s’ha traduït; en canvi, farem servir El guardaespatlles en català, ja que s’ha 

doblat. Pel que fa al nom de l’actriu, potser seria preferible mantenir el cognom per fer-lo una mica 

més evident. 

Very Queen of the Night Whitney! Where’s your bodyguard? 

Molt Whitney Houston de Queen of the night. On és el teu guardaespatlles? 

Un dels motius pels quals pot resultar convenient mantenir el títol de Queen of the night és el fet 

que conté un vocabulari reconegut fins i tot per la gent amb un nivell molt baix d’anglès: queen i 

night.  

 

29. Red Wedding 

La Red Wedding fa referència a una escena molt famosa de la novel·la i la sèrie Joc de Trons, en la 

qual té lloc una massacre a les noces de dos dels personatges. Tot i que la novel·la està traduïda al 

català, la sèrie no s’ha doblat en aquest idioma. Això no obstant, es tracta d’un referent àmpliament 

conegut, sobretot pel doblatge en castellà. Per tant, es pot mantenir el referent amb la traducció 

oficial que s’ofereix a la novel·la: les Noces Roges.  

Ain’t no Red Wedding here  

I per quan les Noces Roges? 

Tot i que la traducció no és exactament equivalent (hauria de dir: “No hi ha cap noces roges per 

aquí”), es manté el referent i s’utilitza una frase natural, a més que s’afegeix un to humorístic extra a 

la situació, com si demanés quan es casarà.  
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30. I Love Lucy 

I Love Lucy va ser una sèrie còmica molt popular als Estats Units als anys cinquanta, fins i tot 

considerada la millor sèrie de la història segons una enquesta de Best in TV realitzada 60 anys 

després de l’emissió del programa. En aquest cas ens trobem davant d’un cas especial: tot i que no 

ha estat doblada al català ni al castellà i, per tant, no és gaire reconeguda en el context de la llengua 

meta, es tracta d’un referent molt important de la televisió nord-americana. Però no es tracta d’un 

referent LGTB, per la qual cosa no compleix el paper didàctic que s’ha proposat com a condició per 

mantenir les referències culturals. Per això, una de les opcions més plausibles per a la situació en 

què apareix és elidir-lo: 

She kind of has a fifties “I love Lucy” comedic kind of vibe 

Té un rotllo còmic molt dels anys cinquanta 

El vibe s’ha traduït per rotllo, que tot i que el DIEC no l’admet com a normatiu, apareix a l’ésAdir per 

a un ús restringit i, per tant, el podem fer servir en un context col·loquial, com és el de l’exemple. 
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7. CONCLUSIONS 

El treball realitzat inclou una base teòrica per contextualitzar el xou d’impacte RuPaul’s Drag Race i 

el seu possible doblatge, així com una part pràctica que es pot fer servir com a guia d’exemples per a 

la traducció de la sèrie. 

Quant al context, podem concloure que el doblatge del programa al català per a la retransmissió a la 

televisió pública catalana suposaria un punt d’inflexió per ser el primer programa de temàtica 

exclusivament LGTB i en català a la televisió. A més, també portaria els xous d’impacte, una tipologia 

de programa actual i amb audiències importants, al panorama televisiu català.  

Pel que fa al tipus de traducció, ens enfrontem a un semidoblatge, amb limitacions temporals i per la 

imatge en pantalla, però sense la restricció de la sincronia labial del doblatge convencional. A més, 

tendirem a fer una traducció més aviat estrangeritzadora pels motius següents: 

• En l’àmbit català no hi ha referents clars del col·lectiu LGTB i especialment del món drag, així 

com tampoc no hi ha un llenguatge argòtic propi d’aquesta comunitat.  

• Cal considerar, a més, que el programa en si serveix per presentar referents culturals del 

col·lectiu gai i drag (majoritàriament nord-americans) als espectadors perquè els coneguin i 

els acullin com a propis.  

Per tant, les expressions i el vocabulari argòtic que fan servir les participants del programa, així com 

la fraseologia específica del xou, s’hauran d’adoptar directament, tot i que requeriran l’adaptació 

lingüística amb la finalitat que sonin naturals i siguin comprensibles pels espectadors 

catalanoparlants. 

A més del vocabulari drag, caldrà traslladar les especificitats culturals (noms propis de personatges 

cèlebres, títols de pel·lícules i sèries, referències a cançons populars, etc.), molt abundants a la sèrie. 

Els referents nord-americans menys coneguts es neutralitzaran, és a dir, s’ometran o bé se 

n’utilitzaran de més coneguts o més globals perquè es puguin reconèixer. En canvi, es mantindran 

els més coneguts i també els que facin referència directa al món LGTB per la seva funció didàctica. 

Finalment, cal tenir en compte que els jocs de paraules són una característica intrínseca del 

llenguatge i l’humor de les drag-queens, com es pot veure en els exemples de les traduccions de 

referents culturals i del vocabulari drag. Així doncs, són un recurs que també s’ha de considerar a 

l’hora de traduir la sèrie i s’han de respectar bé mantenint-los o bé creant-ne de nous amb un efecte 

similar. 
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