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ABSTRACT 

Paris is Burning (1990) is a documentary that shows the gay, queer and trans 

racialized communities subculture in the Harlem neighborhood of New York City 

during the second half of the 80s. It is an important file for the LGTB+ culture 

because it documents the nightlife of some communities that were rejected from 

the hegemonic society. The speech of the main characters draws attention to 

the slang and the gender treatment they use. This paper presents translation 

proposals for various expressions appeared in the documentary. The aim is to 

encourage the study, use, and visibility of the LGBT+ and Catalan slang, 

propose the Catalan subtitling of the documentary in Netflix, prove the 

existence of the Catalan LGBT+ slang and its relevance to the translation of the 

documentary, and brake with the masculine tradition and norm in Catalan and 

Spanish with the generic feminine and other neutral solutions. A research has 

been done on audiovisual translation, subtitling and its specificities; slang, its 

translation, resources and LGBT+ and Catalan slang; and the historical 

importance of Paris is Burning. Subsequently, the translation proposals for 

subtitling have been made and justified. The essay concludes that there is an 

LGTB+ Catalan slang and it is important for the paper, which humbly 

contributes to the LGBT+ and Catalan slang studies, that it can be used as 

documentation for the Catalan and Spanish translation of documents related to 

the drag world, and that gender gains importance in contexts where traditional 

roles are broken and challenged. 
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ABSTRACT 

Paris is Burning (1990) és un documental que mostra la subcultura dels 

col·lectius gai, queer i trans racialitzats al barri de Harlem de la ciutat de Nova 

York durant la segona meitat de la dècada de 1980. Es tracta d’un arxiu 

important per a la cultura LGTB+ perquè documenta l’esplai nocturn d’unes 

comunitats rebutjades per la societat hegemònica. El discurs de les persones 

protagonistes crida l’atenció per l’argot que utilitzen i el seu tractament de 

gènere. En aquest treball es presenten propostes de traducció per a diverses 

expressions argòtiques que apareixen al documental. Es pretén incentivar 

l’estudi, l’ús i la visibilització de l’argot LGTB+ i català, proposar la subtitulació 

al català del documental a la plataforma Netflix, comprovar l’existència de 

l’argot LGTB+ català i la seva rellevància per a la traducció del documental, i 

trencar la tradició i normativa masculina amb el femení genèric i altres 

solucions neutres. S’ha fet una recerca sobre traducció audiovisual, la 

subtitulació i les seves especificitats; l’argot, la seva traducció i recursos i l’argot 

LGTB+ i català; i la rellevància històrica de Paris is Burning. Posteriorment, 

s’han fet les propostes de traducció per a la seva subtitulació i s’han justificat 

les decisions preses. Es conclou que existeix l’argot LGTB+ català i ha estat 

important per al treball, que aquest contribueix humilment als estudis sobre el 

col·lectiu i l’argot català, pot servir de documentació per a la traducció de 

documents relacionats amb el món drag al català i al castellà, i que el gènere 

guanya importància en contextos en què es trenquen i qüestionen els rols 

tradicionals. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte d’estudi 

Aquest treball consisteix en la reflexió i proposta de traducció per a la 

subtitulació al català de l’argot que apareix a Paris is Burning 1  (1990). 

Concretament, dels setze títols en què s’organitza el documental. Es tracta d’un 

documental que va mostrar la subcultura de les comunitats gai i trans 

afroamericanes i llatines al barri de Harlem de Nova York durant la dècada de 

1980 a la societat hegemònica. És un document considerat clàssic o de culte 

pertanyent a la cultura LGTB+, acrònim que fa referència a les comunitats de 

gais, lesbianes, trans, bisexuals… (el símbol + fa referència a la resta 

d’identitats de gènere i orientacions sexuals com queers, intersexuals, etc). Tot 

i que es pot trobar amb les sigles més o menys ordenades de manera diferent 

en aquest treball utilitzarem la forma LGTB+. 

 Aquest estudi no només està dirigit a un públic acadèmic i especialitzat, 

és a dir, a professionals de la traducció, de les llengües, de la sociologia, entre 

d’altres; o estudiants d’aquests i d’altres àmbits, sinó que també es dirigeix a 

activistes (LGTB+, feministes i anti-racistes) o qualsevol persona que s’interessi 

per l’estudi de la traducció, el col·lectiu LGTB+, el seu argot LGBT+, l’escena 

drag, etc. 

 

1.2. Motivació 

Paris is Burning s’estrena el 1990 i mostra la vida i l’esplai nocturn alternatiu i 

clandestí del col·lectiu gai i trans racialitzat al barri de Harlem de Nova York. 

D’altra banda, Rupaul’s Drag Race es comença a emetre el 2009 i fins a 

l’actualitat. És un xou d’impacte molt popular per la comunitat LGTB+ i als 

Estats Units, produït per World of Wonder per a LOGOtv i des de la novena 

temporada per VH1, que presenta un concurs de drag queens i on es recull 

molt de l’argot de Paris is Burning. El documental s’ha considerat l’origen de 

moltes de les expressions que es repeteixen al programa. En portar la cultura 

marginal del col·lectiu LGTB+ al consum de masses mitjançant la televisió es 

                                                
1 Vegeu l’apartat: 2.4. Paris is Burning i l’escena drag dels 90 a Nova York. 
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documenta una evolució en el context de l’oci i l’esplai de la comunitat molt 

interessant a escala social però també lingüística. El discurs de les 

protagonistes2 és ric en argot i interessant de traduir però pràcticament no hi ha 

material relacionat traduït al català. Dels documents que es tradueixen, la major 

part és al castellà. El 2017, Antoni Rosselló i Mesquida titula el seu treball de fi 

de grau Guia de traducció per a Rupaul’s Drag Race, El trasllat de l’argot drag i 

dels referents culturals nord-americans al català i expressa el seu interès per 

“unir dos mons minoritaris com són la temàtica queer i la llengua catalana”. 

 La dificultat d’aquesta traducció rau en tres aspectes principals. En 

primer lloc, les restriccions pròpies de la traducció audiovisual i, en aquest cas, 

també de la modalitat de subtitulació en el context de no-ficció, ja que es tracta 

d’un documental. En segon lloc, la presència d’argot i la possible no 

concordança de referents pel que fa a la cultura d’origen i la d’arribada. Per 

últim, la possibilitat de tenir a l’abast pocs recursos en ser àmbits que no s’han 

estudiat en detall i profunditat des del punt de vista lingüístic i estar relacionats 

amb una comunitat amb poca representació a la societat. 

 Aquest treball pot complementar el treball de Rosselló perquè s’amplia el 

nombre de mots de vocabulari drag amb proposta de traducció al català i pot 

servir com a pauta per a la traducció d’un altre document amb argot relacionat. 

A més, és una bona oportunitat per ampliar el nombre de treballs de temàtica 

LGTB+ i reflexionar sobre el gènere i l’argot català del col·lectiu, tot això 

mitjançant un tipus de traducció actual i amb molta projecció.  

 

1.3. Objectius 

De la voluntat personal de conèixer més sobre el col·lectiu neix l’objectiu 

principal i més general d’aquest treball, que és augmentar i incentivar l’estudi, 

l’ús i la visibilització del col·lectiu LGTB+ i del seu argot en català. El fet que 

s’hagi escollit el català en comptes del castellà és perquè es considera més 

necessari crear contingut en aquesta llengua.  

                                                
2 Tot i que al documental i al programa de televisió hi apareguin tant homes com dones, aquest 
treball està redactat en femení genèric. Vegeu l’apartat 1.3. Objectius. 
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 Tant el xou d’impacte com el documental es troben a Netflix –una 

plataforma de pel·lícules i sèries amb poques traduccions al català– i compten 

amb subtítols en castellà. Amb aquesta aportació també es pretén proposar la 

seva traducció per a la subtitulació en català, a més de donar-ne una pauta. 

 Com a objectiu més concret, es planteja respondre la qüestió de si hi ha 

un argot LGTB+ català consolidat, estudiat i amb recursos per identificar-lo. I en 

cas afirmatiu, si aquest argot servirà per a la traducció de l’argot de Paris is 

Burning al català. Si aquest argot LGTB+ català podrà ser considerat equivalent 

de vegades a l’argot drag racialitzat nord-americà de la dècada dels vuitanta. 

 A més, amb intenció de trencar amb la normativa masculina, s’ha optat 

per escriure el treball en femení genèric a més d’intentar utilitzar paraules 

neutres quant al gènere quan es parla de persones. El gènere d’una persona 

en concret es desambiguarà en cada cas, si es considera rellevant per al treball. 

L’objectiu d’aquest aspecte és reflexionar sobre el gènere en un àmbit on les 

persones juguen amb la identitat de gènere. De fet, en molts casos, com és el 

de les entrevistades a Paris is Burning o les concursants de Rupaul’s Drag 

Race, elles mateixes parlen en femení encara que algunes siguin homes. 

També es pretén comprovar i reflexionar sobre si un llenguatge inclusiu, en 

aquest cas pel femení genèric i propostes neutres, molesta en l’àmbit acadèmic, 

es fa difícil de llegir, dificulta la comprensió del text i crida l’atenció. 

 A més, és necessari afegir un comentari personal. Com a estudiant de 

traducció, feminista i aliada del col·lectiu LGTB+3, no crec que sigui capaç ni 

que tingui dret a fer cap proposta única i estàtica a la traducció de l’argot ni de 

cap element relacionat amb la cultura del col·lectiu. Crec que ha de ser la 

mateixa comunitat qui s’apoderi creant i utilitzant el seu propi argot i llenguatge 

que la representi i la identifiqui. La meva intenció, per tant, és crear contingut 

que pugui ser criticat, debatut, discutit, validat, esmenat o ampliat al futur; a 

més d’educar-me i estudiar lingüísticament un col·lectiu amb el qual tinc 

simpatia. En definitiva, obrir un debat i participar en l’estudi d’un fenomen 

lingüístic molt ric i, alhora, visibilitzar-lo sense apropiar-me’n ni parlar en nom 

de ningú. 

                                                
3 Com a persona que no s’identifica amb cap de les comunitats dins la sigla LGBT+ (lesbianes, 
gais, bisexuals, transexuals, etc). 
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1.4. Metodologia 

Com s’ha comentat abans, en aquest treball es reflexiona sobre la traducció de 

l’argot de Paris is Burning per a la subtitulació en català. Per tal de fer-ho s’ha 

fet una recerca d’informació i documents per contextualitzar aquest estudi. En 

primer lloc, sobre traducció audiovisual, subtitulació i la traducció de referents 

culturals. A continuació, sobre l’argot com a fenomen lingüístic i sobre l’argot 

català i LGTB+. En tercer lloc, sobre Paris is Burning i el seu contingut i 

reconeixement. Finalment, s’han elaborat les propostes de traducció i, un cop 

acabat el treball, se n’han extret les conclusions. 

 En un primer moment, es va plantejar la subtitulació de tot el documental 

però per les limitacions d’extensió i de temps que suposa aquest treball, s’ha 

decidit acotar l’estudi a un seguit de propostes de traducció per a subtítols en 

català d’un seguit de paraules i expressions que al documental apareixen amb 

la funció de títols (i que anomenarem així durant la resta del treball). 

 

1.5. Estructura del treball 

Després de la introducció, se seguirà amb el marc teòric per contextualitzar el 

treball, on s’exposa la informació després d’un procés de recerca en obres de 

referència. S’explica a grans trets la traducció audiovisual, la seva rellevància i 

les seves modalitats, centrant-se en la subtitulació. En segon lloc, s’explica què 

és l’argot i quins recursos existeixen per a la seva traducció, a més de centrar-

se en l’argot LGTB+ i català. Després, s’explica el context del documental i la 

seva repercussió. Seguidament, l’apartat de propostes exposa els títols, 

acompanyats d’una explicació, un exemple d’ús, la proposta i la seva 

justificació. Per finalitzar, les conclusions tancaran el treball tot analitzant si els 

objectius plantejats s’han assolit i valorant l’abast, la realització i els resultats de 

l’estudi. 
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2. MARC TEÒRIC 

A continuació es presenta un recorregut pels continguts rellevants d’aquest 

estudi: la traducció audiovisual i la subtitulació; l’argot i la seva traducció, el cas 

de l’argot català i LGTB+; i el documental Paris is Burning. A més d’emmarcar 

el treball i situar-lo dins el seu context el marc teòric també ha estat i és 

necessari per elaborar i entendre les propostes de traducció i les conclusions 

finals. 

 

2.1. Traducció audiovisual 

2.1.1. Definició i característiques 

Per a Zabalbeascoa (1997:327) cal parlar de traducció general per definir la 

traducció audiovisual (TAV). Posa tres condicions (1997:330) per a poder 

considerar un text una traducció: hi ha un text d’origen, hi ha equivalència entre 

aquest i el text meta –considerat una versió de l’original– i una necessitat de 

traslladar la informació del text d’origen a un altre context. 

 De totes maneres, encara es pot concretar més. Per a Chaume 

(2004:30), la característica distintiva de la TAV és el tipus de text amb què 

treballa. Aquests textos aporten informació mitjançant dos canals: l’acústic i el 

visual i –com puntualitza Bartoll (2015:41)– aquesta informació pot venir d’un 

dels dos canals o dels dos alhora. Al primer d’aquests hi ha tant música i 

efectes especials com parla oral i al segon hi ha tant imatges com textos escrits. 

En altres paraules, a més de la informació lingüística, que pot ser oral i escrita, 

en aquests textos es transmet alhora informació no verbal. La característica 

dels textos audiovisuals és precisament aquesta: la transmissió de la 

informació per mitjà de dos canals. 

 

2.1.2. Importància 

Bartoll (2012:34) apunta que la TAV sol considerar-se un tipus de traducció 

recent la rellevància del qual creix en l’actualitat. La TAV és important i l’autor 

en destaca diversos motius. En primer lloc, el volum del contingut audiovisual 

gràcies a la revolució tecnològica fruit de l’era digital. En segon lloc, l’aparició 
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de formats amb gran capacitat d’emmagatzematge de subtitulacions i doblatges 

com el DVD. I, per últim, la popularització de la informàtica en països 

desenvolupats. 

 De totes maneres, la característica principal de la TAV és el text 

audiovisual i la d’aquest, la transmissió d’informació pel canal visual i/o acústic. 

Si considerem les pel·lícules el primer text audiovisual, s’ha de tenir en compte 

que el cinema va néixer el 1895 i es va populalitzar de seguida. La ràdio va 

aparèixer a la dècada de 1920 i la televisió a la de 1930, normalitzant els textos 

audiovisuals en la vida quotidiana de la societat. Per tant, com puntualitza 

Bartoll: 

Tenint en compte això i que ja des dels seus inicis els textos audiovisuals transmesos 

per aquests mitjans van ser objecte de traducció, es pot afirmar que a traducció 

audiovisual és una activitat que té almenys més de cent anys d’antiguitat. (Bartoll 

2012:34) 

 Tot i que ara parlem de traducció audiovisual, aquesta ha estat 

menyspreada pels estudis de traducció durant anys. Bartoll apunta algunes 

raons: la preferència dels estudiosos pel text escrit a l’oral, la consideració del 

cinema com a activitat popular impossible de relacionar amb l’art i la cultura i la 

visió de la TAV com una adaptació. 

 Entre qui accepta la TAV com a traducció hi ha qui considera que és un 

tipus tan especial que es veu limitada o restringida pel fet de transmetre la 

informació pels canals acústic i visual, sobretot si la informació verbal depèn de 

la imatge. Les opinions al respecte són diverses. Whitman (1992:103) creu que 

la traducció audiovisual presenta més restriccions que la resta. En canvi, 

Zabalbeascoa, (2001:50) afirma que les dificultats de la TAV no són exclusives 

d’aquest tipus de traducció, sinó que els exemples són més evidents que en 

d’altres. Martínez Sierra (2001:38), d’altra banda, se situa en un punt intermedi, 

considera que la informació present en la imatge pot restringir i ser un obstacle 

per a la traducció però també ajudar a la comprensió del missatge. 
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2.1.3. Modalitats 

Chaume (2004:31) defineix les modalitats com els diferents mètodes tècnics 

per a la TAV. Després de definir aquest tipus de traducció, es pot entendre que 

es tracta un compendi de moltes modalitats amb grans diferències entre elles. 

De fet, n’hi ha que no transfereixen informació entre dues llengües, com 

l’audiodescripció o la subtitulació per a persones sordes. 

 Segons la classificació de Jakobson (1959) les modalitats poden ser 

interlingüístiques, entre llengües –com el doblatge d’un curt anglès al castellà; 

intralingüístiques, en una mateixa llengua –com la subtitulació d’un documental 

català al català; i intersemiòtiques, canviant de codi –com l’audiodescripció, on 

es passa del codi visual al lingüístic, en concret al canal oral (Bartoll, 2012:33). 

D’aquesta manera, doncs, la traducció audiovisual té una definició àmplia 

perquè engloba unes modalitats molt diferents entre si. 

 Chaume (2004:31) destaca que, en general, el doblatge i la subtitulació 

es consideren les modalitats principals i que la resta en són subordinades. 

Bartoll (2012:43) en reconeix nou: audiodescripció, doblatge, interpretació 

consecutiva, interpretació simultània, intertitulació, remake, resum escrit, 

subtitulació i veus superposades. 

 

2.1.4. La subtitulació 

La subtitulació és la incorporació de text escrit en llengua meta a la pantalla on 

es reprodueix la versió original simultània a les intervencions (Chaume, 

2004:33-34). D’altra banda, Bartoll (2012:63), després d’un seguit de 

valoracions defineix la subtitulació de la següent manera: 

Escrit que recull de manera sincronitzada els elements verbals d’un text audiovisual, 

tant orals com visuals, i –segons els destinataris– també els acústics no verbals, tot 

abastant les possibilitats que ofereix la traducció interlingüística o la intralingüística 

(Bartoll 2012:63). 

 Una de les característiques principals de la subtitulació que no té lloc 

gairebé en cap altra modalitat és el trasllat del discurs oral a l’escrit, els trets 

dels quals són diferents (Bartoll, 2012:127). Això implica “que no es pugui 

aconseguir una correspondència perfecta entre totes dues” (Baker, Lambourne 
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i Rowaton, 1984:6). El discurs dins un producte audiovisual només és 

espontani si es tracta d’una càmera oculta, perquè la persona emissora no és 

conscient que l’estan enregistrant. D’això se’n diu oralitat fingida (Bartoll, 

2012:127), ja que, per exemple, dins una pel·lícula les intervencions pretenen 

semblar reals però s’han escrit amb intenció que l’espectadora segueixi el fil de 

la trama. De totes maneres, entre el guió d’una pel·lícula i el diàleg d’un 

programa de televisió, la planificació del discurs és diferent. És a dir, el grau 

d’oralitat o espontaneïtat és variable segons el text audiovisual. 

 Gottlieb (1997:112-113) fa un llistat d’elements que la subtituladora es 

pot trobar quant a discurs espontani: 

1. Pauses, falsos inicis, autocorreccions i interrupcions. 

2. Frases inacabades i construccions gramaticalment inacceptables. 

3. Lapsus linguae, contradiccions, ambigüitats i contrasentits. 

4. Discurs superposat (tret molt difícil de reproduir per escrit). 

5. La llengua dels personatges conté elements dialectals que l’ortografia 

establerta és incapaç de recollir. 

6. La llengua d’algun personatge conté idiolectes, idiosincràcies que només fa 

servir un parlant. 

7. La manera de pronunciar certes paraules pot ser tan confusa que les paraules 

no es poden identificar. 

Tenint en compte la rigidesa de la llengua escrita en comparació amb la llengua 

oral, aquests casos presenten una dificultat especial. 

 

2.1.5. Subtitulació i doblatge 

Hi ha països on la subtitulació és una modalitat ordinària, com Holanda, Bèlgica, 

Portugal, Grècia, Noruega, Suècia, Finlàndia i la majoria de països 

hispanoamericans (a excepció de Brasil); i n’hi ha d’altres que tendeixen més a 

doblar els continguts audiovisuals (Chaume, 2004:30). De totes maneres, als 

països on hi ha predilecció pel doblatge, aquest conviu amb la subtitulació. El 

motiu és un sector jove i amb un grau més alt d’alfabetització que demanda 

pel·lícules en versió original subtitulada per raons estètiques i artístiques, és a 
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dir, que en àmbits més cultes la subtitulació és més apreciada. Així, aquesta 

modalitat és cada vegada més popular en països com França, Brasil o Espanya. 

A banda de la tradició d’un país, l’aspecte econòmic també és decisiu per 

determinar si una pel·lícula es dobla o se subtitula perquè el procés del 

doblatge és més complex i car. Ivarson (2002:7) calcula que la subtitulació d’un 

text audiovisual és entre deu i vint vegades més econòmica que el seu doblatge. 

Generalment, se sol doblar el contingut amb què es pretén obtenir grans 

beneficis i, per contra, se subtitula el contingut minoritari. 

 

2.1.6. Traducció i espectadora 

 Un altre aspecte a tenir en compte per determinar la traducció d’un 

document és la relació entre aquesta i l’espectadora. El coneixement de 

l’espectadora de la llengua original pot ser molt baix com les espectadores de 

productes doblats a la televisió espanyola o pot ser proper al d’una persona 

nativa com als països nòrdics amb l’anglès. Per tant, per a una espectadora 

amb poc coneixement de la llengua original la subtitulació és la principal font 

d’informació i, per contra, les espectadores amb coneixements de la llengua 

original d’una subtitulació reben informació tant per la lectura dels subtítols com 

per l’audició dels diàlegs. Per això, l’audiència capaç d’entendre ambdós textos 

compara i jutja segons els seus criteris les decisions preses per la traductora. 

Aquestes persones, generalment no familiaritzades amb la traducció, tendeixen 

a valorar la literalitat de les propostes, tot i que aquesta opció no sol ser la més 

adequada. Malgrat tot, en subtitulació la traducció és exposada al judici de 

l’espectadora i, de vegades, ha de cedir a la demanda popular per evitar el 

rebuig de l’audiència a la pel·lícula (Mayoral 2001) 4. Díaz (1997:225) parla de 

traducció vulnerable. 

 Whitman (2001) 5 , d’altra banda, creu que cada pel·lícula ha estat 

dissenyada i dirigida a un grup social determinat amb uns coneixements i unes 

circumstàncies concretes i que s’espera que les espectadores d’un producte 
                                                
4 Mayoral, R. (2001) El espectador y la traducción audiovisual. Dins VV.AA. La Traducción en 
los medios audiovisuales. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 
5 Whitman, C. (2001) Cloning cultures: the return of the movie mutants. Dins VV.AA. La 
Traducción en los medios audiovisuales. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat 
Jaume I. 
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concret en coneguin les referències culturals. El conflicte, però, arriba amb el 

fet que la traducció audiovisual permet ampliar el públic de pel·lícules. 

D’aquesta manera les referències lligades al context de la llengua d’origen 

poden no tenir sentit en el context de la llengua meta (Whitman, 2001). Les 

usuàries del text meta reben la informació de formes diferents segons si la 

traductora es decanta més per l’extrangerització o per la domesticació pel que 

fa a referències culturals (Santmaria, 2001)6. Per tant, el tipus de document i el 

públic determinaran moltes de les decisions de la traductora. Per això, 

(Whitman, 2001) cal realitzar una cerca lingüística per mantenir el significat i 

que la mateixa idea arribi a les espectadores de la llengua meta. L’adaptació de 

termes culturals no ha de ser necessàriament literal, segons l’autora, que no 

creu en la intraductabilitat. S’ha de tenir en compte la idea, és a dir, la 

informació que es vol transmetre, encara que sigui amb unes altres paraules. 

Per a ella, “en trair la fidelitat de les paraules, s’és encara més fidel a l’esperit”7. 

S’ha d’anar amb compte, però, de no cridar massa l’atenció amb la solució 

escollida ni per ser massa arrelada a la cultura meta i l’adaptació sigui massa 

evident ni perquè el públic no entengui la referència (Whitman, 2001). 

 De totes maneres, tenint en compte la vulnerabilitat lligada a la 

subtitulació de què parlàvem abans, se sol acceptar un cert nivell 

d’estrangerització. De fet, per a P. C. Franco (2001)8, això és pràcticament 

inevitable en la traducció de documentals. Els documentals són documents 

teòricament objectius que pretenen informar i exposar una realitat de vegades 

desconeguda per a les espectadores així que s’espera o fins i tot es prefereix 

percebre cert nivell d’exotisme. D’aquesta manera, el missatge ha d’arribar amb 

aspectes extrangeritzats però accessibles al públic i amb aspectes adaptats 

però destacant la cultura aliena a la meta. És a dir, s’ha de trobar l’equilibri 

entre allò que es coneix i allò que es desconeix, l’estrangerització i l’adaptació 

(Franco, 2001). 
                                                
6 Santamaria, L. (2001) Culture and translation. The referential and expressive value of cultural 
references. Dins VV.AA. La Traducción en los medios audiovisuales. Castelló de la Plana: 
Publicacions de la Universitat Jaume I. 
7 Traducció pròpia. Original: “By being unfaithful to the letter, we are even more faithful to the 
spirit.” (Candance Whitman, 2001). 
8  Franco, P.C. (2001) Inevitable exoticism: The translation of culture-specific items in 
documentaries. Dins VV.AA. La Traducción en los medios audiovisuales. Castelló de la Plana: 
Publicacions de la Universitat Jaume I. 
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2.2. L’argot i la seva traducció 

2.2.1. L’argot 

L’argot és d’aquelles coses que tothom reconeix però que ningú sap definir9. 

Com a exemple d’argot el DIEC2 proposa l’argot mariner i l’argot dels lladres. 

La definició és la seguent: 

Llenguatge propi d’una determinada professió, d’un estament, d’una categoria de 

persones. 

 Un tret característic de l’argot és el caire marginal i reduït de la comunitat 

que en fa ús (Payrató, 1996:174). A més de la intenció críptica del grup de 

parlants, és a dir, la voluntat que la seva varietat lingüística sigui 

incomprensible per a la resta. De fet, l’autor considera que aquest llenguatge 

concret i precís és tant críptic com marginal és el grup (Payrató, 1996:176). En 

aquest sentit, Payrató considera important entendre que l’argot i els registres 

tècnics o tecnolectes tenen en comú la seva opacitat per a algú no especialista 

o, en el cas de l’argot, no pertanyent al grup. De totes maneres, també cal 

entendre que no són el mateix, ja que, com comentàvem abans l’argot és 

utilitzat per un grup social marginal (delinqüents, prostitutes, homosexuals…) 

amb intenció d’intel·ligibilitat i, per contra, un tecnolecte, no. És el llenguatge 

propi d’una ocupació o professió determinada com les teixidores, fusteres, 

informàtiques… (Payrató, 1996:175). Per tant, de la definició d’argot del DIEC2 

podem oblidar determinada professió perquè amb això es fa referència a un 

tecnolecte. 

 Que una varietat tingui una relació tan propera amb un grup de parlants 

fa que sigui classificada com a varietat social. Com a conseqüència de 

proporcionar un llenguatge a les membres del grup, la funció de l’argot és 

alhora la de manifestació de pertinença i identificació. I lligat al sentiment de 

grup que es crea en utilitzar un argot, cal esmentar una altra funció: 

l’expressivitat estilística. Segons Payrató (1996:177) la intenció de les parlants 

de diferenciar-se de la resta es pot comparar a la voluntat d’estil de qualsevol 

                                                
9 Traducció pròpia. Original: “Slang is one of those things that everybody can recognize and 
nobody can define.” (Paul Roberts, a Andersson i Trudgil 1990: 69) 
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escrit literari. L’argot parteix de la llengua corrent i es converteix en un 

mecanisme per crear un imaginari allunyat de la quotidianitat i la realitat de la 

mateixa manera que el grup social es troba apartat de la societat. Per això la 

creació de termes argòtics nous de zero és gairebé inexistent i la majoria 

d’incorporacions són transformacions de sentit o forma de paraules corrents. 

Tal com assenyalen Bernal i Sinner (2009:16) els mecanismes de creació 

d’argot no són diferents que els que es duen a terme per a les paraules de 

llengua general. Són tres, principalment: canvis i adquisició de sentits figurats 

de paraules existents, modificacions de forma i préstecs d’altres llengües 

(Sanmartín, 2006:12-14). 

 Per a Sanmartín (2003:603-614) amb argot es pot fer referència a dues 

entitats lingüístiques diferents: l’argot de grup i l’argot comú o lèxic col·loquial. 

Tenen dos aspectes en comú: s’utilitzen en un registre informal, durant un 

discurs espontani, és a dir, no planificat, i els procediments de creació lèxica 

són similars. Segons l’autora, l’ús de l’argot de grup és restringit, ja que l’utilitza 

un col·lectiu determinat. Parla d’un llenguatge que reforça la relació entre les 

persones del grup, fa referència a les seves realitats i no sol aparèixer als 

diccionaris generals. Proposa exemples relacionats a activitats delictives com 

sirlar, butronero o esparramador; i als serveis de les prostitutes com lluvia 

dorada, griego i francés, entre d’altres (Sanmartín, 2003:603-614). Aquesta 

definició coincideix amb la que hem vist més amunt. D’altra banda, el lèxic 

col·loquial o argot comú, diu, abasta paraules i expressions que ja coneixen la 

major part de les parlants (tot i que poden distingir-se grups per exemple per 

l’edat). Proposa exemples com gorronear, dominguero, maruja. Pot aparèixer 

als diccionaris, normalment amb una marca com col·loquial per indicar que 

s’utilitzen en un registre informal (Sanmartín, 2003:603-614).  

 En canvi, per a Payrató (1996:174-176), si alguna paraula argòtica 

traspassa les barreres del grup i s’incorpora al llenguatge col·loquial aquesta 

deixa de ser veritablement argòtica. Proposa exemples que formen part del 

català col·loquial d’àmbits escolars com col·le, senyu, fer campana…; del caló 

com pispar, camelar, canguelo; d’argots castellans com tio, guay, passar de…; 

d’argots polítics com pogre, ultra, fatxa… (Payrató, 1996:176-177). Creu que la 

complexitat de la relació de l’argot amb les variacions lingüístiques amb més 
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parlants, com les dialectals, fa que hi hagi confusió en definir-lo i se’n digui 

argot de fenòmens diversos entre si. Tenint en compte aquesta confusió vers 

l’argot s’entén que sota aquest mateix títol s’hi inscriguin també paraules i 

expressions de caràcter informal, que als diccionaris van acompanyades de 

marques com vulgar, tabú, familiar, col·loquial o popular de manera indistinta 

(Rodríguez González, 1999:458-459). 

 

2.2.2. Recursos 

 Com s’acaba d’exposar, una de les dificultats relacionades amb l’argot 

pot ser la confusió per delimitar quins termes poden considerar-se argòtics i 

quins s’haurien d’incloure dins el llenguatge col·loquial o informal. En el cas de 

la traducció de l’argot, aquesta complicació és important perquè la 

documentació d’aquests termes presenta problemes. 

 Pel seu ús restringit, l’argot no apareix als diccionaris generals 

(Sanmartín, 2003:603-614) i, per tant, la seva consulta és més difícil. Tot i que 

poden crear-se diccionaris d’argot, glossaris, corpus, etc. el seu estudi i 

traducció són complicats perquè poden no aparèixer als recursos lingüístics i 

aquests poden quedar desactualitzats ràpidament. Rodríguez González 

(1999:455) proposa que pel caràcter informal, de vegades humorístic i tabú, per 

la fugacitat de les paraules i expressions que formen l’argot o pel fet de 

considerar que només subcultures marginals en fan ús, no hi ha hagut molta 

tradició d’estudiar l’argot castellà per part dels lingüistes. D’aquesta manera, les 

autories de les obres conegudes relacionades amb l’argot provenen de 

professions com el periodisme, la literatura, etc. que d’alguna manera estan en 

contacte amb grups marginals10. 

 Rodríguez González (1999:455-457) també explica que aproximadament 

fins a mitjans de la dècada de 1960 hi ha un buit dins la bibliografia en llengua 

castellana al segle XX. Les circumstàncies culturals i històriques de l’estat 

espanyol, és a dir, la inestabilitat derivada de la guerra, la dictadura i el seu 

final no eren el millor escenari per a l’estudi de l’argot en castellà. A més, la 

tendència conservadora de la RAE té objectius normatius en comptes de 

                                                
10 Vegeu a l’annex els exemples de reculls d’argot castellà de Rodríguez González. 
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descriptius. Si aquest era l’estat de la llengua dominant a l’estat espanyol, es 

pot entendre que hi hagi encara menys estudis de l’argot català, del qual en 

parlarem més endavant11. 

 A mitjans de la dècada de 1980, el Diccionario manual e ilustrado de la 

lengua española la RAE incloïa paraules com camello, canuto, colocarse, 

drogota, punk o tronco, etc. Va començar a acceptar-se argot en diccionaris 

generals com Vox, Diccionario Salamanca, Clave o Diccionario del español 

actual (M. Seco et al.). De totes maneres, la proliferació d’aquests termes faria 

que perdessin la seva categoria d’argot, segons Payrató, com hem senyalat 

anteriorment. Més tard, la publicació del Diccionario de argot de Julia 

Sanmartín (1998) destaca per ser ella una persona relacionada amb la 

lingüística i la docència universitària. 

 Com a estudis i reculls de l’argot català es destaquen Llengua estàndard 

i nivells de llenguatge de López del Castillo (1976); Vocabulari de l’argot de la 

delinqüència de Vinyoles (1978); Català col·loquial, Aspectes de l’ús corrent de 

la llengua catalana de Payrató(1990); Diccionari del català popular i d’argot de 

Pomares (1997); i el més recent, Diccionari del català col·loquial: dubtes davant 

del micròfon del Grup Flaix amb Enciclopèdia Catalana (2009). 

 

2.2.3. Traducció 

María José Furió (2015), en un article a la revista sobre traducció del Centro 

Virtual Cervantes, El Trujamán, afirma que  

La traducció d’argot […] és d’aquells reptes dels quals no sempre se’n surt el 

traductor12. 

A continuació, comenta el poc encert d’una traducció ambientada a la dècada 

de 1950 plena de dialecte milanès i argot juvenil. Amb aquest ús de la llengua, 

l’obra mostra de manera molt precisa un grup social. El problema que veu és 

l’adaptació que es fa en la traducció en substituir l’argot juvenil italià amb l’argot 

juvenil espanyol de a dècada dels vuitanta i noranta, també conegut com argot 

                                                
11 Vegeu també el següent apartat: 1.2. L’argot LGTB+ i català. 
12 Traducció pròpia. Original: “La traducción de argot, de jergas de grupo o profesionales y 
dialectos es uno de esos retos de los que no siempre sale airoso el traductor” (Furió, 2015) 
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pasota. Tot i que entén la dificultat d’una traducció d’aquest tipus, paraules com 

flipao, amuermar, colgadísimo, mariconadas; i expressions com cortar el rollo, 

hasta el culo o fins i tot joder, tío o me cago en la puta; no eren les més 

adequades per la novel·la que tenia lloc a mitjan segle XX perquè treuen el 

lector de context. L’argot juvenil espanyol dels anys vuitanta no funciona com a 

equivalent de l’argot del jovent milanès als anys cinquanta. 

 Segons Sanmartín (1998), en general, la traductora ha d’intentar trobar 

l’equivalència entre les llengües encara que els referents puguin pertànyer a 

cultures diferents. D’aquesta manera, les dificultats de traducció de l’argot 

comú inclouen el fet que no hi hagi equivalent en la llengua meta o que aquest 

argot sigui de recent creació i encara no aparegui a cap diccionari (Sanmartín, 

2003: 603-614). 

 

2.3. L’argot LGTB+ i català 

Com hem comentat a la introducció, s’ha considerat que, encara que a un nivell 

molt diferent, el col·lectiu LGTB+ i la llengua catalana tenen en comú la 

necessitat de visibilització. De fet, Ferran Pereda (2007:76) defensa que el 

col·lectiu LGTB+ català pateix repressió per dos motius perquè a banda de la 

social i la política, també en rep de lingüística. Per tant, després de definir 

l’argot com a fenomen lingüístic, en aquest apartat ens centrarem en dos 

aspectes més concrets i relacionats entre si: l’argot català i l’argot LGBT+. 

 

2.3.1. L’argot català 

Segons Pujolar (1997:220) l’argot català és préstec del castellà. Payrató 

(1996:180) també creu que la llengua castellana hi té molt de pes, de fet creu 

que ha substituït el català en aquest àmbit. Tots dos autors semblen 

condemnar aquest fet. Més tard, però, la situació es valora més positivament 

(Bernal i Sinner, 2009:15). Toni Soler (2003:185) recorda una cita de Sergi 

Pàmies –“Ens agradi o no, l’argot del català és el castellà”– però afirma que 

“qualsevol llengua recorre a les llengües en contacte per crear argot”. Creu que 

no és un fenomen greu perquè és un mecanisme de la llengua per a la creació 

de paraules. També el castellà a Catalunya s’ajuda del català per crear argot 
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amb expressions com de estranjis, clencha o chupa (Soler, 2003:185). De fet, 

abans hem comentat que un dels mecanismes de creació d’argot –que 

coincideixen amb els de paraules de llengua general– és, precisament, el 

manlleu d’altres llengües.  

 No obstant això, no es pot obviar que les circumstàncies històriques i 

polítiques recents han castigat durament la llengua i la cultura catalanes. 

Durant el franquisme gairebé tot, si no tot, l’argot català que hi havia al primer 

terç del segle XX es va perdre (Pereda, 2007:73). A l’apartat anterior parlàvem 

del poc estudi de l’argot castellà per part de lingüistes i l’acadèmia a causa de 

la inestabilitat de la guerra i la dictadura. Si aquest era l’estat de l’estudi de la 

llengua hegemònica13, no hauria de sorprendre que  a diferència del castellà 

(Bernal i Sinner, 2009:19), el català no disposi de diccionaris d’argot extensos i 

l’accés a les seves fonts i recursos requereixi “un treball de camp ingent”. 

 Pereda (2007:73-74) explica que durant els últims trenta anys el català 

s’ha anat recuperant. Creu que és molt important i beneficiós per a la llengua el 

desenvolupament d’una normativa catalana. D’altra banda, també és essencial 

entendre que la llengua és de les parlants i que aquesta normativa es pot 

transgredir. Les parlants no s’atreveixen gaire a desobeir les normes del català 

i, quan ho fan, tendeixen a recórrer a argot castellà i anglès. Això, segons 

Pereda, dificulta la creació i proliferació d’un argot català. Considera que les 

parlants d’una llengua amb “bona salut […] la trenquen, la deformen” i 

s’allunyen de la correcció imposada de la normativa. El poc desenvolupament 

d’un argot demostra que l’idioma no està prou trencat. 

 

2.3.2. L’argot LGTB+ 

Exemplificant la definició d’argot a l’apartat anterior, Pereda (2007:75-76) 

justifica l’existència d’un argot amb la necessitat d’un grup diferenciat de 

comunicar-se sense que la societat l’entengui. En el cas del col·lectiu LGTB+, 

de totes les “persones que es mouen al camp de la llibertat sexual, de la 

                                                
13 Tot i que ja hem comentat a l’apartat anterior els reculls d’argot castellà (i alguns de català) 
a partir de les dècades de 1970 i 1980. 
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llibertat d’opció i la llibertat d’identitat sexual”14, la comunicació ha de ser 

indesxifrable per a la societat heterosexista. El motiu de l’argot gai ha estat la 

“por a la discriminació”, és a dir, “l’amor a la llibertat”. En èpoques de repressió 

indiscriminada, quan aquest sentiment s’ha reforçat i la necessitat d’un 

llenguatge xifrat ha estat més indispensable, l’argot s’ha retroalimentat. De 

totes maneres, això no vol dir que actualment aquesta repressió hagi 

desaparegut. Com l’argot, segueixen existint espais gais15 com barris, bars, 

associacions, etc. que posen de manifest que la discriminació cap al col·lectiu 

és ben real avui dia. Si les persones LGBT+ no fossin rebutjades ni agredides 

enlloc, l’existència d’aquests espais no seria necessària. 

 L’argot gai català parlat es va començar a desenvolupar en grups petits i 

privats. Pereda destaca la Bata de Boatiné, el Col·lectiu Gai de Barcelona (el 

seu bar, La Kantina i la seva revista, l’Infogai), el Casal Lambda, el FAGC 

(Front d’Alliberament Gai de Catalunya ) i les Lesbianes Feministes, entre 

d’altres. Creu que el paper de les associacions, que a més de preocupar-se pel 

col·lectiu també estan sensibilitzades amb l’ús de la llengua catalana, va ser 

fonamental. A més, puntualitza que la preocupació de l’argot gai català es 

concentra a la ciutat de Barcelona i, més concretament, en espais amb un 

tarannà independentista fort (Pereda, 2007:78-79). 

 Durant els primers cinc anys del segle XXI es van fer reculls d’argot gai 

català interessants com Lesbiana? Encantada, és un plaer. Guia ràpida. (2001) 

pel Grup de Lesbianes Feministes; Termgai, fòrum gai de Vilaweb (2003); o el 

fòrum del web del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (2005); i en l’actualitat, 

diu, l’argot ha madurat. Pereda puntualitza els punts febles de les publicacions 

de glossaris i reculls d’argot però també valora la feina feta perquè: 

Dins d’aquests cercles, sense adonar-se, […] han desenvolupat l’argot al relacionar-se 

en el mateix debat sobre l’argot. És el que passa amb el metallenguatge: que al parlar 

del parlar crees noves parles. (Pereda, 2007:80) 

 Algunes de les característiques de l’argot gai destacades per Pereda a la 

introducció de El Cancaneo. Diccionario petardo de argot gay, lesbi y trans 

                                                
14 L’autor parla del col·lectiu GLT (gais, lesbianes i trans) però dona aquesta definició tan 
àmplia, per això, hem decidit mantenir la sigla que hem utilitzat durant tot el treball. 
15 L’autor és homosexual i per això parla especialment d’aquest grup. 
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(2004)16 són el canvi semàntic, cultismes i barbarismes, prefixos i sufixos, la 

feminització constant, el llenguatge inclusiu, sinècdoques de marca pel 

producte i altres, hipèrboles, metàfores, jocs de paraules i suggeriments de les 

imatges, síncopes i apòcopes, frases fetes i refranys, locucions verbals, 

vocatius, paraules compostes i onomatopeies, i el llenguatge gestual. 

 

2.4. Paris is Burning i l’escena drag dels 90 a Nova York 

Paris is Burning (1990) és un documental dirigit per Jennie Livingston durant la 

segona meitat de la dècada de 1980. Mostra una part de la subcultura de Nova 

York al barri de Harlem i les comunitats afroamericana i llatina gai i trans que hi 

participaven (Wikipedia) 17. 

 Tot va començar quan l’autora del documental, que havia estudiat 

literatura a Yale i acabava d’arribar a la ciutat per estudiar cinema a la New 

York University, va veure un grup de joves ballant vogue als carrers de la ciutat 

l’any 1985. Una de les competicions on Livingstone va decidir començar la seva 

investigació va ser el Paris is Burning, que va acabar donant nom al 

documental (Levy, 2006) 18. 

 Es considera un document important perquè exposa uns dels moments 

de màxima esplendor dels balls drag a Nova York i també perquè explora 

temes com la raça, la classe, el gènere i la sexualitat als Estats Units 

(Wikipedia). Concretament, el documental s’ambienta en la cultura del 

ballroom19 , el punt de partida per definir i redefinir termes essencials per 

entendre aquestes comunitats i les seves circumstàncies (Jennielivingston.com) 

20. Es poden veure les competicions que tenien lloc als balls on les concursants 

havien de desfilar i després un jurat les puntuava segons la seva estètica i les 

seves habilitats ballant i actuant (Wikipedia). 

                                                
16 Tot i tractar-se d’un diccionari castellà es considera rellevant mencionar-les. 
17  Wikipedia. (2018). Paris Is Burning (film). Recuperat el 10/05/18 de: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Is_Burning_(film) 
18  Levy, Emmanuel. (2006). Paris Is Burning. Recuperat el 10/05/18 de: 
http://emanuellevy.com/review/paris-is-burning-1/ 
19 Pista o sala de ball. Fa referència als balls, les competicions drag al barri de Harlem. 
20  Jennielivingston.com. (s.d). Paris Is Burning. Recuperat 10/05/18 de: 
https://www.jennielivingston.com/paris-is-burning 
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 Per altra banda, al film també es documenten els orígens del vogue, un 

estil de ball on predominen les poses complicades que s’inspiren en les 

fotografies de la revista amb el mateix nom. L’artista Malcolm Mclaren va 

popularitzar-lo dos anys abans que s’acabés el documental amb la cançó Deep 

in Vogue. Un any més tard, Madonna va acabar de convertir-ho en un fenomen 

de masses amb la seva cançó Vogue (Wikipedia). La utilització d’aquest terme i 

d’aquest tipus de ball i cultura per part d’artistes com les mencionades ha estat 

qüestionat per la comunitat per considerar-lo apropiació cultural (Crummy, 2015) 

21. 

 Hi ha gravacions del carrer, dels balls, de persones poc conegudes, etc. 

que s’alternen amb entrevistes individuals a personatges importants del 

moment com Dorian Corey, Pepper LaBeija, Venus Xtravaganza, Octavia St. 

Laurent, Willi Ninja, Angie Xtravaganza, Sol Pendavis, Freddie Pendavis, Junior 

Labeija i Paris Dupree. Cadascuna d’elles parla sobre la seva vida, les 

competicions i els termes d’argot que serveixen de títols per organitzar el 

documental. A més, també expressen en un to no gaire dramàtic la seva força, 

coratge i orgull per sobreviure en un món que les rebutja (Wikipedia). 

 Tot i la intenció del film de deixar clara cadascuna de les paraules que es 

defineixen, la presentació d’expressions i d’identitats de gènere diverses no 

porta etiquetes. Al documental es veuen persones que trenquen amb la 

normativa binària d’home i/o dona. No existeix, però, una narrativa que les 

descrigui essencialment per aquestes circumstàncies sinó que se les tracta 

com a persones amb preocupacions i aspiracions més enllà de ser 

homosexuals, trans, etc. De fet, en molts casos, la distinció entre homes vestits 

de dona i dones trans o homes gais i dones amb estètica masculina no és clara 

(Faye, 2016) 22 perquè un dels objectius de Paris is Burning era demostrar que 

la identitat de gènere és una construcció social i pot alliberar però també limitar 

les persones (Levy, 2006). 

                                                
21 Crummy, Colin. (2015). Celebramos la influencia del legendario documental Paris Is Burning. 
Recuperat 10/05/18 de: https://i-d.vice.com/es_mx/article/gygyqw/celebramos-la-influencia-del-
legendario-documental-paris-is-burning 
22 Faye, Shon. (2016). Looking at Paris Is Burning 25 years after its release. Recuperat 
10/05/18 de: http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/32530/1/looking-at-paris-is-
burning-25-years-after-its-release 
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 Per això, al film es poden veure persones amb identitats molt diverses i 

les seves formes d’expressió. Es presenta l’art del drag com una actuació 

versàtil i complexa de gènere, classe i raça. Alhora, s’explica com aquestes 

persones són subjectes al racisme, l’homofòbia, la transfòbia, les malalties de 

transmissió sexual i la pobresa. A moltes d’elles, expliquen, les seves famílies 

les van fer fora de casa i es veuen obligades a robar, a exercir la prostitució i a 

buscar una nova llar (Wikipedia). No es pot obviar, però, la reflexió positiva que 

fa el film sobre com persones rebutjades per la societat viuen en família amb 

autoestima i valor (Faye, 2016). 

 El 1991, Paris is Burning va guanyar, entre altres premis, el Sundance 

Grand Jury Prize, un Berlinale Teddy Bear, i va aparèixer a les llistes de les deu 

millors pel·lícules de l’any de The Washington Post, The LA Times, Time 

Magazine, i National Public Radio –una xarxa de ràdio pública nord-americana  

(Jennielivingston.com). Tot i això, poc després de l’estrena del documental, que 

mostrava un moment d’esplendor de la subcultura de Harlem, l’activitat va 

perdre força. Un article de The New York Times ho titulava Paris Has Burned –

París s’ha cremat. I és que una forta epidèmia de malalties de transmissió 

sexual va posar fi a la vida de moltes de les xarxes familiars creades entre les 

membres del col·lectiu LGTB+ (Crummy, 2015). 

 L’arribada del llenguatge i estil drag i vogue a cultura pop de masses per 

part d’artistes com Mclaren i Madonna s’ha arribat a considerar amargament 

irònic tenint en compte que les fundadores de tot plegat eren rebutjades per la 

societat general. D’aquesta manera, i a excepció, potser, de Wili Ninja, que va 

tenir una carrera important com a coreògraf, les protagonistes del documental 

no van rebre gaire reconeixement social i professional després de participar-hi i 

la fama es va acabar de seguida (Crummy, 2015). 

 No obstant això, el 2016, l’any del seu 25 aniversari, a la filmoteca 

National Film Registry (Registre Nacional de Cinema) el film es va seleccionar 

per a ser conservat a la Library of Congress (Biblioteca del Congrés dels Estats 

Units) (Wikipedia). Actualment, Paris is Burning és encara un documental de 

culte per a la comunitat LGTB+, ja que és una font d’iconografia essencial per 

entendre els orígens de la seva cultura (Crummy, 2015). 
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3. PROPOSTES 

Les propostes presentades corresponen als setze conceptes clau que 

organitzen el documental. A mesura que les entrevistades els expliquen, a la 

pantalla apareixen aquestes expressions en forma de títols que, com les 

intervencions, necessiten subtítols. En aquest apartat, per a cada títol hi ha una 

breu explicació del terme, la imatge del títol que apareix en pantalla, un 

exemple d’ús en anglès –si n’hi ha–, la traducció del títol al castellà dels 

subtítols de Netflix23 (es considera rellevant valorar-ne les opcions), la proposta 

en català, l’exemple d’ús traduït i la justificació de la proposta escollida. 

 

3.1. Títols del documental 

3.1.1. Ball 

Els balls són24 les celebracions que tenen lloc al local Paris de Harlem entre 

d’altres. Són festes on les concursants competeixen desfilant, ballant o 

participant com a drag queens en diferents categories. Un jurat les puntua amb 

números com en una competició esportiva per decidir les guanyadores segons 

les seves habilitats, la seva aparença i la seva actitud. De vegades el premi és 

econòmic però la conseqüència més important de guanyar un ball és el renom, 

la fama i la reputació. 

 

 I went to a ball, I won a trophy and now everyone wants to know me. 

Subtítols en castellà de Netflix: BAILE 

Proposta pel títol: Ball 

 Vaig anar a un ball, vaig guanyar un trofeu i ara tothom em vol conèixer. 

                                                
23 Els subtítols en castellà alternen majúscules i minúscules però aquí apareixen tots en 
majúscules per diferenciar-los més visualment.  
24 En aquest apartat es parlarà en present dels esdeveniments que explica el documental tot i 
que van tenir lloc durant la segona meitat de la dècada de 1980. 
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La proposta sona similar a l’original, aspecte positiu en subtitulació. A més, la 

paraula és prou transparent. Es podria valorar parlar de desfilar en altres 

aparicions de la paraula ball si la categoria en la qual es competeix s’ha de 

desfilar i no ballar. 

 Vaig desfilar (a un ball), vaig guanyar un trofeu i ara tothom em vol conèixer. 

També cal mencionar la paraula ballroom per referir-se de manera abstracta al 

col·lectiu que participa dels balls i per la qual proposem sala de ball. 

 We have our status in the ballroom. 

 Tenim un estatus a la sala de ball. 

 

3.1.2. Legendary 

L’adjectiu legendary s’utilitza al documental per parlar de qui guanya més d’un 

ball i aconsegueix fer-se un nom memorable i una fama considerable entre les 

seves concursants i espectadores. Es tracta de les persones famoses a la sala 

de ball i les desfilades. Les legendary queens o legendary children s’arriben a 

comparar amb les guanyadores d’un Òscar. També es parla de upcoming o 

future legends i se sent l’expressió to be a legend. 

 

 Their goal is to be legendary. 

Subtítols en castellà de Netflix: LEGENDARIAS 

Proposta: Llegendes 

 El seu objectiu, ser llegendes. 

Tot i que en català hi ha la paraula llegendàries, es tracta d’una paraula llarga 

el significat de la qual també es pot transmetre amb llegendes, que és més 

senzilla i curta. El sentit de legendary, tot i que s’utilitza molt, és genèric, per 

tant, es considera que una traducció literal funciona i tan llegendàries com 

llegendes serien opcions vàlides. En aquest cas, però, es prefereix la paraula 
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més curta que, a més, sona similar a l’original. Per als casos on s’utilitza 

legendary i no sigui el títol i, per exemple, acompanyi un nom podria 

considerar-se l’adjectiu llegendàries. 

 

3.1.3. Categories 

Es tracta de les modalitats de competició als balls, n’hi ha de diferents tipus i 

l’objectiu de totes elles és impressionar el jurat imitant un estereotip.25 Es tracta 

d’una paròdia de les protagonistes dels àmbits on aquest col·lectiu racialitzat 

gai i trans era rebutjat. Imitar la seva estètica era una manera de demostrar que 

eren prou vàlides i que sabien passar desapercebudes. Entre les categories 

que apareixen al musical, n’hi ha que tenen versió femenina i masculina26, n’hi 

ha que només en tenen de masculina i n’hi ha que només en tenen de 

femenina. Això serà important per la traducció quant a la marca gènere del nom 

de les diferents categories.27 

 

Everyone couldn’t be a Las Vegas showgirl […] so they made categories 

where everybody… 

Subtítols en castellà de Netflix: CATEGORÍAS 

Proposta: Categories 

No totes podien ser coristes de Las Vegas […] per això van fer categories per 

a totes. 

El significat és genèric i es considera acceptable fer una traducció literal, ja que 

en el concepte és compartit per les cultures d’origen i d’arribada. A més, sona 

similar a l’original. Cal destacar que, més tard i fins a l’actualitat, a RuPaul’s 

                                                
25 A continuació hi ha exemples de categories. 
26 Versió femenina i masculina en el sentit que les participants tenen aparença femenina i 
viceversa. Aquestes, però, no necessàriament han de ser dones o homes. 
27 La referència per saber si per a cada categoria hi ha versió femenina i/o masculina és el 
documental objecte d’estudi. 
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Drag Race també apareix constantment l’expressió Category is abans de 

l’adjectiu que dona nom a algun dels reptes que les concursants han d’assolir. 

 

3.1.4. Luscious body 

És la primera de les categories presentades al documental on les concursants 

desfilen als balls nues parcialment o completa, de manera molt sexualitzada. 

L’objectiu és mostrar el seu cos i desfilar de manera sexy i atrevida. Aquesta 

categoria és exclusivament femenina. 

 

Subtítols en castellà de Netflix: CUERPO LUJURIOSO 

Proposta: Cos d’escàndol 

Una de les accepcions de luscious a Oxford Dicctionaries és la següent:  

 (of a woman) very sexually attractive 

Es tracta d’una paraula que es relaciona amb la sexualització específicament 

femenina, té connotacions de gènere més enllà del significat de sexy, que seria 

una proposta massa neutra. De totes maneres, encara que la sexualització 

extrema pot considerar-se una de les característiques del drag, es rebutgen 

propostes com cos luxuriós o cos de pecat. Tot i ser exemples d’una sexualitat 

més forta i pertànyer a l’àmbit de la religió com lucious, es considera que 

reforcen la cultura de la violació28 i la perspectiva feminista de què parteix 

aquest treball no ho permet. A més, tenint en compte que a la pantalla es 

mostra el títol escrit, és acceptable utilitzar una expressió on aparegui la 

paraula cos, ja que si no es fa segurament l’espectadora cregui que la traducció 

s’allunya massa i es fixarà més en la traducció que en el documental. 

 

                                                
28 Sistema en què es justifica i normalitza la violació a les dones amb mecanismes que, entre 
d’altres, culpabilitzen la víctima i frivolitzen o fins i tot erotitzen la violència sexual. (Ardévol 
Mallol, 2018) 
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3.1.5. Schoolboy/Schoolgirl realness29 

Es tracta de la segona categoria del documental, en aquest cas el tema és 

l’estereotip d’estudiants d’escola tant en versió femenina com masculina. Les 

concursants desfilen amb carpetes i bolígrafs a les mans, ulleres i roba juvenil. 

 

Subtítols en castellà de Netflix: COLEGIAL / COLEGIALA 

Proposta: Col·legial / Col·legiala 

Tot i que es podria haver escollit una paraula sense marca de gènere com 

estudiant, també es podria haver fet al documental amb student. En canvi, 

l’original transmet unes connotacions infantils i gairebé ridícules que és 

interessant mantenir. Als noms de les categories és rellevant marcar el gènere 

perquè hi desfilaran concursants amb una imatge femenina o masculina. Per 

això, sembla que tant col·legial/a com schoolboy/girl comparteixen, a més de la 

similitud estètica en els subtítols, el to humorístic de l’original. 

 

3.1.6. Town and country 

Tercera categoria de les presentades és Town and country, on la desfilada té 

com a temàtica imitar l’estètica de gent de classe mitjana de ciutat i de poble o 

camp. Categoria també amb versió femenina i masculina. 

 

Subtítols en castellà de Netflix: URBANO Y RURAL 

Proposta: De ciutat i de camp 
                                                
29 Realness és una paraula prou complicada en si mateixa i que apareix més endavant, per 
tant s’ometen tant el seu comentari com la seva traducció. Vegeu l’apartat 3.1.10 Realness. 
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Aquesta categoria té poc espai al documental i no hi ha exemple d’ús. No 

s’explica amb profunditat ni se’n parla gaire, sembla més aviat un exemple 

d’una categoria més com la military scene (categoria exclusivament masculina 

basada en el món militar i les desfilades uniformades per a la qual es proposa 

món militar), que ni tan sols constitueix un títol en si mateixa. S’ha optat per una 

opció senzilla amb paraules molt neutres com ciutat i camp. 

 

3.1.7. Executive realness30 

És la quarta categoria en la qual les concursants han de passar per oficinistes i 

alts càrrecs executius. Les concursants desfilen per la pista de ball amb vestits 

amb corbata i americana, ulleres, maletins i telèfons mòbils. Es tracta d’una 

categoria amb títol neutre quant a gènere però amb versió masculina i 

femenina.  

 

Subtítols en castellà de Netflix: EJECUTIVOS 

Proposta: Càrrecs executius 

Encara que el documental no mostra gaire el moment de la desfilada de la 

versió femenina de la competició i se centra molt més en els personatges 

masculins, s’ha preferit una proposta neutra quant a gènere. Els subtítols en 

castellà tradueixen el discurs de les persones entrevistades en el que sembla 

femení genèric, però aquí el nom de la categoria amb versió femenina i 

masculina és traduït en masculí i dona més visibilització a la versió masculina 

de la categoria. Per això, s’ha considerat millor opció nomenar el lloc de treball 

però sense marcar el gènere de la persona que l’ocuparia. D’altra banda, 

s’obvia la paraula realness per mantenir dues paraules als subtítols, com al text 

que apareix en pantalla. 

                                                
30 Realness és una paraula prou complicada en si mateixa i que apareix més endavant, per 
tant s’ometen tant el seu comentari com la seva traducció. Vegeu l’apartat 3.1.10 Realness. 
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3.1.8. Butch queen first time in drags at a ball 

Tot i que aquí hi ha una oració prou llarga per tractar-se d’un títol, no es tracta 

d’una expressió fixada i la part important és butch queen. Butch es refereix a 

l’estereotip d’una dona que vesteix i actua de manera masculina (Pereda, 

2004:46). Per altra banda hi ha queen, manera de nomenar un home efeminat, 

un apel·latiu típic entre els homes homosexuals, que fins i tot aparéix a Oxford 

dictionary: 

A homosexual man, especially one regarded as ostentatiously effeminate. 

 

 You know what I mean. Butch queen! 

Subtítols en castellà de Netflix: MARIMACHO QUE SE VISTE DE MUJER POR 

PRIMERA VEZ EN UN BAILE 

Proposta: Mari-bollo de drag per primer cop a un ball 

 Ja m’enteneu. Mari-bollo! 

Amb aquesta proposta la intenció ha estat mantenir el màxim possible la 

contraposició de dos termes contraris com són els d’una dona masculina i un 

home efeminat amb dos mots diferents i coneguts. Mari ve de marieta i, en 

general, s’utilitza en l’argot gai com a prefix per crear paraules (Pereda, 

2014:123) com maricontrol, mariculta, marifiesta o maridispendio (Pereda, 

2014:125-126), i correspondria a queen. El mateix succeeix amb bollo, referit a 

bollera, amb paraules com bollicao, bollicaracol bollilista o bolliguarra (Pereda, 

2014:43-44), que correspondria a butch. El resultat és curt i les referències 

senzilles, com a l’original. Cal destacar l’opció marichico, un insult similar a 

marimacho (Pereda 2014:125), que s’ha descartat per ser en castellà. Però el 

que fa decantar la balança és l’aparició d’aquesta paraula al diccionari El 

Cancaneo (Pereda:2014,123): 
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Maribollo. Sust. Utilizado para referirse a gays y lesbianas en su conjunto, a los 

maricas y a las bolleras. Ej: Las maribollos sufrimos mayor índice de suicidios en la 

adolescencia que las hetero. 

Tot i que no té exactament el sentit de marimacho, es considera la millor opció 

pel seu significat d’unió i la creació mitjançant els dos prefixos explicada més 

amunt. 

 

3.1.9. High fashion eveningwear 

Aquest és el nom d’una altra categoria de les competicions als balls. En aquest 

cas el títol és bastant transparent. Es tracta de mostrar un conjunt de luxe per 

sortir al vespre. Les concursants mostren els seus abillaments intentant 

semblar persones escandalosament adinerades. 

 

Subtítols en castellà de Netflix: ROPA DE NOCHE DE ALTA COSTURA 

Proposta: Alta costura de nit 

Aquesta categoria, com town and country i la military scene, no rep molta 

importància al documental, es tracta d’una categoria més sense un pes 

important quant a argot. La proposta és senzilla i prou literal, tot i que s’ha optat 

per nit en comptes de vespre per ser simple i curt. 

 

3.1.10. Realness 

Aquest terme, que ja ha aparegut anteriorment, es refereix al mimetisme que es 

persegueix en les competicions, a l’objectiu camaleònic que hi ha al nom de 

cada categoria. La idea d’imitar i interpretar algú més enllà de la roba i els 

moviments corporals, fer una paròdia dels contextos on les concursants no són 

benvingudes. Segons les persones entrevistades, es tracta d’una estratègia 

que simbolitza la capacitat d’aquestes persones de viure a una societat que les 
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rebutja sense cridar gaire l’atenció, passant desapercebudes i intentant 

semblar-se el màxim possible a les seves homòlogues heterosexuals. 

 

 To be able to blend. That’s what realness is. 

Subtítols en castellà de Netflix: VEROSIMILITUD 

Proposta: Realisme  

Altres opcions: veritat, versemblança, matèria, material, tangible, tangibilitat 

 Passar desapercebuda. Això és el realisme. 

En alguns casos, no hi ha una millor opció per a la traducció d’un mot i s’han 

d’alternar de similars. Aquesta podria ser una d’aquestes ocasions, perquè a la 

cultura d’arribada no hi ha la mateixa tradició drag que a la cultura d’origen i 

aquest concepte d’imitació pot ser difícil d’entendre i d’expressar en una sola 

paraula sense perdre força. D’aquesta manera es posaria més d’una opció 

sobre la taula i, possiblement de manera espontània, les parlants acabarien 

escollint-ne una. De totes maneres, aquí hi ha el problema del títol, on la 

paraula apareix sense context presentada com un terme important i que es 

repeteix durant el documental i on hem d’escollir una opció. Per això, es parla 

de realisme, en ser l’opció que més s’assembla a l’original però també es 

valoraria utilitzar qualsevol de les altres opcions quan aquesta paraula aparegui 

més endavant. 

 

3.1.11. House 

El concepte té molt a veure amb el sentiment de pertinença de què, com 

expliquen les entrevistades, moltes d’elles no gaudeixen dins el seu nucli 

familiar per la seva orientació sexual o identitat de gènere.  

 A house? […]  They’re families […] for a lot of children who don’t have families.  
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És per això que s’organitzen aquestes relacions entre les més grans i amb més 

poder adquisitiu, i les més joves i amb menys recursos, de qui les primeres 

s’encarreguen i a qui ajuden. Com qualsevol família, les houses tenen un 

cognom i, com les germandats i sororitats de les universitats nord americanes, 

tenen una reputació important, en senten orgull, en són lleials, competeixen als 

balls i, fins i tot, s’enemisten entre elles. 

 

 The house of Xtravaganza has done a lot. It’s made me feel like I have a family. 

Subtítols en castellà de Netflix: CASA 

Proposta: Casa 

 La casa d’Xtravaganza ha fet molt per mi. Ara sento que tinc una família. 

Tot i la importància d’aquest terme en aquest context, el concepte de família i 

casa és compartit per ambdues cultures, per tant l’opció escollida és una 

traducció literal. 

 

3.1.12. Mother 

De la líder de la casa se’n diu mother. És qui s’encarrega i es responsabilitza 

dels membres de la casa a qui es nomena children. En aquesta part del 

documental s’utilitza més vocabulari del camp semàntic de la família com 

brothers o sisters. 

 

 Our mother even nurses us! 

Subtítols en castellà de Netflix: MADRE 
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Proposta: Mare 

 La mare fins i tot ens dona el pit! 

Com a casa, es tracta d’un concepte totalment present en ambdues cultures, 

on una traducció literal és molt bona opció. De totes maneres, cal destacar que 

també hi ha les variants de mother com mommy o mama, que es podran de 

traduir per mami o mama, i fins i tot father que, com el títol principal es tradueix 

per pare. Per a children es proposa canalla, per la seva neutralitat de gènere 

com a l’anglès; i per brother i sister, germà i germana. 

 

3.1.13. Shade 

Dorian Corey descriu aquest concepte dient: 

“No et dic lletja, no em fa falta dir-t’ho perquè tu ja saps que ho ets”31 

És una manera d’insultar sense fer-ho directament. Són comentaris amb 

segones intencions que poden arribar a interpretar-se com afalacs si es fan 

correctament. També poden ser crítiques no constructives menys treballades, 

l’imprescindible és la intenció de fer mal i deixar qui s’increpa en mala posició, 

tot des d’una actitud aparentment amigable i un sentiment de superioritat. 

 

 So those little flaws like that […], that’s a part of shade. 

Subtítols en castellà de Netflix: DESPELLEJAR 

Proposta: Critiquejar 

Altres opcions: Criticar, malparlar, bescantar, murmurar, tenir mala fe, deixar 

mal parada, posar fina, ataconar, ser mala pècora 

 Assenyalar defectes així de petits […], té molt a veure amb critiquejar. 

                                                
31 Traducció pròpia. Original: “I don’t tell you you’re ugly, but I don’t have to tell you because 
you know you’re ugly.” (Dorian Corey, Baris is Burning, 1991) 
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Aquest és un dels termes més difícils de traduir perquè té un significat prou 

concret que no existeix idèntic a la cultura meta (sí que existeix el concepte de 

crítica però no la tradició de fer-ho d’aquesta manera). Per tant, es pot optar per 

una proposta més o menys neutra com critiquejar –segons el DIEC2: criticar 

per sistema i per costum– amb el fi que s’entengui la idea juntament amb 

l’explicació que donen les protagonistes del documental i, a més, tenir en 

compte les altres opcions per anar-les alternant i mantenir el to humorístic però 

també la intenció pejorativa. Val a dir que la paraula original és un nom i, com 

els subtítols en castellà, s’escull un infinitiu en català però també és important 

assenyalar les variants to throw shade i to be shady. Com comenta Rosselló 

(2017:18-19) altres opcions serien clavar un clatellot o un flist-flast. 

 Oh, that’s shady! They throwing shade at him. 32 

 ¡Eso es despellejar! Lo están despellejando.  

 Ja murmuren! Mira si són males pècores. 

 

3.1.14. Reading 

Aquest terme també parla de criticar, aquest cop en un context més social. La 

intenció no és aparentar no criticar sinó fer-ho de manera divertida. Fer riure la 

gent en destacar i ridiculitzar un defecte de l’altra persona de manera 

caricaturesca. Es poden fer readings seriosos i amb intenció d’ofendre algú, 

però també pot passar que qui és insultada acabi rient de les crítiques que rep 

per la manera graciosa en què es diuen.33 

 

 Shade comes from reading. […] Reading is the real art form of insult. 

Subtítols en castellà de Netflix: RETRATAR 

                                                
32 Exemples dels subtítols en anglès i castellà de Netflix i proposta en català. 
33 Vegeu a l’annex la transcripció d’una intervenció de Dorian Corey sobre el concepte reading 
a Paris is Burning. 
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Proposta: Retratar 

 Critiquejar ve de retratar. […] Retratar és el veritable art d’insultar. 

El concepte reading, com podem veure, està lligat al de shade. Un altre cop, no 

hi ha una proposta totalment equivalent al concepte en la cultura i llegua meta. 

De totes maneres, l’opció en castellà és prou bona tenint en compte que el verb 

té un sentit prou similar, segons el DIEC2: fer el retrat (d’algú) i descriure 

exactament. Val a dir que també es fa servir la forma read com a nom i en 

aquest cas es podrà fer servir retrat en català. De totes maneres, també es 

valoraria mantenir una traducció literal i utilitzar llegir i lectura perquè amb el 

significat del verb i el context que donen les explicacions de les entrevistades 

s’arribaria a entendre el sentit original. 

 

3.1.15. Voguing 

El voguing és un tipus de ball que imita l’estètica incòmoda de les models de la 

revista Vogue recollint també alguns aspectes de diferents esports com la 

gimnàstica rítmica. Willi Ninja afirma que és el shade fet ball. Es tracta de la 

baralla de carrer del col·lectiu LGBT+, que no utilitza la violència física per 

competir sinó el glamur i l’actitud. 

 

 Voguing […] was a dance two people did because they didn’t like each other. 

Subtítols en castellà de Netflix: -34 

Proposta: Vogue 

 El vogue […] el ballaven dues persones que no es queien bé. 

En un intent de no utilitzar manlleus anglesos s’evita la forma voguing, el títol 

de la revista fet verb i en forma de gerundi. Es prefereix vogue, ja que tant la 

                                                
34 No hi ha cap subtítol en castellà quan apareix el títol en pantalla. S’ha considerat, però, que 
sí que es faria en català. 
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revista com la cançó de Madonna són prou conegudes a la cultura meta i 

qualsevol de les dues referències funciona per entendre les característiques 

d’aquest tipus de ball. 

 

3.1.16. Mopping 

Com es pot llegir a l’exemple, Freddie Pendavis deixa ben clar que el mopping 

és bàsicament robar. Anar a una botiga, fer-se la despistada i marxar sense 

pagar. També parla de fer un stunt (un truc, una proesa). Són fraus que, diu, 

sol fer amb els seus amics però que també són populars en el col·lectiu en 

general. Enumera qui sol fer aquestes estafes millor, a parer seu primer hi 

hauria els homosexuals, després les noies i, finalment, els nois. 

 

 Mopping is stealing. General stealing. However it’s done, it’s stealing.  

Subtítols en castellà de Netflix: TRAPEAR 

Proposta: Fer un simpa 

 Fer un simpa és robar. Tal qual. Ho facis com ho facis, és robar. 

Engalipar és Segons el DIEC2, enganyar fent creure una falsedat, i ensibornar 

és induir amb enganys, males arts, a fer alguna cosa. Pel seu significat, totes 

dues opcions podrien encaixar en aquest cas però segurament el discurs 

perdria el seu to d’informalitat juvenil. Per això, es proposa fer un simpa, una 

expressió prou senzilla i coneguda, que tot i no ser tan opaca com mopping per 

a algú que no pertanyi al col·lectiu, coincideix en el sentit i el to de l’original. 
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4. CONCLUSIONS 

Per finalitzar aquest treball cal analitzar l’èxit quant als objectius plantejats a la 

introducció i les conclusions que se n’extreuen, així com valorar l’abast, la 

realització i els resultats de l’estudi. 

 El primer objectiu plantejat i el més general era incentivar l’estudi, l’ús i la 

visibilització de col·lectiu LGTB+ i del seu argot en català. En aquest cas, tot i 

que es tracta d’un objectiu a llarg termini que ara sembla impossible de valorar, 

es pot afirmar que aquest treball, si més no, augmenta el nombre de treballs de 

final de grau d’aquesta temàtica.  

 En segon lloc, es proposava la traducció per a la subtitulació al català de 

Paris is Burning a la plataforma Netflix. Després de valorar molt superficialment 

la repressió de la llengua i el poc estudi de l’argot tant en castellà com, encara 

menys, en català, es considera que seria positiu que la subtitulació en català 

del documental estigués disponible a Netflix. Seria una manera de promoure 

l’ús de l’argot LGTB+ i drag en català dins un context on és necessari 

entendre’l. A més, a banda de servir per a la subtitulació d’aquest documental, 

les propostes de traducció de conceptes drag en anglès al català servirien per a 

la traducció (subtitulació però també doblatge) de documents relacionats amb 

aquest món com Rupaul’s Drag Race o la sèrie d’HBO estrenada a principis de 

juny del 2018 (durant la realització d’aquest treball) Pose, entre d’altres. Per la 

seva similitud i la importància de la seva influència recíproca, aquestes 

propostes es podrien tenir en compte per a la traducció tant al català com al 

castellà. 

 El tercer objectiu era confirmar l’existència d’un argot LGTB+ català i la 

seva rellevància per al treball. Podem afirmar que aquest argot existeix i que, 

de la mateixa manera que segueix existint la repressió cap al col·lectiu LGTB+, 

no està prou representat dins els estudis de la llengua. Per altra banda, no 

totes les propostes de traducció pertanyen a paraules recuperades directament 

del diccionari d’argot LGTB+ de Ferran Pereda (2014), i d’altres recursos 

relacionats, però la seva consulta ha estat essencial tant per les paraules que 

recullen com per les seves reflexions als pròlegs. D’aquesta manera, també es 

confirma que aquest argot estat molt necessari per al treball. 
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 Per últim, es proposava l’ús d’un llenguatge inclusiu amb el femení 

genèric i propostes neutres amb l’objectiu de reflexionar sobre el gènere i parlar 

en femení com les protagonistes del documental a més de comprovar si això 

cridava l’atenció, es feia feixuc d’escriure i difícil de llegir. La dificultat més gran 

ha estat la de mantenir el femení quan una solució neutra no era possible pel 

costum de fer servir el neutre, que coincideix amb el masculí. No es pot fer cap 

valoració per part de qui llegeix, però es considera que aquesta opció quant a 

gènere no crida especialment l’atenció quan s’utilitzen solucions neutres (com 

en aquesta mateixa frase: qui llegeix en comptes de el lector) però sí que es 

nota quan s’utilitza el femení genèric. De totes maneres, tenint en compte el 

tema del treball, no sembla que aquesta opció dificulti la lectura. És possible 

que el tractament de gènere destaqui però no impedeix seguir el fil del discurs 

sense complicacions. 

 De fet, la decisió de reflexionar sobre el gènere des de la redacció 

d’aquest estudi ha fet que es valori la seva importància en el context LGTB+. Si 

abans de realitzar el treball de fi de grau ja es considerava important la reflexió 

sobre el tractament de gènere en les interaccions més personals i quotidianes, 

encara es considera més interessant la seva importància dins un col·lectiu que 

trenca amb els rols i les identitats de gènere tradicionals. A més, en aquest cas, 

es destaca la importància que recau en la traducció de l’anglès com a idioma 

original que no té tanta flexió de gènere a un idioma meta que sí que en té, com 

és el català. 

 Com a valoració final d’aquest estudi val a dir que les expectatives sobre 

el treball de final de grau han estat més grans que la realitat d’un treball amb 

una extensió més curta de la que s’esperava. Es va arribar a plantejar la 

traducció per a la subtitulació i la posterior realització dels subtítols del 

documental sencer, quelcom impossible donades les característiques d’aquest 

projecte. La satisfacció després de realitzar aquest treball hagués estat més 

gran si s’hagués pogut profunditzar i relacionar més els temes investigats entre 

si, si hi hagués hagut més recursos disponibles i més temps per dedicar-hi. De 

totes maneres, ha sigut una molt bona oportunitat de redactar un estudi sobre 

un tema d’interès personal. Ha estat una experiència enriquidora que ha 

generat reflexions i conclusions interessants sobre el tractament de gènere i el 
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llenguatge inclusiu, la traducció del gènere i l’argot LGTB+ en català per a 

seguir treballant en el futur. 
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6. ANNEX 

Nota 10: Exemples de reculls d’argot castellà (Rodríguez González 1999:456): 

Cela, C.J. (1986, 1971) Diccionario secreto (argot erótico o sexual) 

Martín, Jaime (1974) Diccionario de expresiones malsonantes. 

Sordo, J y Yale (1979) Diccionario del pasota 

Ramos García, J. (1985,1990) Lenguas marginales (argot de la droga y la delincuencia) 

Ramoncín (1993) El tocho cheli (diccionario) 

 

Nota 33: Transcripció d’una intervenció sobre el concepte reading (Dorian 

Corey, Paris is Burning, 1989) 

You get in a smart crack, and everyone laughs and kee-kees because you found a flaw 

and exaggerated it. Then you’ve got a good read going. […] If it’s happening between 

the gay world and the straight world, it’s not really a read. It’s more of an insult, a 

vicious slur-fight. But it’s how they develop a sense of how to read. They may call you a 

faggot or a drag queen. You find something to call them. But then when you are all of 

the same thing, you have to go to the fine point. In other words, if I’m a black queen 

and you’re a black queen, we can’t call each other black queens ‘cause we’re both 

black queens. That’s not a read. That’s just a fact. So then we talk about your 

ridiculous shape. Your fa… saggy face. Your tacky clothes. […] Then reading became 

a developed form where it became shade. 
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