
 

 

  



 

  



 

 

ABSTRACT 

We create a simulation of one Spanish broadcast channel wants to show a Catalan TV 

sitcom, called Plats bruts, that was released in 1999 but the channel wants to be adapted 

and updated.  This is an approximation to the audiovisual translation, but not a complete 

audiovisual work. The goal of the translation is not to adapt to the actor’s mouth for 

dub. The main objective of this paper is translate the chapter to Catalan into Spanish. To 

reach that objective, there are some important points to manage. Firstly, it requires to 

adapt all the cultural references of Catalan society into Spanish society. Secondly, 

translate the informal speech of the original version and, if it is necessary because the 

scene needs it, create new dialogues or situations to generate informal speeches. 

Thirdly, there are some points of the translation that it should be adapted because of the 

historical context. To do this, we have analysed all the chapter and marked all the 

contents that must be changed or adapted. We are focused in the informal speech and 

we search information about this kind of language and how to translate it. The results 

are positive, because we consider that the translation has a similar humour if we 

compare it with the original. And after all, the model that we have translated it could be 

the first step to broadcast the sitcom in Spain.  

Key words: Translation, sitcom, audiovisual translation and informal speech.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Justificació i objectius  

 

En aquest treball es reflectirà una proposta de traducció cap al castellà del capítol «Tinc 

dobles» de la sèrie catalana Plats bruts, emesa per Televisió de Catalunya entre 1999 i 

2002. Hem volgut traduir un capítol de la tercera temporada a partir de la qual no 

consten versions oficials doblades cap al castellà. Per començar amb el treball, ens hem 

situat en el supòsit que una cadena de televisió d’àmbit estatal ha adquirit els drets de la 

sèrie i la vol tant actualitzar com adaptar a una situació quotidiana castellana. És a dir, 

canviar Barcelona per Madrid. A partir d’aquí, els objectius són clars: inicialment, 

extreure tots els referents culturals catalans, barcelonins i que siguin de fàcil comprensió 

per l’audiència catalana i canviar-los per d’altres d’àmbit més nacional i que tots els 

espectadors que la mirin puguin tenir la mateixa sensació que a l’original. Un altre 

objectiu important és traslladar la col·loquialitat en els diàlegs en català i trobar formes 

col·loquials equivalents que sonin naturals en castellà. En definitiva, l’objectiu que cal 

assolir és el de conservar l’humor i, en el cas que ho requereixi, allunyar-se totalment 

del text original per tal de conservar la comicitat, ja que si no s’aconsegueix, no tindria 

sentit una traducció d’aquest estil.  

1.2. Interès del treball 

 

L’interès d’aquest treball és, en primer lloc, un repte personal per la dificultat de traduir 

i adaptar un capítol cap al castellà, ja que hi ha un gran nombre de referents catalans, 

des dels cognoms dels personatges (Güell i Godó), fins a la ciutat de Barcelona, 

aspectes col·loquials propis del parlar central barceloní, etc. I en segon lloc, fer una 

aproximació cap a la traducció audiovisual i, més específicament, cap a la traducció 

humorística. Plats bruts juga molt amb els sobreentesos i amb les interferències 

lingüístiques per tal de crear una atmosfera força versemblant i d’aquesta manera fer 

riure l’audiència. Aquest serà un dels punts més complicats per completar la traducció. 

Val a dir, però, que no hem fet la funció d’ajustador, només ens hem dedicat a traduir, ja 

que ens hem centrat més en els aspectes lingüístics que en els audiovisuals. Per aquest 

motiu, si la sèrie s’acabés emetent requeriria de treball addicional per adaptar tota la 

sèrie, ajustar els guions, etc.  
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1.3. Metodologia  

 

La base d’aquest treball és un capítol de la tercera temporada, la primera que ja no es va 

doblar al castellà, esmentat en l’apartat 1.5 amb una breu sinopsi de la sèrie. Per situar-

nos una mica en el terreny, hem contextualitzat en el marc teòric diversos estudis que 

s’han fet sobre la traducció audiovisual a partir del llibre de Frederic Chaume Doblatge 

i subtitulació per a la TV i també hem comentat el procés del traductor de doblatge 

basant-nos en l’article de Lluís Comes «El doblatge en català», publicat als Quaderns 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. A partir de la traducció, consultable a 

l’apartat 2, hem analitzat amb profunditat les adaptacions que hem fet en la traducció i 

les hem classificat segons siguin culturals, temporals i socials. Explicarem, també, les 

compensacions de traducció realitzades i l’ús dels registres col·loquials a partir dels 

castellanismes i les marques d’oralitat.  

1.4. Context de les sèries a Catalunya 

 

Ens situem a finals dels anys setanta i inicis dels anys vuitanta, TV3 comença una 

política de normalització lingüística per potenciar el català a les cases per fer-lo més 

proper i, amb l’afany de reproduir el català col·loquial que es parlava al carrer, emet la 

sèrie americana Dallas, que ja en aquells moments estava en antena a Televisió 

Espanyola. Tal com s’assenyala en un article del diari Ara del 2012. Malgrat no ser una 

comèdia, Dallas va ser un important punt de partida per a l’emissió de sèries de gran 

audiència del món anglosaxó a la televisió catalana.  

És en aquests anys que es produeix un auge de les sitcoms, tant és així que es comencen 

a emetre sèries de la BBC que al Regne Unit estaven tenint molt d’èxit com l’Escurçó 

negre, emesa a TV3 entre 1983 i 1989; Gent del barri, emesa entre 1987 i 1996 i Els 

joves, emesa a partir del 1996. Això en relació a les sèries còmiques estrangeres que van 

estar en antena. Per altra banda, es van emetre les primeres sitcoms de producció pròpia 

començant per Carme i David, cuina, menjador i llit, l’any 1984, i sobretot cap als 

inicis dels anys noranta hi va haver un gran auge de producció pròpia amb Quart 

segona, Teresina SA, Oh, Europa, entre d’altres, fins a arribar al període comprès entre 

1997 i 1999 quan aquest gènere pateix una lleu crisi, ja que no se’n produeix cap.   
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Si pensem ràpidament en una sitcom que hagi emès Televisió de Catalunya en els últims 

vint anys de ben segur que ens ve a la memòria Plats bruts. Aquesta sèrie creada per 

Kràmpack, El Terrat i Televisió de Catalunya va ser la que més èxit va tenir i ha tingut 

en els darrers anys a la televisió catalana. Per entendre aquest èxit, com s’assenyala en 

L’evolució de la ficció pròpia de TV3, Plats bruts va traslladar els cànons de la sitcom 

tradicional americana a casa nostra i a partir d’aquest èxit aclaparador van sortir a l’alça 

una gran quantitat de sitcoms de producció pròpia com: Jet lag, emesa del 2001 fins al 

2007; L’un per l’altre, emesa del 2003 al 2004 i Lo Cartanyà, emesa del 2003 fins al 

2007. Deixant de banda les altres temàtiques que produeix Televisió de Catalunya i 

centrant-nos en les comèdies de situació anteriorment esmentades, podem traçar una 

línia sobre els continguts que la conformen. Totes tenen una temàtica en l’àmbit laboral 

i personal; sempre passen en un bar, a casa, al lloc de treball i en un temps i espai 

reconeguts per l’espectador, ja sigui l’Eixample, la Barceloneta o la Rambla de 

Catalunya.  

 

1.5. Plats bruts                           

 

Un cop analitzat breument el context històric de les comèdies de situació a la televisió 

catalana, ens centrem de ple en la sèrie de la qual hem traduït un capítol.  

Plats bruts narra la vida de dos companys de pis de l’Eixample de Barcelona, David 

Güell i Josep López, que anteriorment havien coincidit en un esplai on en López havia 

fet de monitor al David. En López treballa de locutor en una ràdio de barri i en David és 

un jove de casa bona que estudia a l’Institut del Teatre.  

Al seu voltant hi ha un seguit de personatges secundaris com l’Emma, la veïna que viu 

en una casa de fusta al celobert i que entra i surt de casa seva quan vol; la Carbonell, 

l’assistenta d’en David; la Mercedes, la directora de la ràdio on treballa en López; en 

Ramon, el tècnic de so i en Pol, el cambrer del bar de la sèrie i amic d’en David. A 

mesura que avança la sèrie, en Pol és substituït per l’Stasky i la Carbonell, per la iaia. 

En el capítol traduït ja trobem ambdós personatges. Aquesta sèrie no segueix un fil 

lineal i cada capítol és independent del següent, això ens ha permès triar un episodi 

aleatori i, a més a més, aquesta tècnica la fa més amena i més fàcil de seguir.  
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El capítol en qüestió, «Tinc dobles1», narra com un dia en David i en López decideixen 

separar-se i buscar nous companys de pis. La comicitat del capítol està en que els dos 

protagonistes troben dos nous companys, en Daniel i en Gómez, que comparteixen la 

mateixa manera de veure la vida i tenen diversos punts en comú. Fet que els fa quasi 

iguals. El Daniel pertany a la família Godó, en contraposició a la família Güell del 

David, ambdós tenen entre 25 i 30 anys i estudien a l’Institut del Teatre. I tant en López 

com en Gómez són dos homes d’uns 40 anys que de joves havien sigut monitors 

d’esplai, solters, sense massa recursos econòmics i que comparteixen la mateixa visió 

pessimista de la vida. En David es quedarà a viure al pis amb en Daniel i en López 

s’haurà de buscar un pis nou. Al final els dos protagonistes acabaran junts al pis d’en 

López esperant que els dos companys de pis que havien fet s’intoxiquin a causa d’una 

fuita de gas.  

Pel que fa als aspectes lingüístics, TV3 ja en els seus inicis volia que tant els doblatges 

com les produccions pròpies tinguessin el màxim de versemblança amb el català que es 

parlava al carrer per tal d’arribar a un públic més ampli i en part perquè el català es fes 

un lloc en el món audiovisual (Gifreu, 2011). En aquest sentit, sempre hi ha hagut la 

controvèrsia sobre l’ús del català col·loquial a la televisió, Plats bruts no n’és 

l’excepció.  

1.6. Marc teòric  

 

El marc teòric d’aquest treball es basa en la traducció audiovisual. A partir de Chaume 

(2003, p.54-77) explicarem de manera cronològica diversos estudis teòrics i punts de 

vista que s’han publicat sobre el procés de traducció que han fet evolucionar els textos 

audiovisuals. També ens centrarem en el procés del doblatge, segons Comes (2007), 

malgrat que en aquest treball no es compleixin tots els passos, creiem interessant 

explicar.  

 

 

                                                             
1 Vegeu el capítol: https://youtu.be/6Loi6ue9k8M 
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1.6.1. Cronologia dels estudis teòrics  

 

A finals del segle XX apareixen els primers estudis enfocats cap a la traducció 

audiovisual. Sobretot estableixen una relació entre gènere i tipus de text. Bassnett 

(1980) engloba la traducció audiovisual dins de la «traducció i poètica».   

«[...] The fourth category, loosely called Translation and Poetics, 

includes the whole area of literary translation, in theory and practice. 

Studies may be general or gener-specific, including investigation of 

particular problems of translating poetry, theatre texts or libretti and 

the affiliated problem of translation for the cinema, whether dubbing 

or subtitling.» (Bassnett, 1991, p. 7-8. Citat a Chaume, 2003) 

Més endavant, però, ho considerarà com un tipus de traducció literària, ja que creu que 

una pel·lícula és com una obra d’art. Amb aquesta nomenclatura, Bassnett en altres 

estudis ho classificarà com a traducció per al cinema. Això limita el camp de la 

traducció audiovisual tal com l’entenem actualment, ja que només es centra 

exclusivament en les pel·lícules, i la traducció audiovisual va més enllà del cinema. En 

el nostre cas, seguint la teoria de Bassnett podríem considerar que, pel treball que hem 

fet, s’acosta més a la traducció literària, malgrat no haguem fet cinema.  

Segons Snell Hornby (1988), existeixen tres prototipus de traducció literària: la 

traducció bíblica, la traducció audiovisual i teatral i la traducció de poesia lírica. La seva 

proposta, tal com diu Chaume (2003, p.58): 

 «Cal entendre-la com un continu, on no hi ha tipus marcats, sinó 

prototipus, amb unes fronteres que s’entremesclen amb la següent 

categoria prototípica, ja que els tipus de text que es troben a la zona 

limítrofa de cada categoria comparteixen característiques d’ambdues 

categories.» 

És a dir, la traducció bíblica estaria en l’extrem de màxima literalitat i la traducció 

poètica seria la mínima literalitat. I entre mig d’aquestes dues, la traducció audiovisual. 

En aquest punt, Hornby, destaca dues direccions: per una banda, la traducció de 

pel·lícules, encarada a la traducció literària. Per l’altra banda, la traducció de 

documentals, encarada a la traducció general. Seguint la teoria de Hornby hem optat per 

l’extrem de la màxima literalitat en l’apartat de la traducció literària.  
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A mesura que passen els anys es va ampliant el coneixement en aquesta branca i 

Hurtado (1994-95) proposa el «mode traductor» per classificar la traducció audiovisual. 

Aquesta proposta és una classificació segons el mitjà i el mode de l’original i el mode 

traductor. Centrant-nos en aquest últim mode, que és el que aporta l’autora, el procés 

pot ser:  

«simple, complex o subordinat, segons que es mantinga el mode de 

l’original (mode traductor simple, en el cas de la interpretació 

simultània), es canvie de mode respecte a l’original ([...] de mode 

complex en la traducció a la vista, on el traductor converteix un text 

escrit en un text oral), o que ja hi haja una barreja de mitjans en 

l’original, de manera que la traducció es veurà condicionada o 

subordinada a les restriccions que imposen els diferents mitjans (com 

en el cas de la traducció audiovisual).» (Chaume, 2003, p.61) 

Per tant, en el doblatge el mode traductor és subordinat. Subordinat primer d’un mode 

escrit a un oral i després subordinat a la imatge. 

L’estudi d’Agost (1999) classifica i relaciona entre gèneres i tipus de text. Agost agrupa 

en quatre categories els gèneres dramàtics, els informatius, els publicitaris i els 

d’entreteniment. I se centra en el fet que cada tipus de gènere no es pot traduir igual i 

que s’han de seguir estratègies i tècniques diferents.  

«El texto audiovisual se caracteriza por tener un código oral (las voces 

que oímos), un código escrito (los guiones), y un código visual (las 

imágenes), no hay una única forma de traducirlos.» (Agost, 1999, 

p.15) 

Seguint aquesta teoria, un cop transcrit el guió del capítol hem seguit les característiques 

que proposa Agost, ja que ens hem cenyit als diàlegs i a la imatge per tal de poder 

adaptar el que ens calgués sense que afectés al resultat final.  

1.6.2. Procés del traductor de doblatge  

 

Un cop vist el punt de partida contextual dels estudis teòrics que s’han fet de la 

traducció audiovisual, entrem de ple en el procés de la creació i traducció dels guions. 

Per explicar el procés del traductor, ens hem basat en Comes (2007), encara que 

s’expliqui el procés cap al català, creiem que no hi ha diferències a l’hora de fer el 

procés cap al castellà, que és el que hem hagut de fer sense ajustar.  
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Primer de tot, el traductor audiovisual necessita dos elements indispensables: el guió i la 

imatge. Per escriure guions de ficció cal utilitzar un llenguatge escrit, amb la finalitat de 

ser dit com si no hagués sigut escrit. En definitiva, que sembli natural. Tal com publica 

Televisió de Catalunya en els Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge (1997): 

«La ficció s’acosta al màxim al llenguatge col·loquial, que correspon 

pròpiament al mode oral espontani. Però l’espontaneïtat desapareix 

quan el text s’ha pensat prèviament.»    

Seguint amb Comes (2007), abans, en el procés de doblatge, el traductor s’encarregava 

de traduir els guions i l’ajustador era l’encarregat d’ajustar, valgui la redundància, el 

text del traductor amb el moviment dels llavis dels autors originals. Ara, traductor i 

ajustador són la mateixa persona. En els últims anys, ha aparegut la figura del lingüista, 

que s’encarrega de vetllar perquè tot el text estigui escrit amb els mateixos criteris i 

perquè l’estil i el to siguin els adequats al producte.  

La imatge o l’acció del personatge ha de prevaldre en la traducció, però hi ha casos en 

què el que veiem està massa allunyat del públic receptor, aleshores hem de valorar a 

quina franja d’edat va destinat i quin és el tipus de producte per tal de desestimar, o no, 

la traducció. En el nostre cas, la cultura catalana i la castellana són força properes i això 

ens ha facilitat la feina.  

Un altre aspecte que cal tenir en compte és la manera com parlen els personatges. Hem 

d’evitar perdre els aspectes lingüístics de cada personatge a l’hora de traduir. És a dir, 

en la nostra proposta, el cas de la iaia, si parla un català arcaïtzat, hem de buscar la 

manera que en castellà soni igual perquè l’espectador en castellà tingui la mateixa 

sensació que l’espectador de català.  

El cas dels noms propis és un altre tema que genera controvèrsia. Antigament, 

adaptàvem els noms dels personatges a la llengua d’arribada però actualment acceptem 

els noms en la llengua original. En el cas de la nostra proposta, els noms funcionen 

igual en les dues llengües i, per tant, no tenim aquest problema que tenen les 

produccions internacionals.  
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2. TRADUCCIÓ  

 

ORIGINAL  TRADUCCIÓ 

López: Bon dia  

David: Diiaa  

López: On són les magdalenes?  

David: Aquí!  

López: Aquí? Aquí, on? 

David: Aquí, collons, qu’ets cec?  

López: A la llauna de les galetes? Has 

posat les magdalenes a la llauna de les 

galetes?  

David: Sí, què passa? Què he violat 

alguna llei? M’enviaran al corredor de la 

muerte, o què?  

López: Les magdalenes no poden estar a 

la llauna de les galetes! Perquè agafen el 

gust de les galetes i ja no fan gust de 

magdalena!  

David: M’ho pots repetir?  

López: Sí, enfote-t’en! És tan típic de tu. 

 

David: Tranquil, López, ja et compraré 

un envàs especial per preservar intacte 

l’aroma de les magdalenes.  

López: Aquesta també és típica de tu, 

canviar de tema. 

David: No, no canviava de tema. Me 

n’enfotia de tu. 

López: Sí, i una altra típica de tu, 

refregar-me per la cara que ets tan ric que 

pots comprar collonades com un envàs 

especial de magdalenes que segur que ni 

López: Buenos días  

David: Díaaaas 

López: ¿Dónde están las madalenas? 

David: ¡Aquí!  

López: ¿Aquí? Aquí, ¿dónde?  

David: Aquí, coño, ¿estás ciego o qué?  

López: ¿En el bote de las galletas? ¿Has 

puesto las madalenas en el bote de las 

galletas? 

David: Sí, ¿pasa algo? ¿He violao alguna 

ley? ¿Me van a enviar al corredor de la 

muerte, o qué? 

López: ¡Las madalenas no pueden estar 

en el bote de las galletas! ¡Porque saben a 

galletas y ya no saben a madalenas!  

 

David: ¿Me lo puedes repetir? 

López: Sí, menos cachondeo. Es tan 

típico de ti. 

David: Cálmate, López, ya te compraré 

un recipiente especial para preservar 

intacto el aroma de las madalenas.  

López: Esto también es típico de ti, 

cambiar de tema. 

David: No, no cambiaba de tema. Te 

estaba vacilando.  

López: Sí, esto es muy típico de ti, 

refregarme que eres tan rico que puedes 

comprar chuminadas como un envase 

especial de madalenas que seguro que ni 
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existeix. 

David: López, xato perquè no te’n tornes 

al llit, que em sembla que no està la cosa 

per... 

López: No està la cosa per? Per què no 

està la cosa? Va, digues? Va, t’escolto. 

 

David: Ah molt bé, vols que parli? Doncs 

parlaré. Mira no t’ho volia dir però ja que 

t’has llevat amb ganes de tirar merda... 

L’orinal!  

 

López: Què li passa a l’orinal?   

 

David: Collons tan maniàtic qu’ets amb 

l’aroma de les magdalenes i per culpa de 

l’orinal tota la casa fot una pudor a 

pixums...  

López: M’estàs dient qu’et molesta el 

meu orinal? No, si et molesta digam-ho 

eh, sense tallar-te. 

David: No, no si no em talla. T’ho dic 

amb tota sinceritat. El teu orinal em 

repugna, em fa fàstic, no ho suporto! 

López: Doncs saps què no suporto jo de 

tu? Eh, ho vols saber?  

David: Va, si, digues, què no suportes de 

mi, va diga’m.  

Emma: Ui! Que curiós, aquesta 

magdalena no fa gust de magdalena, fa 

gust de galeta. 

 

López: Ahà! Emma, tu creus qu’es 

existe.  

David: Mira, tío, por qué no te vuelves a 

la cama, que me parece que la cosa no 

está para… 

López: ¿No está la cosa para? ¿Para qué 

no está la cosa? Venga, ¿dilo?  Vamos, 

soy todo oídos. 

David: Ah muy bien, ¿quieres que hable? 

Pues hablaré. Mira no te lo quería decir, 

pero ya que te has levantao con ganas de 

sacar mierda… 

¡El orinal! 

López: ¿Qué le pasa al orinal?  

 

David: Coño tan maniático que eres con 

el aroma de las madalenas y por culpa del 

orinal toda la casa apesta a meao…  

 

López: ¿Me estás diciendo que te molesta 

mi orinal? No, si te molesta dímelo, eh, 

no te cortes. 

David: No, no si no me corto. Te lo digo 

con toda sinceridad. ¡Tu orinal me 

repugna, me da asco, no lo soporto! 

López: ¿Pues sabes lo que yo no soporto 

de ti? ¿lo quieres saber? 

David: Venga, va, dilo. ¿Qué es lo que no 

soportas de mí? Venga dímelo. 

Emma: ¡Hala! Qué curioso, esta 

madalena no sabe a madalena, sabe a 

galleta.  

 

López: ¡Ahá! Emma, ¿tú crees que se 
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possible compartir pis amb un tio que 

barreja les magdalenes amb les galetes? 

David: No, Emma, no. Tu creus que es 

possible compartir pis amb un tio que té 

un orinal sota el llit?  

Emma, tia, que t’hem fet una pregunta 

Emma: Es que m’acabo d’adonar que tinc 

un dia indecís. No puc prendre decisions i 

menys encara si he de triar per dues coses 

que m’interessen una merda. 

 

David: Ho veus? No l’interesses una 

merda.  

López: Tu sí que no m’interesses una 

merda. 

David: Doncs si no t’interesso una 

merda, no visquis amb mi. 

López: No m’ho diguis dues vegades, eh. 

David: Doncs si no t’interesso una 

merda, no visquis amb mi, i t’ho puc dir 

una tercera vegada, eh. 

López: No cal que m’ho diguis una 

tercera vegada, eh, perquè ja ho tinc 

decidit, eh. 

 

David: No, no, jo sí que ho tinc decidit. 

Tots dos: Ens separem!  

 

(Entradeta de presentació)  

 

López: Quina manera de perdre dos anys 

de la meva vida, en què deuria estar 

pensant jo quan vaig venir a viure amb 

puede compartir piso con un tipo que 

mezcla madalenas con galletas? 

David: No, Emma, no. ¿Tú crees que se 

puede compartir piso con un tipo que 

tiene un orinal debajo la cama? 

Emma, tía, te hemos hecho una pregunta. 

Emma: Es que me he dado cuenta de que 

tengo un día indeciso. No puedo tomar 

decisiones y menos aún si tengo que 

elegir entre dos cosas que me importan 

una mierda.  

David: ¿Lo ves? No le importas una 

mierda. 

López: Tú sí que no me importas ni una 

mierda.  

David: Pues si no te importo ni una 

mierda, no vivas conmigo.  

López: No me lo digas dos veces. 

David: Pues si no te importo ni una 

mierda, no vivas conmigo. Y te lo puedo 

decir una tercera vez.  

López: No hace falta que me lo repitas 

una tercera vez, eh. Porque ya lo he 

decidido.  

 

David: No, no, yo sí que lo he decidido. 

Los dos: ¡Nos divorciamos!  

 

(Entradita de presentación) 

 

López: Dos años de mi vida tiraos por la 

borda. En qué estaría yo pensando 

cuando decidí ir a vivir contigo.  
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tu. 

David: Que en què pensaves? Ja t’ho diré 

jo en què pensaves. En les peles! Apa que 

no t’ha anat bé compartir pis amb mi. No 

t’has hagut de gastar ni un duro. 

 

López: Primera, això no és veritat i 

segona, en cas de que ho fos... 

David: Que ho és. 

López: Afluixar la mosca és el mínim 

que podies fer, tenint en compte que en 

aquesta casa sempre s’ha fet el que a tu 

t’ha sortit dels collons! 

David: I què volies que féssim, 

gilipolles? Si tu no saps mai que fer, si 

ets un avorrit, un amargat. 

López: I com vols que estigui? Si he de 

dormir en un plegatín, compartir pis amb 

una iaia que em pren per una dona? 

 

David: A més, es que et passes el dia 

queixant-te. Sempre queixant-te! Sempre 

queixant-te! 

López: Tranquil, eh. Que no tornaràs a 

sentir com em queixo.  

Au i que et bombin! 

David: A tomar po’l culo, hombre! 

López: A tomar po’l culo tu, hombre! 

 

David: Aparta que marxo. 

López: Aparta tu que marxo jo. 

Un moment! Un moment! Si marxem tots 

dos, aquí qui es queda? 

 

David: ¿Quieres saber en qué pensabas? 

Ya te lo digo yo en lo que pensabas. ¡En 

la pasta! Anda que no te ha ido bien 

compartir piso conmigo. No te has 

gastado ni un duro. 

López: Primero, eso no es verdad y 

segundo, en caso de que lo fuera… 

David: Que lo es. 

López: Lo mínimo que podías hacer era 

aflojar el bolsillo, ¡teniendo en cuenta 

que en esta casa siempre se ha hecho lo 

que a ti te ha salido de los huevos! 

David: ¿Y qué querías hacer, gilipollas? 

Si tú nunca sabes qué hacer, si eres un 

aburrido, un amargao.  

López: ¿Y cómo quieres que esté? ¿Si 

tengo que dormir en un plegatín, 

compartir piso con una abuela que se cree 

que soy una mujer? 

David: Además. Te pasas todo el puto día 

quejándote. ¡Siempre quejándote! 

¡Siempre quejándote!  

López: Tranquilo. ¡No me volverás a 

escuchar más! 

¡Que te den! 

David: ¡A tomar por culo, hombre! 

López: ¡Vete a tomar por culo tú, 

hombre! 

David: Apártate que me voy. 

López: Apártate tú que me voy yo. 

¡Un momento! ¡Un momento! Si nos 

vamos los dos, ¿quién se queda aquí? 
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David: És veritat, potser no cal que 

marxem tots dos, que en marxi només un. 

 

López: Sí, però quin? 

David: Ens ho juguem?  

López: Si home! Sempre que ens hem 

jugat alguna cosa he perdut jo... 

David: Se t’acut res millor, idiota? 

López: D’acord, ens ho juguem, imbècil. 

Tots dos: Un, dos, tres, piedra, papel o 

tijera, un, dos, tres! 

López: El papel come la piedra! He 

guanyat! He guanyat! Per primer cop a la 

vida he guanyat! Me’n vaig jo, capullo!  

 

 

(Mentre surt per la porta) 

 

Ai qu’és burro!  

 

David: Doncs marxa. Serà gilipolles... 

 

Venedor: Au passi, passi senyor López 

passi, passi. Bueno senyor López aquest 

és el sisè pis que li ensenyo, si no li 

agrada...  

López: Això ja és una altre cosa, home! 

Aquest sí que m’agrada! Miri, miri obro 

els braços i no toco les parets! 

Venedor: Es que és un pis molt bonic, eh. 

Miri, espai únic, tipus loft que és el que 

es porta ara. És un pis ideal parejas. 

López: Deixi’s de parejas, hòstia! Que 

David: Pues es verdad, quizás no hace 

falta que nos marchemos los dos, solo 

que se largue uno. 

López: Sí, pero ¿quién? 

David: ¿Nos lo jugamos? 

López: ¡Ni hablar! Siempre que nos 

jugamos algo pierdo yo… 

David: Tienes una idea mejor, ¿idiota? 

López: Vale, nos lo jugamos, imbécil.  

Los dos: Un, dos, tres, piedra, papel o 

tijera, un, dos, ¡tres! 

López: ¡El papel se come a la piedra! ¡He 

ganao! ¡He ganao! ¡La primera vez en 

toda mi vida que gano! Me voy yo, 

¡mamón! 

 

(Mientras sale por la puerta) 

 

¡Mira qué tonto! 

 

David: Pues vete. Será gilipollas… 

 

Vendedor: Pase, pase, señor López, pase, 

pase. Bueno, señor López, este es el sexto 

piso que le muestro, si no le gusta… 

López: ¡Hombre! Esto ya es otra cosa. 

¡Este sí que me gusta! Mire, mire, abro 

los brazos y ¡no toco las paredes! 

Vendedor: Es que es un piso muy bonito. 

Mire, espacio único, tipo loft que es lo 

que se lleva ahora. Es un piso ideal 

parejas. 

López: Déjese de parejas, ¡coño! Yo lo 
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tinc unes ganes de viure sol. 

Venedor: I encara pot ser més gran! Per 

què veu? Com que té l’ avantatge de tenir 

plegatín, vostè el plega i li queda una 

esplanada... 

López: Un plegatín, el millor llit del 

món! 

Venedor: sí, i miri quin detall més 

encantador. No té dutxa, té safareig. 

 

López: Oi! Què maco! I quant em 

costaria? 

Venedor: Oh! Això és el millor, perquè 

és una ganga! 150.000 pessetes al mes. 

López: Home, una ganga no és, eh... 

Venedor: Pensi que hi ha cinc persones 

disposades a pagar-les. 

López: No, es que aquest pis s’ho val. 

Bueno va! Escolti me’l quedo, l’hi faig 

un taló i me’l quedo. Per cert, el vàter?  

Venedor: El vàter, el vàter... Jo sempre 

he pensat que el vàter fa nosa en una 

casa. Genera males olors i és un focus de 

gèrmens. Doncs miri, aquí, no el tindrà 

aquest problema perquè el vàter és al 

replà de baix. Es que ho té tot!  

López: Sí, molt bé. 

Venedor: Tingui senyor López. 

López: Moltes gràcies. 

Venedor: No se’n penedirà. 

López: Tingui. 

Venedor: Moles gràcies, passi-ho bé!  

 

que quiero es vivir solo. 

Vendedor: ¡Y aún puede ser más grande! 

Si se fija, como tiene la ventaja de tener 

un plegatín, usted lo pliega y le queda un 

palacio… 

López: El plegatín, ¡la mejor cama del 

mundo! 

Vendedor: Sí, y mire qué detalle más 

encantador. No tiene ducha, tiene un 

lavadero. 

López: ¡Ai! ¡Qué bonito! ¿Y cuánto me 

costaría? 

Vendedor: ¡Oh! Lo mejor viene ahora, 

¡porque es una ganga! 900 euros al mes. 

López: Oiga, una ganga no es, eh… 

Vendedor: Piense que hay cinco personas 

dispuestas a pagarlos.  

López. Pues sí que tiene novias. ¡Bueno 

va! Me lo quedo, le hago un cheque y me 

lo quedo. Por cierto, ¿el váter? 

Vendedor: El váter, el váter… yo siempre 

digo que el váter estorba en una casa. 

Genera malas olores y es un foco de 

gérmenes. Pues mire, en esta casa, no 

tendrá ese problema porque el váter está 

en el rellano de abajo. ¡Así de fácil! 

López: Sí, ya veo. 

Vendedor: Tome señor López. 

López: Muchas gracias. 

Vendedor: No se arrepentirá. 

López. Tome.  

Vendedor: Muchas gracias, ¡Ciao! 
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López: L’acompanyo. Ai... Déu meu 

senyor... aviam... aquí les magdalenes i 

aquí les galetes. Això és vida. 

 

David: Això és vida!  

Iaia: David, David, però que fas posant 

les magdalenes a la llauna de les galetes, 

veuràs si et veu la Lupe... 

David: No, no em pot veure, iaia. 

Iaia: Per què? Què s’ha quedat cegueta? 

 

David: No, iaia, no. Se n’ha anat! Ens 

l’hem treta de sobre! 

Iaia: Com s’entén això? Us heu separat? 

 

David: Sí, iaia, sí. Després de dos anys 

d’infern per fi sóc lliure! 

Iaia: Mare de Déu dels llamps! Però, però 

un divorci a la família, quina vergonya!  

 

 

Ràdio: Això comportarà una nova 

entrada d’aire fred amb vents forts del 

nord. Resumint,  de moment el temps que 

cal preveure per les pròximes hores: 

aquesta nit serà una mica freda sense 

perill de glaçades a les zones interiors; 

demà un dia amb sol  

 

 

(Truquen a la porta) 

 

Venedor: Senyor López! 

López: Lo acompaño. Ay… Dios mío… 

vamo a ve… aquí las madalenas y aquí 

las galletas. Qué gustazo. 

 

David: ¡Qué gustazo! 

Abuela: David, David, qué haces 

poniendo las madalenas en el bote de las 

galletas, verás como te vea la Lupe… 

David: No, abuela, no me puede ver. 

Abuela: ¿Por qué? ¿Se ha quedado ciega, 

la pobre?  

David: No, abuela, no. ¡Se ha ido! ¡Nos 

la hemos quitao de encima! 

Abuela: No lo entiendo, ¿os habéis 

separado? 

David: Sí, abuela, sí. Después de dos 

años de infierno, ¡por fin soy libre! 

Abuela: ¡Madre del amor hermoso! Pero, 

pero un divorcio en la familia, ¡qué 

vergüenza! 

 

Radio: Esto comportará una nueva 

entrada de aire frío con vientos fuertes 

del norte. Resumiendo, de momento el 

tiempo que se prevé para las próximas 

horas es frío y sin peligro de heladas en 

las zonas interiores; mañana será un día 

soleado.  

 

 

(Llaman a la puerta) 

 

Vendedor: ¡Señor López! 
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López: Passi, passi, endavant.  

 

Venedor: Aquest xec no té fons! 

López: Com pot ser? jo tinc diners a la 

caixa. 

Venedor: No, sí que hi han diners, sí. 386 

pessetes exactament.  

López: 386 pessetes, només? Quina pena, 

eh. No li fa pena a vostè? 

Venedor: A mi em fa ràbia, Senyor 

López. 

López: Bueno i ara que fem? Perquè a mi 

no se m’acut que podem fer... Té cap 

idea? 

Venedor: Doncs miri precisament se 

m’acaben d’ocurrir dues: una és que el 

podria fer fora del pis ara mateix. 

López: Ui, a mi aquesta no m’acaba de 

convèncer, eh. Quina és l’altre? 

Venedor: Que em pagui el lloguer en 

metàl·lic i oblidem d’una vegada aquesta 

conversa estúpida. 

López: En metàl·lic és fàcil de dir, viam 

en metàl·lic... en metàl·lic li puc donar 

[mira la cartera] 786 pessetes més les 386 

que ja tinc al banc, ja passen de mil. 

 

Venedor: Doncs li suggereixo que em 

pagui el lloguer sencer o el faré fora del 

pis. 

López: Ara, vostè a mi, m’està posant en 

un compromís, eh. 

Venedor: A mi què m’explica! Demani 

López: Pase, pase, no se quede en la 

puerta. 

Vendedor: ¡Este cheque no tiene fondos! 

López: ¿Cómo es posible? Si tengo 

dinero en el banco. 

Vendedor: No, si de haberlos haylos. 

2,32 euros exactamente.  

López: ¿Solo 2,32 euros? Qué pena. ¿No 

le da pena?  

Vendedor: Mire como lloro, señor López. 

 

López: ¿Bueno pues qué hacemos ahora? 

Porque a mí no se me ocurre nada… 

¿Tiene alguna idea? 

Vendedor: Pues mire, precisamente se me 

ocurren dos: una es que lo podría echar 

del piso ahora mismo. 

López: Uy, esta a mí no me acaba de 

convencer, eh. ¿Y la otra?  

Vendedor: Que me pague el alquiler en 

metálico y olvidemos de una vez por 

todas esta estúpida conversación.  

López: En metálico… joder a ver en 

metálico le puedo dar [mira la cartera] 

4,76 más los 2,32 que ya tengo en el 

banco, ¡buf! No llego ni a diez. 

 

Vendedor: Pues le sugiero que me pague 

el alquiler o lo echo a patadas del piso.  

 

López: Me está poniendo en un 

compromiso.  

Vendedor: ¡Y a mí qué me cuenta!, ¡pida 
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un crèdit! 

López: No puc! Ja en tinc nou o deu de 

demanats. 

Venedor: Doncs prostitueixi’s! A mi què 

m’explica. 

López: Què li faria gracia que li fes?  

Venedor: Hòstia! A mi no, que era una 

broma. Miri Senyor López, faci-s’ho com 

vulgui però demà vull el lloguer del pis. 

(Venedor marxa) 

López: ai... encara hauré de llogar una 

habitació...Bueno l’habitació. 

 

Iaia: Es que me’n faig creus. Tu i la Lupe 

separats. Es que la joventut d’avui en dia 

no sabeu aguantar. 

David: Prou que l’he aguantat durant dos 

anys, iaia.  

Iaia: Tots els matrimonis tenen els seus 

alts i baixos. 

David: Sí, jo era l’alt i ell, el baixo. 

Iaia: Prò les coses si es parlen i es deixen 

clares des del primer moment tot se 

soluciona. 

David: Iaia podem canviar de tema, que 

fa sis hores que parlem del mateix? 

 

Iaia: Mira, io a ton avi, quan ens vam 

casar, ja li vaig dir: “mira Tonet, si mai 

em pegues, jo no em podré defensar 

perquè tu ets més fort que jo però quan 

estiguis adormit agafaré unes tisores i te 

les clavaré al cor”. 

un crédito! 

López: ¡No puedo! Ya he pedido nueve o 

diez. 

Vendedor: ¡Pues prostitúyase!, ¡a mí qué 

me cuenta! 

López: ¿Qué le gustaría que le hiciese? 

Vendedor: ¡Coño! Era una broma. Mire, 

señor López, mónteselo como quiera, 

pero mañana quiero el alquiler del piso. 

(Vendedor se va) 

López: No, si aún tendré que alquilar una 

habitación… bueno, la habitación. 

 

Abuela: No me lo creo aún. Tú y la Lupe 

separados. La juventud de hoy en día no 

sabéis aguantar. 

David: Ya he aguantado bastante estos 

dos años. 

Abuela: Todas las parejas tienen sus 

altibajos.  

David: Sí, yo era el alto y él, él bajo.  

Abuela: Pero si las cosas se hablan y se 

dejan claras desde un inicio todo se 

soluciona.  

David: Abuela ¿podemos cambiar de 

tema, que llevamos seis horas hablando 

de lo mismo? 

Abuela: Mira, cuando me casé con tu 

abuelo, le dije: “Mira, Toñito, si alguna 

vez me pegas, yo no me podré defender 

porque tú eres más fuerte que yo, pero 

cuando te acuestes cogeré unas tijeras y 

te las clavaré en el corazón.” 
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David: Ara entenc perquè l’avi Tonet feia 

aquella cara.  

Iaia: Mai a la vida em va aixecar la mà el 

meu Tonet, mai de la vida.  

David: No m’estranya, no. 

Iaia: Tot això és culpa de la manillació 

aquesta de la dona. Tu deus estar 

destrossat, oi fill meu? 

David: Emancipació, iaia. Emancipació. I 

no, no estic destrossat, no veus que estic 

la mar de bé des que m’he separat! Puc 

guardar les magdalenes on em roti, no he 

de sentir olor de pixums... 

 

Iaia: ya... però, però no la trobes a faltar?  

 

David: No, iaia, no. No la trobo a faltar, 

no. 

Iaia: Ni una mica? 

David: No, ni una mica. Mira, a més ara 

tinc el sofà per mi sol. (S’estira al sofà) 

Mira, mira, mira. 

Iaia: Sí, clar. D’espai sí que en tens 

perquè la Lupe ha deixat un buit... Déu 

meu com la trobaré a faltar. 

 

David: Iaia, però em pensava que no et 

queia bé. 

Iaia: Home, una mica bruta sí que ho era, 

sí. Prò vulgues que no donava alegria a la 

casa. Ai senyor, com es nota el buit de la 

Lupe... 

(David s’aixeca i es dirigeix cap a la 

David: Ahora entiendo por qué el abuelo 

Toñito tenía esa cara. 

Abuela: Nunca me levantó la mano. 

 

David: Claro, no me extraña. 

Abuela: Todo esto es por culpa de la 

manillación de la mujer. Debes estar 

triste, ¿verdad? 

David: Emancipación, abuela. 

Emancipación. ¡Y no, no estoy triste, no 

ves que estoy de lujo desde que me he 

separado! Puedo guardar las madalenas 

donde me dé la gana, dejar de oler a 

meao por toda la casa … 

Abuela: Ya... pero, ¿pero no la echas de 

menos? 

David: No, abuela, no. No la echo de 

menos. 

Abuela: ¿Ni un poquitín? 

David: No, ni un poquitín. Mira, ahora 

tengo todo el sofá para mí. (Se tumba en 

el sofá) Mira, mira, mira. 

Abuela: Sí, claro. Cómo no vas a tener 

espacio con el vacío que ha dejado la 

Lupe… Ay, Dios, cómo la echaré de 

menos. 

David: Abuela, pensaba que no te caía 

bien.  

Abuela: Hombre, un poco basta sí que 

era. Pero le daba alegría a la casa. Ay, 

señor cómo se nota el vacío de la Lupe… 

 

(David se levanta y se dirige hacia la 
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cuina) 

Emma: Déu, David. 

David: Ei, Emma. 

 

(David deixa la llauna sobre la taula) 

 

David: Emma, Emma, vine un moment. 

Tu a la iaia com la veus? 

Emma: Vieja. 

David: No, es que des de que ha marxat 

el López, que està trista. Diu que nota un 

buit. 

Emma: Deu ser el que té al cervell. 

 

David: Potser hauria de buscar un 

company de pis, no? Per la iaia, eh. Ho 

faria per ella perquè jo sol estic la mar de 

bé. Què faig, busco un company? 

Emma: Mira David, es que no puc 

prendre decisions... 

David: Ah, ya... tens el dia indecís, no? 

Emma: No, perquè tinc son. Me’n vaig al 

llit. 

 

 

Iaia: Ui, el Marujito, tito, tito. Digue’m 

alguna coseta. Ui per què estàs tan 

calladet? Diga-li alguna coseta a la 

iaiona, va. Digue-li alguna coseta a la 

mastressona. 

Emma: Vieja, vieja (fent veu de canari) 

 

Iaia: Hosti un canari que parla no pot ser! 

cocina) 

Emma: Adiós, David. 

David: Qué pasa, Emma. 

 

(David deja el bote sobre la mesa) 

 

David: Emma, Emma, ven un momento. 

¿Tú cómo ves a la abuela? 

Emma: Vieja. 

David: Verás, es que desde que se ha ido 

el López está triste. Dice que nota un 

vacío.  

Emma: Debe de ser el que tiene en el 

cerebro. 

David: Quizás debería buscar un 

compañero de piso, ¿no? Por la abuela, 

eh. Porque yo solo estoy como un rey. 

¿Qué hago, busco un compañero? 

Emma: David, es que no puedo tomar 

decisiones… 

David: Por lo del día indeciso, ¿no? 

Emma: No, porque tengo sueño. Me voy 

a la cama.  

 

 

Abuela: Marujito, tito, tito. Venga dime 

algo. Uy, ¿por qué estás tan calladito? 

Vamos, dile algo a la abuelita. Dile 

alguna cosita a la señorita de la casita. 

 

Emma: Vieja, vieja (imitando la voz de 

canario) 

Abuela: ¡Válgame Dios! Cómo puede ser 
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Emma: Ets una vieja fastigosa que ningú 

no t’estima i el dia que et moris no et 

trobarà a faltar ningú. 

Iaia: Tu, bandarra ja t’he vist que em vols 

aixecar la camisa, oi? 

Emma: Però si jo no he sigut, ha sigut el 

Marujito que ha après a parlar.  

Iaia: El Marujito? Sí, un canari... escolta 

nena, que sigui vieja no vol dir que sigui 

idiota, eh. 

 

 

(Entra en David) 

 

David: Iaia, Iaia, oi que deies que notaves 

un buit? Doncs ja he trobat la manera de 

tapar el buit. 

Iaia: Ah! Què has anat a buscar la Lupe? 

David: No, Iaia, no. He trobat un nou 

company de pis... (fent posa de 

presentació) Tatxan! Mira aquest és en 

Daniel, és un amic de l’Institut del 

Teatre. A partir d’ara viurà amb 

nosaltres. 

Daniel: Tio, tio, tio m’encanta aquesta 

casa. Quanta llum, si sembla Lloret. 

David: Oi que sí? Mira aquí hi ha la 

cuina, el bany, la tele... 

Daniel: uau! Quina tele! És una passada 

aquesta tele, eh. 

David: Sí, mira aquest és el plegatín que 

t’havia dit. Tu dormiràs aquí. 

que el canario hable. 

Emma: Eres una vieja asquerosa, nadie te 

quiere y el día que te mueras nadie te 

echará de menos.  

Abuela: Oye, golfa, ya he visto que me 

querías dar gato por liebre, ¿eh? 

Emma: Pero si yo no he sido. Ha sido 

Marujito que ha aprendido a hablar.  

Abuela: ¿Marujito? Sí, claro un 

canario… Escúchame bien, que sea vieja 

no quiere decir que sea idiota. ¿Te ha 

quedado claro? 

 

(Entra David) 

 

David: ¡Abuela! ¿Verdad que decías que 

tenías un vacío? Pues ya he encontrado la 

solución. 

Abuela: ¡Ah! ¿Has ido a buscar a Lupe? 

David: No, abuela. He encontrado un 

nuevo compañero de piso… (posando 

para presentar) ¡Tachán! Mira, este es 

Daniel, es un amigo del Instituto del 

Teatro. A partir de ahora vivirá con 

nosotros.  

Daniel: Tío, tío me encanta esta casa. 

Cuánta luz, parece Gandía.  

David: ¿Verdad? Mira aquí está la 

cocina, el baño, la tele…  

Daniel: Joer, ¡qué tele! Qué pasada. 

  

David: Sí, y este es el plegatín del que te 

comenté. Tú dormirás aquí.  
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Daniel: Escolta, suposo que té Dolby 

Surround System. 

David: I tant, i tant. Té Dolby Sorround 

System. Doncs el que et deia, aquest es el 

plegatín, eh. 

Daniel: Oh, a mi es que m’encanta els 

pisos de l’Eixample. 

David: Ja, a mi també. Però mira’t aquest 

plegatín. (s’hi estira) Mira, mira és súper 

còmode, eh. 

Daniel: I quines habitacions més guapes, 

eh? M’encantarà viure en aquesta casa. 

David: Sí, segur que sí. Bueno això del 

plegatín t’ha quedat clar,oi? 

Daniel: I tant, i tant, jo em quedo amb 

aquesta habitació que és la pitjor, 

d’acord?  

David: Bueno, però es que aquesta és la 

meva,eh. 

 (Daniel riu i entra a l’habitació) 

Iaia: Nena, em sembla que m’hauràs de 

dur a l’oculista perquè hi veig doble.   

 

(Truquen a la porta i en López s’hi 

dirigeix i l’obre)  

 

Gómez: Hola, és aquí on lloguen una 

habitació?  

López: Sí, sí. Endavant. Passa, passa. 

Què tal? Jo sóc en López.  

Gómez: Ah! Jo sóc en Gómez.  

 

(Riuen) 

Daniel: Supongo que tendrá Dolby 

Surround System.  

David: Claro, claro. Tiene Dolby 

Surround System. Pues lo que te decía, 

este es el plegatín.  

Daniel: Cómo me gustan los pisos de 

Chamberí.  

David: Ya, a mí también. Pero mírate 

este plegatín. (Se tumba) Mira, mira es 

muy cómodo, eh. 

Daniel: Y qué habitaciones más guapas. 

Me encantará vivir en esta casa.  

David: Sí, seguro que sí. Bueno lo del 

plegatín te ha quedado claro, ¿no?   

Daniel: Que sí, que sí. Yo me quedo con 

esta habitación que es la peor, ¿vale? 

 

David: Verás… es que esta es la mía… 

 

(Daniel ríe y entra en la habitación)    

Abuela: Niña, creo que me tendrás que 

llevar al oculista porque veo doble. 

 

(Llaman a la puerta y López se dirige 

hacia ella y la abre)   

 

Gómez: Hola, ¿aquí alquilan 

habitaciones?  

López: Sí, sí. Adelante. Pase, pase. 

¿Qué tal? Me llamo López. 

Gómez: Yo, Gómez.  

 

(Se ríen) 
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Gómez: Collons! Si que és maco aquest 

pis, eh?  

López: Sí, mira té de tot, eh. Un safareig 

estupendo, un càmping gas nou de trinca, 

un llit comodíssim...  

 

(Riuen) 

 

Gómez: M’agrada, m’agrada. I quant has 

dit que valia? 

López: No, si encara no t’ho he dit, eh. Si 

vols t’ho dic. 

Gómez: Ah, sí, sí. Diga’m-ho. 

López: 150.000 pessetes. 

Gómez: 150.000 pessetes! Cadascun?  

López: No! Entre tots dos... 

Gómez: Ah! Encara sort. M’havies 

espantat. Es que no puc gastar gaire com 

que tinc vuit crèdits demanats... 

 

(Emma entra al menjador i s’entrebanca 

amb els peus d’en David)  

 

Emma: Ai! 

David: Què passa? 

Emma: Des de quan hi han unes cames 

aquí? No me les havia trobades mai... 

 

David: Emma, estic cruixit. He dormit 

fatal. Ajuda’m a buscar les sabatilles.  

 

 

 

Gómez: Pues es acogedor, ¿no?  

 

López: La verdad es que sí. Tiene un 

lavadero estupendo, un camping gas 

nuevecito, una cama comodísima… 

 

(Se ríen) 

  

Gómez: Me gusta, me gusta. ¿Qué precio 

me has dicho? 

López: No, si aún no te lo he dicho. Pero 

si quieres te lo digo. 

Gómez: Claro, claro. Dímelo. 

López: 900 euros.  

Gómez: ¡900!, ¿cada uno? 

López: ¡No, hombre, no! Entre los dos… 

Gómez: ¡Uf! Menos mal. Me habías 

asustado. Es que ya he pedido ocho 

créditos y no puedo gastar demasiado… 

 

(Emma entra al comedor y se tropieza 

con los pies de David) 

 

Emma: ¡Ay! 

David: ¿Qué pasa? 

Emma: ¿Cuándo han aparecido estas 

piernas aquí? Nunca me había dado 

cuenta… 

David: Emma, estoy hecho polvo. He 

dormido fatal. Ayúdame a buscar las 

zapatillas.  

  



22 
 

(Daniel surt de l’habitació) 

 

Daniel: Bon cop de falç, bon cop de falç, 

bon cop, bon cop... 

David: Tio! Tio, què fas? 

 

Daniel: Collons, exercici per obrir els 

pulmons. Què David, has dormit bé al 

plegatín? 

Iaia: Bon dia, bon dia canalla. Avui em 

toca dutxa, eh. 

David: Ah, sí, Daniel no t’ho havia 

comentat però els dijous et toca dutxar a 

la Iaia. 

Daniel: Ets tan catxondo, tio. M’encanta 

el teu sentit de l’humor. 

Emma: El David no té sentit de l’humor. 

Iaia: Nen, però al final a mi qui em dutxa.  

 

Daniel: Bueno, llogarem una senyora 

perquè dutxi la Iaia i la pago jo. Com 

total, ja no em ve d’aquí. Com que sóc ric 

del cagar... 

David: Ah, si? Quina casualitat, perquè jo 

també sóc ric del cagar. 

Daniel: Ah, si? I què tens tu? 

 

David: No, no és el que tinc, és el que 

sóc. Jo sóc un Güell, no? Formo part 

d’una de les 100 famílies fundacionals de 

Catalunya. 

Daniel: Ah, quina gràcia. Perquè jo sóc 

un Godó. I formo part d’una de les deu 

(Daniel sale de la habitación) 

 

Daniel: ¡Qué viva España!, ¡qué viva 

España!, qué viva, que viv… 

David: ¡Tío, tío!, ¿Te crees Manolo 

Escobar, o qué? 

Daniel: ¡Joder! Hago ejercicio para abrir 

los pulmones. David, ¿has dormido bien 

en el plegatín? 

Abuela: Buenos días, buenos días, 

familia. Hoy toca ducha, eh. 

David: Ah, sí, Daniel. no te lo comenté, 

pero los jueves te toca duchar a la abuela.  

 

Daniel: Qué cachondo, tío. Me gusta tu 

sentido del humor.  

Emma: David no tiene sentido del humor.  

Abuela: Bueno, chicos ¿quién me ducha 

al final? 

Daniel: Pues alquilamos a una señora 

para que duche a la abuela y ya la pagaré 

yo. Total, no me viene de un gasto más. 

Soy rico de cojones…  

David: Ah, ¿sí? Qué casualidad, porque 

yo también soy rico de cojones… 

Daniel: ¿De verdad?, ¿y se puede saber 

qué tienes? 

David: No, no es lo que tengo, es lo que 

soy. Yo soy un Alba, ¿sabes? Mi familia 

es una de las grandes familias de España.  

 

Daniel: ¡Anda! Mira tú qué bien. Porque 

yo soy un Lara. Y mi familia es una de 
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famílies fundacionals de Catalunya.  

David: Perdona, no em compararàs els 

Godó amb els Güell. Ei, ei, ei que 

nosaltres tenim la Colònia Güell, eh? 

Daniel: Feu colònia vosaltres... doncs 

nosaltres tenim el Trofeu Comte de 

Godó. 

David: El Trofeu Comte de Godó? Què et 

refereixes, la safata aquella? Sí, a casa en 

tenim tres o quatre, les fem servir per 

l’amanida. Els dies de cada dia, eh...És 

clar... 

Daniel: I el Grup Godó, què et sona? 

Grup Godó!  

David: Això no és res, home. Pensa que 

el meu besavi un dia es va llevar pel matí 

i va dir: “tinc ganes d’estirar les cames. 

Calla tu, trucaré al Gaudí perquè em faci 

un parc”. 

 

Daniel: Doncs el meu besavi, un dia 

esmorzant al seu palau va pensar: “ara 

llegiria el diari, tu”. I va fer La 

Vanguardia. 

 

David: Ya però pensa que quan vull fer 

una festa em tanquen el Parc Güell per mi 

sol, eh. 

 

 

 

Daniel: Oh! Doncs jo quan vull posar un 

anunci a La Vanguardia em surt gratis, i 

las más influyentes en España. 

David: ¡No me digas! (en tono irónico) 

No me compararás los Lara con los Alba. 

Que nosotros somos la Casa de Alba.  

Daniel: ¿La de Bernarda? Pues nosotros 

tenemos el Premio Planeta.  

 

David: ¿El Premio Planeta? ¿A qué te 

refieres, al premio ese que dais a los 

muertos de hambre? Creo que lo han 

ganado un par de mayordomos de mi 

palacio… 

Daniel: ¿Te suena el Grupo Planeta?  

 

David: Nada, nada… Piensa que mi 

tatarabuelo un día quiso andar un poco y 

se cruzó toda España sin salir de casa. 

 

 

 

Daniel: Pues mi tatarabuelo, mientras 

desayunaba, pensó: “Joder lo que daría 

por leer un libro.” Y creó Planeta.  

 

 

David: Ya, pero piensa que si me quiero 

ir de fiesta a Ibiza, tengo un palacete 

donde dormir. Si quiero irme a Marbella, 

tengo otro. Y si me aburro tengo la 

mayor colección de arte de España para 

visitar.  

Daniel: Pues cuando quiero publicar un 

anuncio en La Razón me sale gratis, en 
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a RAC1 posen la música que m’agrada a 

mi i si vull sortir a la tele tinc CityTv i si 

vull que el Barça guanyi, el Mundo 

Deportivo m’arregla els resultats. I punt!  

 

 

David: Vale, vale, hòstia... Bueno jo 

me’n vaig, eh. 

Daniel: Els Güell, eh. Sempre han fugit 

davant dels Godó. 

David: No, no, no. No és això, eh. No és 

això. El que passa que vaig a veure el 

López per portar-li... per portar-li el TP. 

Li portaré el TP, perque el López sense el 

TP... (i marxa per la porta) 

Iaia: Bueno però a veure. Qui em dutxa a 

mi?  

 

(Daniel i Emma marxen) 

 

Iaia: Ah, ningú? Doncs és igual. Ja em 

dutxaré el dijous que ve, no ve d’una 

setmana.  

 

(En López es desperta i posa el peu dins 

l’orinal) 

 

López: Hòstia! Hòstia! Gómez, Gómez 

que hi fot un orinal a sota el llit? 

 

Gómez: Oh, com que el lavabo és fora, 

he vist que tu també tenies orinal... 

López: Home, però el meu orinal encara 

Europa FM ponen la música que a mí me 

gusta y si quiero salir por la tele tengo La 

Sexta y Antena 3 y si quiero que el 

Madrid gane La Liga, Mediapro me 

arregla los resultados. ¡Y basta ya!  

 

David: Vale, vale, joder como está el 

patio… Bueno, me voy, eh. 

Daniel: Mira el grande de España como 

huye. 

David: No, no, no. No es por eso. Es 

que… lo que pasa es que le tengo que 

llevar los autodefinidos a López. Que él 

sin los autodefinidos… (se va por la 

puerta) 

Abuela: Vamos a ver. ¿Y a mí quién me 

ducha? 

 

(Daniel y Emma se van) 

 

Abuela: ¿Nadie? Pues da igual. Ya me 

ducharé el jueves que viene, no viene de 

una semana más.  

 

(López se despierta y pone el pie dentro 

del orinal)  

 

López: ¡Me cago en Dios! Gómez, 

Gómez, ¿qué coño hace el orinal debajo 

de la cama? 

Gómez: Verás, como el váter está fuera, 

he visto que tú también tenías uno… 

López: Hombre, pero es mi orinal, pero 
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però el d’un altre... va, surt d’aquí 

collons! Surt.  

Gómez: On són les magdalenes? 

López: Al seu lloc, a la llauna de les 

magdalenes. 

Gómez: López, què hi fan les magdalenes 

normals a la llauna de les magdalenes 

integrals? 

López: Però si tot són magdalenes... si 

encara em diguessis que he barrejat les 

magdalenes amb les galetes. 

Gómez: Les magdalenes normals no 

poden estar a la llauna de les magdalenes 

integrals perquè agafen el gust de les 

integrals. Mira López, si hem de 

compartir pis, hi ha coses que hauríem de 

deixar ben clares. 

López: Potser tens raó. Potser hauríem de 

pactar unes normes. Mira, podem quedar 

aquesta nit, anem a fer una cerveseta i en 

parlem.  

Gómez: Ui... Quedar? Vols dir que val la 

pena? I si anem a un bar a fer una 

cervesa, se’ls hi acaba la cervesa i ens 

quedem amb ganes de beure cervesa? A 

mi em va passar una vegada i va ser 

horrorós. 

López: Ui... a mi, a mi em va passar una 

cosa pitjor! Vaig anar a un bar a fer una 

cervesa, no tenien cervesa, em vaig 

quedar amb les ganes de beure cervesa i 

després quan vaig sortir es va posar a 

ploure. 

el de otro… Venga, ¡apártate, coño!, ¡que 

salgas! 

Gómez: ¿Dónde están las madalenas? 

López: En su sitio, en el bote de las 

madalenas.  

Gómez: López, ¿qué hacen las madalenas 

normales en el bote de las madalenas 

integrales?  

López: Pero si son madalenas igual… Si 

me dijeras que he mezclado madalenas 

con galletas. 

Gómez: Las madalenas normales no 

pueden estar en el bote de las madalenas 

integrales porque si no saben a integrales. 

Mira, López, si tenemos que compartir 

piso, tenemos que dejar las cosas bien 

claras.  

López: Puede que tengas razón. 

Tendríamos que redactar unas normas. 

Mira, podemos de cañas y lo hablamos.  

 

Gómez: Uy… ¿Quieres salir?, ¿y si 

vamos al bar a tomar unas cañas, se les 

termina la cerveza y nos quedamos con 

las ganas de beber? A mí me pasó, fue 

horroroso. 

  

López: Uy… a mí, ¡a mí me pasó algo 

peor! Yo fui a un bar a tomar unas cañas, 

no tenían cerveza, me quedé con las 

ganas y cuando salí se puso a llover.  
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Gómez: Ui... què més voldria jo que tenir 

tanta sort. Jo vaig anar a un bar a fer una 

cervesa, quan vaig sortir es va posar a 

ploure, vaig relliscar i em vaig torçar un 

turmell.  

López: Només et vas torçar un turmell? 

Mira, jo vaig anar a un bar a fer una 

cervesa, no tenien cervesa, es va posar a 

ploure, vaig relliscar, em vaig fotre una 

hòstia contra una vorera i em vaig trencar 

una dent. Mira, veus això d’aquí? Ho 

veus? És una funda.  

Gómez: Per l’amor de Déu! Tu no saps el 

què és tenir mala sort! Jo vaig anar a un 

bar a fer una cervesa, no tenien cervesa, 

es va posar a ploure, vaig relliscar i vaig 

caure al mig de la vorera, em vaig torçar 

un turmell i no em podia moure, vaig 

veure com s’acostava un autobús i, en 

aquell moment, el conductor va patir un 

infart, va perdre el control de l’autobús i 

l’autobús em va passar per sobre. Veus 

aquesta cama? És ortopèdica. Au! Supera 

això. 

López: Bueno, mira, yo em sembla que 

me’n hauria d’anar. Es que em vaig 

deixar una cosa a l’altre pis. Em vaig 

deixar el TP. 

Gómez: Però si no tenim tele. 

López: Per això mateix.  

 

(En López marxa i en Gómez es plega la 

cama, s’asseu i agafa una magdalena) 

Gómez: Uy… Ya me hubiera gustado 

tener tanta suerte. Yo fui a un bar a tomar 

unas cañas, cuando salí se puso a llover, 

me resbalé y me torcí un tobillo.  

 

López: ¿Solo te torciste el tobillo?  

Mira, yo fui a un bar a tomar unas cañas, 

no tenían cerveza, se puso a llover, me 

resbalé, me la metí contra el suelo y me 

rompí un diente. Mira, ¿ves esto de aquí? 

¿Lo ves? Es una funda.  

 

Gómez: ¡Por el amor de Dios!, ¡tú no 

sabes lo que es tener mala suerte! Yo fui 

a un bar a tomar unas cañas, no tenían 

cerveza, se puso a llover, me resbalé y 

me caí en medio de la calle, me torcí un 

tobillo y no me podía mover, vi cómo se 

acercaba un autobús y, en ese mismo 

instante, el conductor sufrió un infarto, 

perdió el control del autobús y me 

atropelló. ¿Ves esta pierna? Es 

ortopédica. ¡Hala! Supera eso.  

 

López: Bueno, ¿sabes? Creo que me 

tengo que ir. Que creo que me dejé algo 

en el otro piso. Me dejé los 

autodefinidos. 

Gómez: Pero si no tenemos tele. 

López: Por eso. 

 

(López se va y Gómez se dobla la pierna, 

se sienta y coge una madalena) 
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Gómez: Ecs! Tenen gust de magdalena 

integral... 

 

(Entra en David) 

David: López què vius aquí? Ai, perdó. 

Em sembla que m’he equivocat. 

Gómez: El López acaba de sortir. Qui el 

demana? 

David: Ah, sóc el David, el seu 

excompany de pis.  

Gómez: Ah, jo sóc el Gómez, el seu 

actual company de pis.  

David: Ah, encantat.  

Gómez: Què vols?  

David: No, venia, venia a portar-li el TP. 

 

Gómez: Be, no tenim tele.  

David: Imagina’t.  

Gómez: T’agraden les magdalenes 

normals amb gust de magdalena integral? 

David: Ui, m’encanta barrejar gustos. 

  

(En David agafa la magdalena i la 

mossega) 

 

David: (Amb la boca plena) Boníssima, 

eh. M’assec, vale? 

 

(En López entra a l’apartament i en 

Daniel està assegut davant el televisor)  

 

López: Ei, David. Tranquil, eh, xato, que 

 

Gómez: ¡Qué asco! Sabe a madalena 

integral…  

 

(Entra David) 

David: ¿López? Ay, perdón. Me parece 

que me he equivocao. 

Gómez: Ahora mismo se ha ido. ¿Quién 

es? 

David: David, su antiguo compañero de 

piso.  

Gómez: Yo, Gómez, su actual compañero 

de piso.  

David: Encantado. 

Gómez: ¿Querías algo? 

David: No, solo venía a traerle los 

autodefinidos.  

Gómez: Bueno, tampoco tenemos tele…  

David: Pues qué palo.  

Gómez: ¿Te gustan las madalenas 

normales con sabor a madalena integral?  

David: Me encanta mezclar sabores.  

 

(David coge una madalena y la muerde) 

 

 

David: (Con la boca llena) ¡Buenísima! 

Me siento, ¿vale?  

 

(López entra en el piso y Daniel está 

sentado delante del televisor) 

 

López: ¡Buenas! Tranquilo, chaval, no 
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no he vingut a veure’t a tu, només he 

vingut a buscar el TP que me’l vaig 

descuidar. 

Daniel: Escolta, però tu qui ets?  

 

López: Però tu qui ets? 

Daniel: No, no. Jo he preguntat primer.  

López: Jo sóc en López, l’antic company 

de pis del David. Ara et toca a tu. 

Daniel: Jo sóc en Daniel, l’actual 

company de pis del David. Vols una 

birra? 

López: ah! Doncs sí.  

Daniel: Doncs a la nevera en tens, tu! 

López: Qu’ets de la broma.  

 

(Al bar) 

 

David: Escolta Stasky, i tu per què et dius 

Stasky, per la sèrie?  

Stasky: Quina sèrie? 

David: Starsky Hutch.  

Stasky: A que et foto un’ hòstia. Aquí 

tanto rollito i tanta escopinadeta.  

David: Però Stasky no et posis així, tio.  

 

 

(Arriba en López) 

 

López: Ei, David.  

David: Ei, López. 

López: Ah! Gràcies per portar-me el TP, 

eh. 

creas que te he venido a ver, eh. Solo he 

venido a por los autodefinidos que me los 

dejé.  

Daniel: Quieto parao, forastero, ¿quién 

eres?  

López: ¿Y tú quién eres? 

Daniel: No, no. Yo he disparao primero.  

López: López, el antiguo compañero de 

piso de David. Te toca.  

Daniel: Daniel, el actual compañero de 

piso de David. ¿Quieres una birra?  

 

López: ¡Ah, pues sí! 

Daniel: Pues la tienes en la nevera.  

López: Qué bromista eres.  

 

(En el bar) 

 

David: Stasky, por qué te llamas Stasky, 

¿por la serie?  

Stasky: ¿Qué serie? 

David: Starsky Hutch.  

Stasky: ¿A que te meto una hostia y se te 

pasa la tontería? 

David: Pero no te pongas así, pavo. 

 

 

(Llega López) 

 

López: Qué pasa, David. 

David: Qué pasa, López. 

López: ¡Ah! Gracias por traerme los 

autodefinidos.  
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David: ah! De res, de res. Per cert, vaig 

conèixer el teu company de pis, el 

Gómez.  

López: Ah! Jo també vaig conèixer el teu, 

el Daniel. 

 

David: Sí, ja m’ho va dir, sí. El Daniel és 

un tio molt enrotllat, eh. Molt divertit 

amb molta empenta. Li dona alegria a la 

casa, no et creguis.  

López: A mi em passa el mateix amb el 

Gómez. Un tio molt trempat, molt 

endreçat, molt net. Un bon tio, en 

definitiva. Potser una mica 

perepunyetes... 

David: Perepunyetes? Però si és un tio 

molt catxondo. Em va estar explicant uns 

acudits que jo em pixava de riure, eh.  

López: El Gómez? Però si és un avorrit 

de la vida, si no para de queixar-se i 

explicar desgràcies, mare de Déu. Encara 

si em diguessis el Daniel...  

David: El Daniel? Però si el Daniel és un 

pijo insuportable! 

López: Insuportable? Però si és un tio 

super enrotllat! Em va dir que em 

convidaria a sopar amb el Sánchez 

Vicario. Amb tots tres, eh.  

David: Tu, López, mai has tingut criteri. 

El Daniel és un gilipolles. En canvi, el 

Gómez... 

 

 

David: De nada, tío. Por cierto, conocí a 

Gómez, tu compañero de piso. 

 

López: Yo también conocí a Daniel.  

 

 

David: Sí, ya me lo dijo. Es un tío 

cojonudo. Muy divertido, con muchas 

ganas. Le da alegría a la casa… 

 

López: A mí me pasa lo mismo con 

Gómez. Un tío alegre, ordenado, limpio. 

Un buen chaval. Quizás sea un poco toca 

cojones.  

 

David: ¿Toca cojones? Pero si es un 

cachondo. Me contó una de chistes que 

me partía de risa.  

López: Pero si es un soso… No para de 

quejarse y contar desgracias. Si me 

dijeras Daniel, aún. 

 

David: ¿Daniel? ¡Pero si es un pijo 

insoportable! 

López: ¿Insoportable? Pero si es un tío de 

puta madre. Me dijo que me llevaría a 

cenar con Carlos Ruíz y Zafón. Con los 

tres, eh.  

David: López, tú nunca has tenido 

criterio. Daniel es un gilipollas. Gómez, 

en cambio… 
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López: El Gómez, el Gómez és un 

cabrón si tant t’agrada, ja te’l pots 

quedar.  

David: No m’ho diguis dues vegades, eh.  

López: Doncs si tant t’agrada, ja te’l pots 

quedar. I t’ho puc dir una tercera vegada, 

eh. 

David: Doncs mira que me’l quedo i et 

facturo el Daniel a casa teva! 

López: Doncs de puta mare, ens canviem 

els companys de pis.  

David: Doncs ens els canviem! 

López: A toma’l po’l culo, home! 

David: A toma’l po’l culo tu, home! 

 

(David marxa del bar) 

 

López: Ei! Posa’m un Cointreau. 

 

(a la casa d’en David) 

 

David: Bueno, Ara sí que estem be, tu. 

Gómez: Sí que estem bé, sí. I mira que al 

principi, no... 

David: Oi que no? Si es que ja et dic jo 

que trobar company de pis, bff... 

 

Gómez: I tant, i tant. I encara et diré més, 

bff... 

David: Calla, calla. Sempre hi ha aquell 

nyi-nyi-nyi que... oi? 

Gómez: Sí, sempre hi ha aquell nyi-nyi-

nyi que poc a poc sembla que no, però... 

López: Gómez es un cabrón, si tanto te 

gusta, ya te lo puedes quedar.  

 

David: No me lo digas dos veces, eh.  

López: Pues si tanto te gusta, ya te lo 

puedes quedar. Y te lo puedo decir una 

tercera vez.  

David: Pues me lo quedo y te facturo a 

Daniel pa’a tu casa.  

López: Pues de puta madre, nos 

cambiamos los compañeros de piso.  

David: ¡Pues nos los cambiamos! 

López: ¡A toma’l po’l culo, hombre! 

David: ¡Vete a toma’l po’l culo tú, 

hombre! 

(David se va del bar) 

 

López: Nene, ponme un Cointreau.  

 

(En casa de David) 

 

David: Así sí. 

Gómez: Ahora sí que sí. Y mira que al 

principio, no… 

David: ¿Verdad que no? Si es que ya lo 

decía yo que encontrar un compañero de 

piso, bff… 

Gómez: Ya ves, y te diré más aún, bff… 

 

David: Calla, calla. Que siempre está ese 

ñi-ñi-ñi que… ¿verdad? 

Gómez: Sí, siempre está ese ñi-ñi-ñi que 

poco a poco parece que no, pero… 
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David: Sembla que no i al final resulta 

que... 

Gómez: Resulta que sí. 

David: Joder si es que m’ho has tret de la 

boca. 

Gómez: Home es que quan hi ha 

connexió... 

David: Amb tu sí que es pot parlar, tsst! 

(Brinden amb les ampolles de cervesa) 

 

(A la casa d’en López) 

 

Daniel: Bueno tu, ara sí que estem bé, tu.  

López: Sí que estem bé, sí. I mira que al 

principi no... 

Daniel: Oi que no? Si ja t’ho deia jo que 

trobar un company de pis, bff... 

 

López: I tant, i tant. I encara et diré més, 

bff... 

Daniel: Calla, calla. Perquè sempre hi ha 

aquell nyi-nyi-nyi que fa que... oi? 

López: I tant, aquell nyi-nyi-nyi que poc 

a poc sembla que no, però... 

Daniel: Sembla que no però, en canvi, al 

final resulta que... 

López: Resulta que sí. 

Daniel: Joder si es que m’ho has tret de 

la boca. 

López: Es que quan hi ha connexió... 

 

Daniel: Amb tu sí que es pot parlar, eh?  

(Brinden amb les ampolles de cervesa) 

David: Parece que no y al final resulta 

que… 

Gómez: Resulta que sí.  

David: Joer, si es que me lo has sacado 

de la punta de la lengua.  

Gómez: Hombre, es que cuando hay 

conexión… 

David: Contigo sí que se puede hablar. 

¡Tst! (Brindan con las botellas de 

cerveza) 

(En casa de López) 

 

Daniel: Así sí. 

López: Ahora sí que sí. Y mira que al 

principio, no… 

Daniel: ¿Verdad que no? Si es que ya lo 

decía yo que encontrar un compañero de 

piso, bff… 

López: Ya ves, y te diré más aún, bff… 

 

Daniel: Calla, calla. Que siempre está ese 

ñi-ñi-ñi que… ¿verdad? 

López: Sí, siempre está ese ñi-ñi-ñi que 

poco a poco parece que no, pero… 

Daniel: Parece que no y al final resulta 

que… 

López: Resulta que sí.  

Daniel: Joer, si es que me lo has sacado 

de la punta de la lengua.  

López: Hombre, es que cuando hay 

conexión… 

Daniel: Contigo sí que se puede hablar.  

(Brindan con las botellas de cerveza) 
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(Al bar) 

 

Gómez: Així que tu ets l’Stasky? I per 

què t’ho diuen Stasky, per la sèrie? 

Stasky: A que et trenco la cara, capullo. 

 

(Entren en López i en Daniel al bar) 

 

Daniel: López, López. Ara m’ho 

expliques que em pixo. (Entra al bany) 

López: Molt bé. Ei, David.  

David: Ei, López. 

López: Una cerveseta, nen. Què, com et 

va amb el Gómez?  

David: Uf, de puta mare. Ens fotem unes 

farres com no m’he fotut mai amb ningú.  

López: Farres? Per farres, les que ens 

fotem el Daniel i jo. Mira, sense anar més 

lluny, ahir en vam començar una farra i a 

hores d’ara encara no l’hem acabada.  

David: Ah, sí? Doncs el Gómez i jo, ara 

mateix, estem amb una farra que vam 

començar la setmana passada.  

López: Si la setmana passada no 

coneixies al Gómez, imbècil.  

 

(Daniel surt del bany i es dirigeix cap en 

Gómez) 

 

Daniel: Perdona, tu no ets el Gómez?  

Gómez: Que ens coneixem?  

Daniel: Sí, home! Sóc el Daniel, el 

 

(En el bar) 

 

Gómez: ¿Así que tú eres Stasky? ¿Qué 

es, por la serie? 

Stasky: A que te parto la cara, imbécil.  

 

(Entran López y Daniel en el bar) 

 

Daniel: López, ahora me lo cuentas que 

me meo. (Entra en el baño) 

López: Vale. Qué pasa, David.  

David: Qué pasa, López. 

López: Chaval, ponme una cañita. Qué, 

¿cómo te va con Gómez?  

David: Uf, de puta madre. Salimos de 

fiesta como si no hubiera mañana. 

López: ¿De fiesta? Para fiestas, las que 

nos montamos Daniel y yo. Mira, sin ir 

más lejos, ayer empezamos una y aún no 

la hemos acabado.  

David: ¿En serio? Pues Gómez y yo, 

ahora mismo, estamos en una fiesta que 

empezamos la semana pasada.  

López: Imbécil, si la semana pasada aún 

no conocías a Gómez.  

 

(Daniel sale del baño y se dirige hacia 

Gómez) 

 

Daniel: Disculpe, ¿Gómez? 

Gómez: ¿Nos conocemos? 

Daniel: ¡Claro! Soy Daniel, Daniel Lara. 
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Daniel Godó. Tu erets el meu monitor al 

cau quan jo era petit. Tio, que ens vas 

perdre dinou nens en una excursió al 

Turó de l’Home. 

 

Gómez: Ai, sí. Ja me’n recordo. Va ser 

una experiència horrible... 

Daniel: Però que dius, home! Però si ens 

ho vam passar de conya! Tu erets el meu 

ídol! 

Gómez: Vale, home! Hosti quina gràcia, 

tu. I què fas ara? 

Daniel: Estudio a l’Institut del Teatre. 

Gómez: Ah, sí? 

Daniel: Escolta, per què no anem a fer 

unes birres i ens expliquem la vida, eh? 

Gómez: ah, i tant! I tant! Em faria molta 

il·lusió! 

Daniel: Doncs vinga ‘nem company! 

 

(Daniel i Gómez marxen) 

 

Stasky: Mama? Escolta jo per què em dic 

Stasky? Es que tothom m’ho està 

preguntant i m’estic fotent d’una mala 

llet... 

 

(al pis del López) 

 

David: Bueno, ja tornem a estar com al 

principi, tu.  

López: Què volies que féssim... Si el 

Gómez i el Daniel se n’han ‘nat a viure 

Fuiste mi monitor en los boy scouts 

cuando era pequeño. Macho, que perdiste 

a diecinueve niños en una excursión al 

Peñalara.  

 

Gómez: Sí, ya me acuerdo. Fue 

horrible… 

Daniel: ¡Qué dices! ¡Fue brutal! Eras mi 

ídolo.  

 

Gómez: Joer qué gracia. ¿A qué te 

dedicas?  

Daniel: Estoy en el Instituto del Teatro.  

Gómez: No veas. 

Daniel: ¿Qué tal si nos vamos de cañas y 

nos ponemos al día?  

Gómez: ¡Claro! ¡Me haría mucha ilusión! 

 

Daniel: ¡Venga, vámonos! 

 

(Daniel y Gómez se van) 

 

Stasky: ¿Mama? ¿Por qué me llamo 

Stasky? Es que todo el mundo me lo está 

preguntando y me estoy poniendo de 

mala leche…  

 

(En el piso de López) 

 

David: Pues ya volvemos a estar como al 

principio.  

López: Y qué querías… Si Gómez y 

Daniel se han ido a vivir juntos… 
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junts... 

David: Quin parell de gilipolles. Eren ben 

bé tal para cual,eh. 

López: Dios los cría y ellos se juntan. 

Quins imbècils, em fan una ràbia.  

David: Bah, passa d’ells López. Con su 

pan se lo coman. Estaven condemnats 

l’un amb l’altre, eh. 

López: Sí, sort que a tu i a mi no ens 

passa. 

David: Uf! Sort, sort. Ara que el que no 

entenc és per què se l’han quedat ells el 

nostre pis. 

López: Jo en aquest tros, també em 

perdo.  

 

(Truquen a la porta) 

 

David: Qui pot ser? 

López: Noi, no ho se. (obra la porta) 

Iaia: Buenas, buenas!  

David: Iaia? 

Emma: Hola! 

David: Emma? Prò, prò què hi feu aquí? 

Iaia: oi què hi fem. Doncs mira aquells 

mamarrachos ens han fotut fora de casa. 

López: Què? Que el Gómez i el Daniel us 

han fet fora? I ara què, haurem de viure 

aquí tots quatre? 

Emma: Tots cinc! I el Marujito que ha 

vingut amb mi. 

David: Bueno! Ja hi som tots! 

Iaia: Suposo que no m’hauré deixat re’. 

 

David: Vaya par de gilipollas. Eran tal 

para cual. 

López: Dios los cría y ellos se juntan.  

Qué imbéciles, qué rabia me dan.  

David: Bah, suda. Con su pan se lo 

coman. Estaban condenados uno a otro.  

 

López: Sí, suerte que a nosotros no nos 

pasa.  

David: ¡Uf! Ya ves, qué suerte. Lo que 

no entiendo es por qué se han quedado 

nuestro piso.  

López: En esta parte, yo también voy 

perdido.  

 

(Llaman a la puerta) 

 

David: ¿Quién puede ser? 

López: No sé, tío. (Abre la puerta) 

Abuela: ¡Hola, hola! 

David: ¿Abuela? 

Emma: ¡Hola! 

David: ¿Emma? Pero ¿qué hacéis aquí? 

Abuela: Pues tú dirás. Esos mamarrachos 

nos han echado de casa.  

López: ¿Qué? ¿Gómez y Daniel os han 

echado? Y ahora qué, ¿tendremos que 

vivir aquí los cuatro? 

Emma: ¡Cinco! Marujito ha venido 

conmigo.  

David: Pues éramos pocos y parió la 

burra.  
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Perquè ens han fet fora tan a corre-cuita. 

Me casun Satanàs! Lupe, sí, ja sé què 

m’he deixat! M’he descuidat de tancar la 

clau de pas del gas.  

López: Iaia, per l’amor de Déu! Miri que 

li tinc dit, que tenim una fuita que s’ha de 

tancar cada vegada que algun dia ens 

trobaran a tots morts i intoxicats pel gas!  

David: I què? Si ja no hi vivim nosaltres 

allà. 

López: Bueno, però potser hauríem 

d’anar a avisa a aquell parell, no? 

David: A mi no em miris, eh.  

López: Iaia! 

Iaia: Ah, no. Es que la pila aquesta no em 

funciona... 

López: Emma? Emma tu què hi dius? 

David: No, a l’Emma no li preguntis que 

porta una temporada indecisa. 

Emma: No! Si ja m’ha passat. Ja puc 

prendre decisions. 

David: Doncs així que fem? 

Emma: Esperem un parell d’horetes a que 

el gas faci efecte i després tornem 

tranquil·lament cap a casa... 

Abuela: Espero no haberme dejado nada. 

Porque, claro, como nos han echado tan 

rápido. ¡Me cago en Judas! Lupe, no he 

cerrado la llave del gas.  

López: Abuela ¡Por el amor de Dios! 

Mire que se lo tengo dicho, que tenemos 

un escape y un día nos encontrarán 

muertos e intoxicados por el gas.  

David: ¿Qué más da? Si ya no vivimos 

ahí. 

López: Bueno, pero tendríamos que 

avisar a esos dos, ¿no? 

David: Yo, paso. 

López: ¡Abuela! 

Abuela: Ah, no. Es que esta pila no 

funciona bien… 

López: Emma, ¿tú qué opinas?  

David: No, a Emma no le preguntes que 

lleva una temporada indecisa. 

Emma: ¡No, si ya se me ha pasado! Ya 

puedo tomar decisiones.  

David: Así pues, ¿qué hacemos? 

Emma: Esperarnos un par de horitas 

hasta que el gas haga efecto y luego 

volver tranquilamente. 
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3. ANÀLISI DE LA TRADUCCIÓ 

 

En aquest apartat analitzarem els punts més controvertits de la traducció. Hem 

classificat l’anàlisi en tres apartats: les adaptacions, les compensacions i la 

col·loquialitat. Aquests són els punts que hem considerat més destacats i que més 

dificultats ens ha portat a l’hora de traduir.  

3.1. Adaptacions  

En aquest apartat analitzarem els aspectes que han sofert canvis a partir de l’original. 

Com ja hem comentat en el punt 1.1, cal transvasar tant els aspectes relacionats amb la 

cultura catalana cap a uns estereotips més coneguts pel públic en general com els 

aspectes que han quedat desfasats temporalment. Per fer-ho, hem categoritzat tres punts: 

les adaptacions culturals, les temporals i les socials. 

3.1.1. Adaptacions culturals  

 

En les adaptacions culturals hi hem inclòs tot tipus d’elements que d’una manera o altra 

formen part de l’imaginari cultural. Per començar, hem adaptat els cognoms que ens 

generaven més controvèrsia. En aquest cas, Güell i Godó. Com el lector sabrà, aquests 

dos cognoms formen part de l’elit catalana des de temps remots. Els Güell, una família 

enriquida a partir de la indústria i coneguda per ser els mecenes d’Antoni Gaudí. Els 

Godó, una família pionera en els mitjans de comunicació, creadors del Grup Godó i, 

com els Güell, també gaudeixen de títol nobiliari. És per això que en traduir-ho a la 

versió castellana calia trobar dues famílies que tinguessin un pes semblant a la societat i 

que fossin fàcils de reconèixer. El resultat ha sigut Alba i Lara. Els Alba són una família 

de les més antigues d’Espanya i, malgrat no tinguin els orígens semblants amb els 

Güell, tenen aquesta «pompositat» burgesa. I els Lara tenen força semblança amb els 

Godó amb la societat del Grupo Planeta i encaixaven força bé a l’hora d’adaptar el joc 

familiar que té el capítol, com veurem en l’exemple 1.     

 Original  Traducció 

1 David: No, no és el que tinc, és el 

que sóc. Jo sóc un Güell, no? [...] 

Daniel: Ah, quina gràcia. Perquè jo 

sóc un Godó.[...]  

David: No, no es lo que tengo, es lo que soy. 

Yo soy un Alba, ¿sabes? […] 

Daniel: ¡Anda! mira tú que bien. Porque yo 

soy un Lara. […] 
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A partir d’aquí comença una picabaralla plena d’elements referents a les respectives 

famílies que ha calgut adaptar. Primer, tenim el referent a la Colònia Güell i al Trofeu 

Comte de Godó.   

2 David: [...] Ei, ei, ei que nosaltres 

tenim la Colònia Güell, eh? 

Daniel: [...] doncs nosaltres tenim 

el Trofeu Comte de Godó. 

David: […] Que nosotros somos la Casa de 

Alba.  

Daniel: […] Pues nosotros tenemos el 

Premio Planeta. 

 

Seguint el fil argumental, tenim un seguit de rèpliques que es poden veure en la 

traducció. No ens aturarem a analitzar-les perquè no es poden destacar totes però no per 

això deixen de tenir importància, i ens centrem en una intervenció del Daniel plena de 

referències a les empreses que formen el Grup Godó.  

3 Daniel: Oh! Doncs jo quan vull 

posar un anunci a La Vanguardia 

em surt gratis, i a RAC1 posen la 

música que m’agrada a mi i si vull 

sortir a la tele tinc CityTv i si vull 

que el Barça guanyi, el Mundo 

Deportivo m’arregla els resultats. 

I punt!  

Daniel: Pues cuando quiero publicar un 

anuncio en La Razón me sale gratis, en 

Europa FM ponen la música que a mí me 

gusta y si quiero salir por la tele tengo La 

Sexta y Antena 3 y si quiero que el Madrid 

gane La Liga, Mediapro me arregla los 

resultados. ¡Y basta ya!  

 

  

En l’exemple 3 podem veure clarament la justificació del problema de traducció que ens 

proposava el cognom Godó. A la versió castellana, hem trobat que la família Lara, 

propietària d’una de les societats de la comunicació que fa la competència al Grup 

Godó, encaixa perfectament en el perfil. En primer lloc, premsa escrita. En segon lloc, 

ràdio. En tercer lloc, televisió. I finalment, premsa esportiva. En aquest últim punt, 

Mediapro i Mundo Deportivo no tindrien el mateix nivell com els anteriors però pel que 

fa a l’aspecte esportiu, són equivalents i el joc és versemblant. També hem ressaltat la 

dicotomia entre Barça i Madrid per seguir el joc cultural. Els estereotips catalans 

acostumen a ser del Barça i els castellans del Madrid.  
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Un altre punt que ens ha portat feina i que creiem que pot donar joc és el de l’exemple 

4. En aquest exemple, en Daniel català convidarà en López a sopar amb l’ex-tenista 

Emilio Sánchez Vicario. Referenciant la relació que la família Godó té amb el món 

tenístic i la importància que tenia en el món d’aquest esport. El Daniel castellà, en 

canvi, convidarà en López a sopar amb l’escriptor Carlos Ruíz Zafón, un personatge del 

món literari, que té cognoms dobles i que té una importància cabdal en l’univers de 

Planeta, ja que l’editorial ha publicat nombrosos llibres seus.  

4 [...] Em va dir que em convidaria 

a sopar amb el Sánchez Vicario. 

Amb tots tres, eh.  

[…] Me dijo que me llevaría a cenar con 

Carlos Ruíz y Zafón. Con los tres, eh.  

 

 

A l’exemple 5 il·lustrem una adaptació de tipus més patriòtic. En aquest exemple veiem 

com hem adaptat el “Bon cop de falç” de l’himne dels Segadors pel “viva España” de la 

cançó de Manolo Escobar. Fent un paral·lelisme amb el nacionalisme català i espanyol. 

En aquest punt, hi hem afegit informació en la intervenció d’en David per acabar de 

clarificar el que canta en Daniel i afegir comicitat a l’escena 

5 Daniel: Bon cop de falç, bon cop 

de falç, bon cop, bon cop... 

David: Tio! Tio, què fas? 

 

Daniel: ¡Qué viva España!, ¡qué viva 

España!, qué viva, que viv…  

David: ¡Tío, tío!, ¿Te crees Manolo Escobar, 

o qué? 

 

 

3.1.2. Adaptacions temporals 

 

Hem considerat oportú de crear aquesta categoria perquè l’any d’emissió de la sèrie, 

l’any 1999, encara no s’havia fet el canvi de moneda. Per tant, totes les referències que 

en català fa a les pessetes no tindria sentit mantenir-les en la versió castellana.  

6 David: Que en què pensaves? Ja 

t’ho diré jo en què pensaves. En 

les peles! Apa que no t’ha anat bé 

compartir pis amb mi. No t’has 

hagut de gastar ni un duro. 

David: ¿Quieres saber en qué pensabas? Ya 

te lo digo yo en lo que pensabas. ¡En la 

pasta! Anda que no te ha ido bien compartir 

piso conmigo. No te has gastado ni un duro. 
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En l’exemple 6, veiem com en David empra peles que és com es coneix popularment a 

les pessetes. En castellà, com hem dit, no tindria sentit mantenir el referent anacrònic i 

s’ha optat per traduir per un genèric. En canvi, hem cregut convenient mantenir duro 

perquè, encara que fos una moneda, actualment és un sinònim de diners usat en registres 

informals. En els exemples 7 i 8 veiem com directament hem buscat la conversió de 

pessetes a euros i l’hem adaptat. L’únic problema que ens ha suposat aquesta conversió 

de moneda ha sigut en l’exemple 9. Perquè la diferència del valor de les antigues 

pessetes i els actuals euros no es correspon com deuria. Per tant, hem hagut d’allunyar-

nos del text original per tal de generar una situació similar i en comptes d’arribar a mil 

pessetes, no arriba ni a deu euros.  

7 Venedor: Oh! Això és el millor, 

perquè és una ganga! 150.000 

pessetes al mes. 

Vendedor: ¡Oh! Lo mejor viene ahora, 

¡porque es una ganga! 900 euros al mes. 

 

8 López: 386 pessetes, només? 

Quina pena, eh. No li fa pena a 

vostè? 

López: ¿Solo 2,32 euros? Qué pena. ¿No le 

da pena?  

 

9 López: [...] en metàl·lic li puc 

donar [mira la cartera] 786 

pessetes més les 386 que ja tinc al 

banc, ja passen de mil. 

López: […] en metálico le puedo dar [mira 

la cartera] 4,76 más los 2,32 que ya tengo en 

el banco, ¡buf! No llego ni a diez. 

 

 

Un altre punt que hem hagut d’adaptar ha sigut el de la revista de programació TP. 

Actualment encara existeix en versió en línia a la pàgina web de Fotogramas però en els 

anys 1999 era una publicació setmanal en paper molt habitual en totes les cases. La 

nostra proposta ha sigut adaptar-ho per «autodefinidos». Hem cregut convenient 

canviar-ho perquè actualment ja no fem servir ni les revistes ni el teletext per informar-

nos de la programació televisiva. A més, com en López és un personatge fet a l’antiga, 

creiem que encaixa perfectament amb el paper i que volgués els autodefinits per passar 

el temps.   
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10 David: No, venia, venia a portar-

li el TP. 

Gómez: Bé, no tenim tele.  

David: Imagina’t.  

David: No, solo venía a traerle los 

autodefinidos.  

Gómez: Bueno, tampoco tenemos tele…  

David: Pues qué palo.  

 

3.1.3. Adaptacions geogràfiques  

 

En aquest punt hem analitzat tots aquells punts geogràfics que s’han hagut de modificar. 

En l’exemple 11, hem substituït Lloret per on, normalment, estiuegen els habitants de 

Madrid. En aquest cas, a la costa valenciana i, més concretament, Gandia. 

11 Daniel: Tio, tio, tio m’encanta 

aquesta casa. Quanta llum, si 

sembla Lloret. 

Daniel: Pavo, pavo me encanta esta casa. 

Cuánta luz, parece Gandía.  

 

 

En l’exemple 12, hem adaptat el districte barceloní de l’Eixample pel districte 

madrileny de Chamberí. Hem cregut convenient posar Chamberí perquè és un dels 

districtes que es va veure afectat quan es va eixamplar Madrid i té molta diversitat 

social, igual que l’Eixample de Barcelona.  

 

En l’exemple següent hem adaptat el Turó de l’Home pel Peñarala. El Peñalara forma 

part de la Sierra de Guadarrama i encara que sigui una mica més alt que el Turó de 

l’Home, és força freqüentat per excursionistes per la facilitat de les seves rutes, detall 

que el fa força semblant amb la muntanya catalana.  

13 Daniel: [...] Tio, que ens vas 

perdre dinou nens en una excursió 

al Turó de l’Home. 

Daniel: […] Macho, que perdiste a 

diecinueve niños en una excursión al 

Peñalara. 

 

 

12 Daniel: Oh, a mi es que 

m’encanten els pisos de 

l’Eixample. 

Daniel: Cómo me gustan los pisos de 

Chamberí.  
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3.2. Compensacions 

 

«La compensación es una estrategia empleada con frecuencia en 

traducción audiovisual con el fin de superar las restricciones que 

caracterizan a los textos audiovisuales (Chaume, 2008, p. 82. 

Consultat en Baños, 2013).» 

Així defineix Chaume el terme compensació. En aquest apartat posarem de manifest les 

diverses compensacions que s’han fet al llarg de la traducció. Un cop analitzat com 

parlen els personatges hi ha casos que ha sigut més fàcil de compensar. Com podem 

veure en els exemples 14 i 15, en David i en López acostumen a suprimir la vocal e de 

la conjunció que quan la paraula que la precedeix també comença amb e. En aquest cas, 

com en castellà és inviable traduir-ho igual, hem optat per fer caure la d amb els verbs 

en participi. Recurs habitual en la llengua oral.   

14 David: Aquí, collons, qu’ets cec?  David: Sí, ¿pasa algo? ¿He violao alguna 

ley? […] 

15 López: M’estàs dient qu’et 

molesta el meu orinal? 

López: Dos años de mi vida tiraos por la 

borda. […] 

Els exemples següents il·lustren un dels casos que hem fet amb la iaia. Aquest 

personatge té un ús del català força antic i empra expressions de caràcter catòlic que a 

vegades hem afegit, com a l’exemple 16, o hem canviat, com a l’exemple 17. 

16 Iaia: Hosti un canari que parla no 

pot ser! 

Abuela: ¡Válgame Dios! Cómo puede ser 

que el canario hable. 

 

17 Iaia: [...] Me casun Satanàs! 

Lupe, sí, ja sé què m’he deixat! 

M’he descuidat de tancar la clau 

de pas del gas.  

Abuela: […] ¡Me cago en Judas! Lupe, no 

he cerrado la llave del gas.  

 

 

Tenint en compte que en Daniel és força semblant al David, tant en la forma de parlar 

com de ser, hem volgut jugar amb aquest punt i també hem fet alguna compensació amb 

ell. En l’exemple 18, ens hem pres la llibertat de crear una situació còmica que en 

l’original català no hi és. A més, amb el Daniel de la versió castellana, com ja hem vist 

en l’exemple 14 i 15 amb en López i en David, també hem suprimit la d del participi.  
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18 Daniel: Escolta, però tu qui ets?  

López: Però tu qui ets? 

Daniel: No, no. Jo he preguntat 

primer.  

Daniel: Quieto parao, forastero, ¿quién 

eres?  

López: ¿Y tú quién eres? 

Daniel: No, no. Yo he disparao primero. 

 

En l’exemple següent, la intervenció de l’Stasky tanto rollito y tanta escopinadeta hem 

vist que era inviable poder-la traduir igual, ja que si ho féssim així, no s’entendria i, a 

més, estaríem perdent part del caràcter del personatge. L’Stasky és un personatge 

esquerp. És per això que ho hem compensat amb una expressió força recorrent en 

castellà com te meto una hostia y se te pasa la tontería.  

19 Stasky: A que et foto un’ hòstia. 

Aquí tanto rollito i tanta 

escopinadeta.  

Stasky: ¿A qué te meto una hostia y se te 

pasa la tontería? 

 

 

3.3. Col·loquialitat 

 

Els personatges de Plats bruts parlen el català del dialecte central barceloní. Si ens 

centrem en termes lèxics, en aquest dialecte hi ha una gran quantitat de castellanismes 

per la gran varietat de parlants que hi ha a l’àrea metropolitana. La sèrie, per tal de 

construir uns diàlegs més versemblants, dota els personatges un parlar col·loquial 

incloent-hi els castellanismes més comuns. En aquest apartat analitzarem com hem 

traduït alguns castellanismes que surten en la versió original i diverses marques 

d’oralitat.  

3.3.1. Castellanismes 

 

Al llarg del capítol hi ha un gran nombre d’expressions castellanes. Sobretot l’ús del 

bueno, molt habitual entre els parlants catalans, i plegatín, pròpia del capítol. En aquest 

punt hem pres decisions diverses depenent de la situació i de si podíem canviar-ho per 

altres expressions més genuïnes en castellà o no.   

En el cas de plegatín, exemple 20, l’hem mantingut igual, ja que l’ús d’aquest 

castellanisme en la versió en català creiem que és del tot intencionat per tal de donar-li 



43 
 

versemblança al col·loquial que es parla al carrer. Si els guionistes haguessin posat llit 

plegable, s’hauria entès igual, però diríem que no s’ajustaria a usos informals.  

20 López: I com vols que estigui? Si 

he de dormir en un plegatín, 

compartir pis amb una iaia que 

em pren per una dona? 

López: ¿Y cómo quieres que esté? ¿Si tengo 

que dormir en un plegatín, compartir piso 

con una abuela que se cree que soy una 

mujer? 

En canvi, en el cas de bueno tenim situacions on l’hem pogut canviar, exemples 21 i 22, 

i en la resta de la traducció l’hem mantingut igual perquè la situació discursiva  

n’afavoria l’ús, exemple 23 .  

21 Iaia: Bueno però a veure. Qui em 

dutxa a mi?  

Abuela: Vamos a ver. ¿Y a mí quién me 

ducha? 

22 David: Bueno, però es que 

aquesta és la meva, eh. 

David: Verás… es que esta es la mía… 

 

23 Venedor: [...] Bueno senyor 

López aquest és el sisè pis que li 

ensenyo, si no li agrada...  

Vendedor: […] Bueno, señor López, este es 

el sexto piso que le muestro, si no le gusta… 

 

A part d’aquests casos més destacats tenim altres exemples que ens ajudaran a veure 

com hem tractat el tema dels castellanismes. Hem de dir que en la majoria dels casos, al 

tractar-se de la llengua original, els hem mantingut. Creiem que no és la millor opció, ja 

que per fer una traducció completament exacta caldria adaptar aquests castellanismes 

amb mots propis del dialecte madrileny. En els altres, tot i mantenir-los, creiem que a 

l’hora de traduir, la comicitat no és la mateixa que en la versió original. Com en 

l’exemple 24, en David utilitza l’expressió “enviar al corredor de la muerte” fent 

al·lusió a la sentència penitenciària dels Estats Units d’Amèrica i que tants cops hem 

vist en les pel·lícules americanes amb els doblatges en castellà. Seguint aquesta 

temàtica sociocultural, tenim l’exemple 25, amb la cançó del pedra, paper i tisora. 

Interpretem que ja sigui per influència històrica. Quan van ser escolaritzats en López i 

en David l’ensenyament era en castellà. Com per influència social, per pertànyer a 

l’àrea metropolitana i haver-hi persones de tot arreu de la Península, es canti en castellà. 

En la versió castellana s’ha mantingut perquè no suposa cap problema de traducció. Un 

altre cas (exemples 26, 27 i 28) és el dels insults. Popularment a Catalunya són més 
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freqüents els insults en castellà, i no és excepció a la sèrie. En la traducció al castellà 

s’han mantingut tots. 

24 David: [...] M’enviaran al 

corredor de la muerte, o què? 

David: […]  ¿Me van a enviar al corredor 

de la muerte o qué? 

25 Els dos: Un, dos, tres, piedra, 

papel o tijera, un, dos, tres! 

López: El papel come la piedra! 

Los dos: Un, dos, tres, piedra, papel o 

tijera, un, dos, ¡tres! 

López: ¡El papel se come a la piedra!  

26 David: I què volies que féssim, 

gilipolles?  

David: ¿Y qué querías hacer, gilipollas?  

 

27 López: El Gómez, el Gómez és 

un cabrón si tant t’agrada, ja te’l 

pots quedar.  

 

López: Gómez es un cabrón, si tanto te 

gusta, ya te lo puedes quedar.  

 

28 Iaia: Oi què hi fem. Doncs mira 

aquells mamarrachos ens han 

fotut fora de casa. 

Abuela: Pues tú dirás. Esos mamarrachos 

nos han echado de casa.  

 

Per acabar aquest apartat, en l’exemple 29, hi ha un seguit d’expressions populars  

castellanes que s’han mantingut igual en castellà.  

29 López: Dios los cría y ellos se 

juntan. Quins imbècils, em fan 

una ràbia.  

David: Bah, passa d’ells López. 

Con su pan se lo coman.  

López: Dios los cría y ellos se juntan.  

Qué imbéciles, me dan una rabia.  

David: Bah, suda. Con su pan se lo coman. 

Estaban condenados uno a otro.  
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3.3.2. Marques d’oralitat   

 

En aquest apartat analitzarem les marques d’oralitat més representatives de la traducció. 

Les marques d’oralitat són aquells recursos orals que fem servir a l’hora d’escriure com 

si estiguéssim parlant. Les classificarem en renecs, repeticions i frases fetes. 

   3.3.2.1. Renecs 

 

A la sèrie hi ha moltes marques d’oralitat. Hem seleccionat una petita mostra d’entre les 

nombroses que hi ha. En el primer apartat, els renecs, analitzarem els usos dels collons i 

hòstia. En castellà, però, cojones no s’utilitza amb tanta freqüència i cal traduir-lo per 

altres renecs més utilitzats com ara joder, coño o me cago en Dios. Els exemples 32 i 

33, malgrat ser el mateix mot, no es pot expressar de la mateixa manera que s’ha 

comentat anteriorment. Cal una expressar-ho de manera diferent perquè quedi més 

natural. En el cas de l’exemple 32, collonades fa referència a quelcom que és inútil. En 

castellà tenim el mot chuminada que vol dir exactament el mateix. El cas de l’exemple 

33, quedava més natural i més propi del castellà l’expressió salir de los huevos.  

30 David: Aquí, collons, qu’ets cec?  

 

David: Aquí, coño, ¿estás ciego o qué?  

 

31 Daniel: Collons, exercici per obrir 

els pulmons. 

Daniel: ¡Joder! Hago ejercicio para abrir los 

pulmones. 

 

32 López: Sí, i una altra típica de tu, 

refregar-me per la cara que ets tan 

ric que pots comprar collonades 

com un envàs [...] 

López: Sí, esto es muy típico de ti, 

refregarme que eres tan rico que puedes 

comprar chuminadas como un envase […] 

 

33 López: Afluixar la mosca és el 

mínim que podies fer, tenint en 

compte que en aquesta casa 

sempre s’ha fet el que a tu t’ha 

sortit dels collons! 

López: Lo mínimo que podías hacer era 

aflojar el bolsillo, ¡teniendo en cuenta que 

en esta casa siempre se ha hecho lo que a ti 

te ha salido de los huevos! 

 

34 Venedor: Hòstia! A mi no, que 

era una broma. [...] 

Vendedor: ¡Coño! Era una broma. […] 

 

35 López: Hòstia! Hòstia! Gómez, López: ¡Me cago en Dios! Gómez, Gómez, 
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Gómez que hi fot un orinal a sota 

el llit? 

¿Qué coño hace el orinal debajo de la cama? 

 

 

3.3.2.2. Repeticions i frases inacabades 

 

En els diàlegs d’en David i en López sovint hi ha repeticions d’estructures entre cada 

intervenció, com es poden veure en els exemples 36 i 37, i frases inacabades que reprèn 

l’altre, exemple 38.  

 

    3.3.2.3. Frases fetes 

 

Una bona representació de les marques d’oralitat són les frases fetes. Aquestes 

expressions s’utilitzen de manera popular i difícilment es poden traduir de manera 

literal. En el cas de la nostra traducció, veurem uns exemples que demostren que cada 

llengua té les seves pròpies frases fetes.  En el cas de l’exemple 39 i 42, en l’original no 

hi ha cap frase feta, però a l’hora de traduir cap al castellà hem cregut convenient 

col·locar-ne una per compensar en els casos on l’hem hagut de treure. A l’exemple 40 

hem trobat l’equivalent exacte en castellà. En canvi, en el 41, ha passat al contrari de 

36 David: A tomar po’l culo, 

hombre! 

López: A tomar po’l culo tu, 

hombre! 

David: ¡A tomar por culo, hombre! 

López: ¡Vete a tomar por culo tú, 

hombre! 

 

37 López: M’estàs dient qu’et 

molesta el meu orinal? No, si et 

molesta diguem-ho, eh, sense 

tallar-te.  

David: No, no, si no em talla. 

T’ho dic amb total sinceritat.  

López: ¿Me estás diciendo que te molesta 

mi orinal? No, si te molesta dímelo, eh, no 

te cortes. 

 

David: No, no,  si no me corto. Te lo digo 

con toda sinceridad.  

38 López: [...] Potser una mica 

perepunyetes... 

David: Perepunyetes? Però si és 

un tio molt catxondo.  

López: […] Quizás sea un poco toca 

cojones…  

David: ¿Toca cojones? Pero si es un 

cachondo. 
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l’exemple 39, no hem trobat un equivalent de la versió catalana per la castellana i hem 

optat per traduir-ho per nuevecito. Mitjançant l’ús d’un diminutiu dona un to 

col·loquial.  

39 López: No està la cosa per? Per 

què no està la cosa? Va, digues? 

Va, t’escolto. 

López: ¿No está la cosa para? ¿Para qué no 

está la cosa? Venga, ¿dilo?  Vamos, soy 

todo oídos. 

40 Iaia: Tu, bandarra ja t’he vist que 

em vols aixecar la camisa, oi? 

Abuela: Oye, golfa, ya he visto que me 

querías dar gato por liebre, ¿eh? 

41 López: Sí, mira té de tot, eh. Un 

safareig estupendo, un càmping 

gas nou de trinca, un llit 

comodíssim...  

López: La verdad es que sí. Tiene un 

lavadero estupendo, un camping gas 

nuevecito, una cama comodísima… 

 

42 David: Bueno! Ja hi som tots! David: Pues éramos pocos y parió la 

burra. 
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4. CONCLUSIONS  

 

Com s’ha pogut veure al llarg de tot el treball aquesta proposta de traducció ha complert 

els objectius inicials que s’havien marcat. Amb l’elecció d’aquest capítol s’ha volgut 

treballar a partir de la dificultat que presentava l’entramat familiar entre en David i en 

Daniel. A partir d’aquí, s’ha aconseguit, en primer lloc, traduir els termes que feien 

referència a la cultura catalana, o al seu entorn, pels elements referents a la cultura 

popular espanyola com: els espais, els cognoms de les famílies i les corporacions i 

empreses que la conformen. A més, s’han hagut d’actualitzar els referents que havien 

quedat desfasats cronològicament. En segon lloc, s’ha aconseguit traslladar la 

col·loquialitat marcada fent un ús variat del lèxic del «parlar del carrer» castellà i 

finalment, el més important, s’ha sabut mantenir l’humor fàcil propi d’una comèdia de 

situació.  

Pel que fa a l’aspecte didàctic, ha suposat una aportació positiva, ja que s’ha pogut 

aprofundir en la traducció del català cap al castellà i també en la traducció audiovisual. 

Sobretot amb aquesta proposta, tot i ja mencionar que no es feia un treball audiovisual 

complet perquè no s’ajustava el text a la boca dels actors, s’ha pogut comprovar de 

primera mà com és l’ofici del traductor audiovisual i les dificultats que això implica. No 

només ens hem de cenyir a la imatge, sinó que també s’ha d’adaptar el guió a l’actitud 

que l’actor està interpretant a l’escena concreta.  

En línies generals, creiem que el suposat encàrrec de traducció per la productora hauria 

tingut èxit perquè Plats bruts és una sèrie que, ben adaptada, pot donar molt de joc amb 

els referents culturals i ser un referent com ja ho va ser a inicis de segle XXI a Catalunya.  
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