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ferència d’aquestes Jornades, segons la planificació dels organit-
zadors, era delimitar què és allò que s’entén per versemblança 
lingüística en la traducció audiovisual (en concret, en la traducció 
per al doblatge) i quin és el paper de la traducció audiovisual en la 
creació i difusió dels models de llengua. Estem d’acord que parlem 
d’un model de llengua fictici, fingit, convencional. La idea dels 
organitzadors era veure en què consisteix, finalment, aquest model 
fingit, fals, fals-oral, fals-espontani del qual parlem. Realment, com 
es palesa de manera concreta aquest model quant a trets fonètics, 
morfològics i sintàctics particulars? Mostraré alguns exemples que 
ens han de fer reflexionar sobre el fet que tampoc no hi ha un únic 
model en la traducció audiovisual, i el compararé amb el model de 
la ficció, de la producció pròpia. Són dos models diferents, com 
s’ha dit molt al llarg de les Jornades. I parlaré, finalment, de la 
recerca que s’està fent actualment en el camp del model de llengua 
de la traducció per al doblatge.

Les noves finestres de la traducció audiovisual
S’ha dit al llarg de les Jornades que la llengua dels mitjans 

audiovisuals conforma un model de llengua diferenciat; l’últim a 
fer-ho ha estat Enric Gomà. És, clarament, un model diferenciat 
per als mitjans audiovisuals, que no és idèntic al model oral de la 
llengua ni tampoc, òbviament, a l’escrit. És un model present no 
només en els ens autonòmics (en les televisions), sinó també en 

El paper de la traducció 
audiovisual en la creació 
i difusió de models de llengua 
Frederic Chaume

Jornades. Última sessió plenària
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moltes televisions locals, comarcals i privades, atès que les televi-
sions autonòmiques no són les úniques finestres a les quals tenim 
accés. A València disposem ara d’un nou canal en castellà que es 
diu Canal Ciudad Ahora. Canal Ciudad Ahora és una televisió en 
castellà que, de tant en tant, treu entrevistes en català i on, al meu 
parer, els locutors empren un nivell de llengua molt àgil, molt ben 
elaborat. Canal Ciudad Ahora és a la plataforma Ono.

També hi ha els DVD, la TDT i noves finestres que, a més, atrauen 
un públic jove, que busca altres gèneres i formats. Ahir, Sergi 
Pompermayer afirmava que el públic jove busca un altre tipus de 
format audiovisual i esmentava tres o quatre productes americans 
nous, que s’emeten a Internet; per tant, no hauríem d’analitzar 
exclusivament les sèries de ficció de TV3. També hi ha cert públic 
jove que busca altres tipus de formats audiovisuals traduïts. Els 
fansubs i els fandubs són subtitulacions i doblatges, respectivament, 
que es fan a Internet sobre productes audiovisuals que encara no 
han arribat a les graelles televisives nacionals. El fansubs són subti-
tulacions, especialment de manga, però no només d’aquest gènere. 
Podem trobar també capítols de sèries de moda, com ara House, 
per exemple, de temporades que encara no s’han emès al nostre 
territori. O pel·lícules que encara no s’han emès, o d’altres ja eme-
ses que es tornen a subtitular al web. Els fans baixen el capítol, 
amb programari informàtic lliure tradueixen, pauten els subtítols, 
els sincronitzen amb els diàlegs de pantalla, editen els subtítols i 
pengen de nou el producte subtitulat a Internet. Amb els fandubs 
tenim el mateix procés: els fans baixen el capítol, amb programari 
informàtic lliure cancel·len la banda de so del clip, tradueixen 
els diàlegs, els doblen a casa amb diversos programes (Windows 
Movie Maker, que és d’accés lliure per a tothom, o Virtual Dub) 
que permeten fer el doblatge amb un micròfon, enregistren la 
gravació amb les seues veus, i de nou pengen el vídeo doblat a 
Internet. 

Tenim també l’audiodescripció per a cecs, la subtitulació per 
a sords, la traducció dels còmics, el voice over de sèries de ficció 
(que ha començat ja com a novetat en el canal MTV, en espanyol), 
la localització de videojocs (amb doblatge i subtitulació, per tant, 
amb model de llengua), el comentari lliure amb un to més o menys 
irònic, etc. Aquestes novetats ens menen a no restringir-nos úni-
cament a parlar d’un model de llengua per al doblatge, sinó de 
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diversos models de llengua en diversos formats nous i en diversos 
suports, també.

Els problemes externs dels traductors
A l’hora de conformar i proposar un model de llengua, els 

professionals hem d’afrontar també problemes externs, tant els 
traductors com els guionistes. Ara mateix tenim un ens normatiu 
que, en principi, regula tota la llengua catalana, l’Institut d’Estu-
dis Catalans, que actualment ens acull. A València tenim un altre 
ens normatiu que ha nascut amb la voluntat de ser l’ens normatiu 
valencià, que és l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Vaig tindre 
l’oportunitat de fer una conferència molt semblant a aquesta a 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, on també hi havia la tensió, 
la pressió entre aquells que promouen un estàndard més paregut a 
l’escrit o a la normativa i aquells altres que afavoreixen un model de 
llengua més dialectal, més informal, més subestàndard, col·loquial i 
versemblant. A València, aquest debat porta al darrere un rerefons 
ideològic, que és que aquells que promouen el valencià més subes-
tàndard i col·loquial poden ser també els que promouen el seces-
sionisme lingüístic i, per tant, tenim una mica més complicat poder 
parlar clarament a favor d’un català col·loquial, ja que això entra 
un poc en contradicció amb les tesis que defensem a la universitat 
i en els cercles acadèmics unitaristes.

La llengua és ampla, no estreta, i el que cal, per tant, són criteris 
d’ús de totes les possibilitats que ens ofereix. Tenim una necessitat 
peremptòria de llibres d’estil estructurats. En el cas català teníem 
el de la Televisió Catalana de 1997, que tots hem usat (fins i tot els 
traductors professionals valencians). Ara tenim l’És a dir, la versió 
on-line del de Televisió de Catalunya, però encara hi ha molt de 
treball per fer i crec que fa falta més investigació, més recerca i 
més llibres d’estil oberts, flexibles, inclusius, però que delimiten 
bé les diferències entre la producció pròpia i la producció aliena. 
L’objectiu d’aquests llibres i treballs de recerca ha de ser delimitar 
bé les diferències entre els gèneres, entre les diferents varietats de 
la traducció audiovisual; no s’han de centrar exclusivament en el 
doblatge (tot i que pot constituir més del 90% del que fem els tra-
ductors de textos audiovisuals per a televisió). 

La llengua de la subtitulació pertany a un registre escrit, però 
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també intenta emular l’oral i, per tant, se situa més cap al pol de 
l’escrit que el doblatge, tot i que no es tracta d’un registre escrit 
com a tal. El voice over de documentals i d’entrevistes és una «veu 
superposada» a la banda sonora original, que permet de sentir la 
banda original en anglès per sota. Per tant, el model de llengua 
del voice over mostra generalment també un registre oral, però no 
tan oral com el del doblatge ni tan oral com el de la producció 
pròpia. Hi ha una gradació. El registre del doblatge no és el més 
llunyà a l’oral real, sinó que n’hi ha d’altres que són encara més 
llunyans.

L’autocensura és un altre problema dels traductors professio-
nals. Abans, Rosa Roig es preguntava si podia dir manguera o no. 
El mateix ens passa a tots els traductors amb milers de paraules i 
expressions: les podem dir o no? Hi ha autocensura en la producció 
pròpia i en l’aliena. Han desaparegut els lingüistes de TVG –com va 
dir ahir en Xoán Montero–, com també van desaparèixer de Canal 
9 i dels estudis de doblatge que treballen per a Canal 9. Això va ser 
gairebé uns anys després de la fundació de l’ens televisiu valencià. 
Per tant, la responsabilitat de què era normatiu i què no, o bé, què 
era televisiu i què no, va recaure en els traductors. La por a lliu-
rar documents que la televisió no acceptés, i el fet de no tenir un 
revisor que validara o no les eleccions lingüístiques i estilístiques 
dels traductors ens menà a ser, potser, massa cauts i, per tant, a 
empobrir el llenguatge. En aquest sentit, arrosseguem un pes i ens 
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sentim els censors de nosaltres mateixos, com abans explicava Rosa 
Roig quan parlava de l’exemple de la paraula manguera.

L’homologació dels traductors és una altra assignatura pendent 
al País Valencià, però tampoc no hi ha cap homologació a les tele-
visions de l’Estat espanyol, cosa que condueix inevitablement a un 
problema d’intrusisme difícil de resoldre. Hi ha traductors que no 
són llicenciats en traducció però que són molt bons i es dóna el cas 
contrari: hi ha traductors intrusos que no ho haurien de ser. Aquest 
és també un problema.

Models de llengua dels textos audiovisuals
El món audiovisual distingeix entre producció pròpia, produc-

ció externa o associada i producció aliena. De vegades hom parla de 
producció pròpia, en general, per incloure tant els telenotícies com 
les sèries de ficció (Ventdelplà, per exemple). Amb més propietat, 
la producció pròpia és la que es fa in house a la televisió, mentre 
que la producció externa o associada sol ser una coproducció entre 
una cadena televisiva i una productora privada, en què la televisió 
produeix o finança el producte, i la productora privada s’encarrega 
de dur a terme el programa en qüestió.

Estem d’acord que, com a mínim, tenim dos grans models de 
llengua en els mitjans audiovisuals, el de la producció pròpia i 
externa, i el de la producció aliena traduïda, models que no són 
el col·loquial real ni tampoc el de la llengua escrita. Jo aniria més 
lluny i parlaria de, fins i tot, tres models: el de la producció pròpia 
de no ficció strictu sensu (Telenotícies, concursos o altres programes 
que es facen internament a televisió); el de la producció associada 
o externa de ficció (Ventdelplà, o qualsevol sitcom en català) i el de 
la producció aliena doblada o subtitulada. Pense que cal treballar 
més per delimitar aquests tres grans àmbits; a banda, hi ha l’àmbit 
de la publicitat. També tenim publicitat a la televisió i a Internet, i 
hi ha un model lingüístic que la regeix.

Pel que fa a la producció aliena traduïda, tampoc no podem 
parlar d’un model monolític perquè el model de llengua emprat en 
els dibuixos no és el mateix que l’emprat a les pel·lícules i és prou 
diferent del dels documentals. Parlem de model de llengua amb 
molts submodels. Aquest és el camí que ens ajudaria molt, tant a 
guionistes com a traductors: es tractaria de dibuixar un mapa on 
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poder consultar els dubtes, al qual recórrer en moments d’incerte-
sa. Rosa Roig deia que havia de resoldre un problema lingüístic en 
deu minuts i que no sabia on buscar-ne la solució, cosa que a més 
s’agreuja amb allò del «puc dir-ho o no?». Aniria bé tenir un ven-
tall, un mapa ampli que estigués classificat per producció pròpia i 
aliena, per gèneres, etcètera. 

Vull incidir de nou en la diferència entre el doblatge, la locució 
(el voice over) i la subtitulació, les tres grans modalitats de la tra-
ducció audiovisual en el món, des del punt de vista del mode dis-
cursiu. En el doblatge s’oculta l’origen escrit dels diàlegs, es tracta 
de construir i transmetre diàlegs versemblants, reals. En el cas del 
voice over açò no és una prioritat, no cal que l’espectador crega que 
allò que sent són diàlegs autèntics o reals. En la locució trobarem 
un llenguatge molt més estàndard, d’ordre gramatical canònic, etc., 
perquè tant el gènere del documental com la modalitat de traducció 
triada, la locució, no busquen construir una realitat alternativa, 
creïble, com en el cas de la ficció traduïda. El que espera el públic 
és entendre el documental, que siga clar, concís i directe. La ter-
cera modalitat en discòrdia a l’Estat espanyol, la subtitulació, pre-
senta també trets d’oralitat. Tot i que es tracta d’un discurs escrit, 
podríem dir que és la modalitat de traducció audiovisual que més 
s’assembla a la traducció literària en el seu mode del discurs, ja 
que els subtítols són més pareguts als diàlegs de la narrativa que 
els diàlegs del doblatge.

En el passat s’ha parlat de l’oral i de l’escrit com a dos pols 
diferents, extrems. A partir dels anys noranta, però, s’ha parlat més 
d’un continuum entre oral i escrit, amb altres modes intermedis 
que naveguen entre tots dos. Oral i escrit són dos pols del mateix 
continu, com han afirmat Vicent Salvador i Lluís Payrató, entre 
d’altres.

Als diagrames de sota, s’hi veu que el discurs oral real ocupa 
l’extrem del pol esmentat, perquè es tracta del vertader discurs 
oral, no fingit. La producció pròpia i la producció externa ocupen 
un lloc proper a l’oral real, però es tracta d’un discurs oral planifi-
cat, après, fingit, elaborat. Ara bé, aquest discurs comparteix més 
trets de l’oral real que el discurs de les traduccions, el de la produc-
ció aliena traduïda, que tot i estar més a prop del pol de l’oral que 
del pol de l’escrit, presenta un grau més alt de planificació. És un 
discurs que sembla oral, però no ho és tant. El doblatge s’allunya 
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més de l’oralitat real, és molt més conservador, molt més estàndard 
que la producció pròpia:

DISCURS ORAL REAL

escrit  oral
 – X +

PRODUCCIÓ EXTERNA/ASSOCIADA

escrit  oral
 – X +

DOBLATGE

escrit  oral

 – X +

Diagrama 1. Alguns modes del discurs audiovisual comparats amb l’oral

Els estàndards de qualitat del doblatge
Si haguérem de coincidir entre tots els professionals (directors 

de doblatge, traductors, ajustadors) sobre quins són els estàndards 
de qualitat d’un bon doblatge, potser tots parlaríem d’un bon ajust 
i d’una bona interpretació. En treballs anteriors (Chaume, 2005), 
he presentat sis estàndards de qualitat, sense pretendre que aquesta 
llista estiga definitivament tancada.

El primer és que la traducció presente un nivell alt d’oralitat i 
que sone versemblant. La llengua triada per a la traducció ha de 
semblar oral i versemblant, creïble per tots els espectadors.

El segon és un bon ajust dels diàlegs als moviments articulatoris 
de les boques dels personatges de pantalla: quan l’actor de panta-
lla obre la boca ha de començar el doblatge i quan la tanca, s’ha 
d’acabar la traducció. Per tant, per més bona que siga la traducció 
que produïm els traductors, si encaixa està bé, i si no encaixa, no 
està bé.

La interpretació és l’altre cavall de batalla d’un bon doblatge. 
S’ha parlat molt de la dramatització, en aquestes Jornades. És veri-
tat que és un camp on no s’ha avançat potser tant com en altres. 
En la producció pròpia, per exemple, pense que hi ha hagut un salt 
considerable en poc de temps. Potser en el doblatge, no tant. Ens 
hem de creure també el que diuen els actors, com ja s’ha dit. No 
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només la llengua ha de semblar oral, sinó que, a més, necessitem 
que ens la diguen d’una manera versemblant, que ens facen creure 
el que ens estan dient, i que no ens semble un recitat d’un discurs, 
d’una poesia, o la locució d’un documental. Crec que més que la 
infraactuació per part dels actors, cal evitar la sobreactuació. El 
públic percep més la sobreactuació. Els actors que sobreactuen pro-
venen moltes vegades del món de les arts escèniques i, al principi, a 
la televisió valenciana i en altres autonòmiques, estaven acostumats 
a exagerar massa quan interpretaven, com al teatre. La sobreactua-
ció, en aquest cas, allunya l’espectador de percebre els diàlegs com 
si foren naturals, creïbles.

Òbviament, la coherència entre imatges i paraules és un altre 
estàndard: el text ha de ser coherent des d’un punt de vista lingüís-
tic però també des d’un punt de vista semiòtic, les paraules amb 
les imatges.

Els espectadors esperen veure un text equivalent al de la llen-
gua original. Quan l’espectador entra al cinema vol veure el film 
original, no un altre, tot i que hi ha hagut intents de produir tex-
tos diferents. Recordem tots El príncep de Bel Air, Sabrina, Austin 
Powers o altres exemples que no ens mostren la pel·lícula original 
sinó una altra pel·lícula, amb uns diàlegs molt més nostrats (o 
molt més domesticats o familiaritzats). Un film més nostre o pro-
per a l’entorn o al context en què vivim. Però, en general, açò són 
excepcions que únicament trobem en el cas de gèneres audiovisuals 
humorístics. Podríem dir que una de les normes acceptades és que, 
si se’ns demana de traduir, per exemple, un capítol de House, el que 
volem veure és la història d’aquell capítol original, no una història 
nova amb les imatges de House.

Finalment, l’enregistrament ha de complir unes condicions tèc-
niques de qualitat de so. 

Aquests serien els sis estàndards d’un bon doblatge. L’oralitat és 
un dels més demanats pel sector.

Investigació

Chaume, Alemany, Marzà i Torralba (2004)
En investigació, comença tímidament a haver-hi estudis sobre 

el mode discursiu de la producció pròpia. Ens cal un mapa, una 
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radiografia genèrica, segons produccions i gèneres. En producció 
aliena traduïda sí que abunden més els treballs acadèmics. Un 
dels projectes en aquesta línia el vam desenvolupar entre Anna 
Marzà, Glòria Torralba, Ana Alemany i jo mateix, basant-nos en 
treballs anteriors que jo havia escrit respecte al model de llengua 
dels doblatges (Chaume, 2003 i 2004). Aquest grup va analitzar 
un corpus gran de dibuixos animats (900 minuts de dibuixos 
animats traduïts; uns 30 capítols de 30 minuts); compost per dife-
rents sèries; traduïts en diferents estudis de doblatge; dirigits per 
diferents directors de doblatge; interpretats per diferents actors i 
traduïts per diferents traductors. Volíem fer un tast dels doblatges 
valencians, i intentar radiografiar el model de llengua que utilit-
zem en el doblatge.

Els resultats estan molt focalitzats al cas valencià, tot i que 
moltíssimes de les recurrències trobades serien aplicables al cas 
del català de Catalunya. Vam estructurar l’anàlisi en cinc nivells 
de llengua (prosòdic, morfològic, sintàctic, lèxic i fraseològic). 
Vam trobar que s’evitaven certs trets lingüístics i se’n fomentaven 
d’altres de manera sistemàtica. Aquest resum, publicat a Chaume i 
Marzà (en premsa), dóna compte de les principals troballes.

En aquests 900 minuts analitzats, bàsicament els resultats que 
ens eixiren van validar les hipòtesis de treball. De tots els nivells 

Frederic Chaume i 
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analitzats, el fonètic i prosòdic va demostrar ser el més allunyat 
de la llengua col·loquial. L’articulació i l’entonació pròpies de la 
llengua del doblatge són molt marcades, amb la qual cosa deixen 
entreveure el seu caràcter preparat. Els pocs casos en què es man-
lleven característiques orals, com ara l’enllaç vocàlic o l’ús expres-
siu de l’entonació, són mostres també d’aquesta preparació, que 
intenta combinar la consecució d’efecte de realitat amb la claredat 
en l’exposició de la informació. Ara bé, hi ha alguns punts en què 
aquesta articulació tensa fluctua sense cap recurrència visible. El 
motiu principal d’aquestes variacions podria ser econòmic, ja que 
les gravacions serien molt més extenses en el temps i, per tant, més 
cares, si s’hagueren de repetir constantment per corregir les errades 
o fluctuacions fonètiques de cadascun dels actors de doblatge, pro-
vocades pels trets fonètics propis de la seua procedència geogràfica 
o del seu grau de coneixement de la llengua. D’altra banda, són els 
mateixos estudis, els directors de doblatge i els actors els qui, pot-
ser inconscientment, permeten que l’articulació fonètica tensa es 
veja supeditada davant d’aquesta urgència econòmica que acabem 
d’esmentar. I a l’últim, el fet que, conscientment o inconscient, 
sembla existir un acord tàcit consistent a considerar que (quasi) 
totes les fluctuacions fonètiques són admissibles, siguen o no estàn-
dard (tancament de vocals obertes, per exemple), siguen o no apro-
piades al registre lingüístic emprat en cada cas (harmonia vocàlica, 
per exemple), siguen o no adequades al nivell d’oralitat de cada 
situació o personatge (diftongacions, per exemple). Aquests tres 
condicionants donen com a resultat que el nivell fonètic i prosòdic 
de la llengua en les produccions doblades siga el més vacil·lant, 
especialment en els productes d’animació per a un públic infantil.

Pel que fa a l’àmbit morfològic, la llengua de les sèries analitza-
des s’acosta en gran mesura al mode escrit de la normativa i evita, 
sobretot, les formes que s’escapen d’aquesta normativa. Trobem, 
doncs, un nivell de llengua molt estàndard i pertanyent a la vari-
etat del valencià general. Els pocs trets orals marcats es concen-
tren al voltant de l’ús reduït de temps verbals, amb un predomini 
absolut de l’imperatiu, el present d’indicatiu i el pretèrit indefinit 
d’indicatiu; determinats punts de la morfologia pronominal, com 
ara la reducció en la combinació de pronoms; i l’ús relativament 
abundant de recursos de derivació de mots, molt especialment en 
el gènere d’animació.
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El nivell sintàctic suposa un equilibri entre trets orals i escrits. 
De forma succinta, s’adopten aquells trets orals que es corresponen 
amb la immediatesa i senzillesa en la construcció dels enunciats, 
mentre que s’eviten tots els que poden portar a una dispersió del 
nucli de la informació. A més, tal i com ocorre en altres nivells, el 
català del doblatge utilitza els recursos de què disposa la llengua 
amb finalitats pragmàtiques, com és el cas de les topicalitzacions 
emfàtiques. La combinació d’aquests trets dóna com a resultat un 
model de llengua sintàcticament directe, senzill i molt compacte, 
caracteritzat per les frases curtes, amb preferència per la juxtapo-
sició, i molt interactiu amb l’entorn, cosa que es constata, d’una 
banda, amb l’abundància d’expressions d’obertura i tancament, que 
demanen l’atenció de l’oient, i de l’altra, amb l’ús reiterat de díctics. 
Tal i com ocorria en el nivell prosòdic, s’han documentat casos de 
fluctuació d’ús, en aquest cas respecte als pronoms febles en i hi i 
respecte a la doble negació o negació reforçada, la qual, tot i que 
se sol utilitzar de forma generalitzada, apareix amb una freqüència 
d’ús molt diferent segons la sèrie analitzada.

En el nivell lèxic potser es concentren els trets més significatius 
del llenguatge oral. És un recurs estès en la pràctica traductora 
centrar en aquest nivell els trets més orals, és a dir, focalitzar ací 
tota la versemblança del discurs. Mereix una menció especial l’ús 
abundant d’unitats fraseològiques i altres fórmules d’expressivitat 
paralingüística, trets decididament col·loquials. Ara bé, aquesta 
elevada oralitat es veu frenada per una forta tendència a respectar 
les convencions de l’estàndard, com ocorre en els altres nivells. 
Fins ací els resultats.

En aquests nivells lingüístics es tracta d’evitar trets que són 
propis del llenguatge oral real i, alhora, fomentar-ne uns altres que 
són també propis del llenguatge oral real. Se segueix un poc la línia 
d’argumentació d’Enric Gomà, quan deia que la nostra font d’inspi-
ració és el llenguatge oral real.

Hi ha també un tema molt interessant. Trobem clarament prefe-
rències per les estructures més properes al castellà, cosa que s’ha fet 
notar al llarg d’aquestes Jornades. Les tries lèxiques també s’apro-
pen a l’espanyol. N’hi ha un exemple (que va seleccionar l’Anna 
Marzà), en què la frase anglesa deia «to go for a walk». La traducció 
correcta seria «pegar/fer una volta» en català, però en el doblatge 
sentim «donar una volta». En altres exemples veiem oscil·lacions 
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constants: trobem les formes verbals comparteixen i dirigeixen i 
també les més centrals compartixen i dirigixen. 

També fluctuen elements normatius i no normatius, o ja millor 
dit, elements que encara no estan consensuats per totes les institu-
cions. Exemples: este, vore, «si vos dediqueu» (en comptes de «si 
us dediqueu»), eres (en comptes d’ets), dos (en comptes de dues per 
al femení). Són els cavalls de batalla de la Televisió Valenciana, de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i del poder polític valencià; 
sembla que es tracta de captar d’alguna manera l’audiència (i els 
lectors), utilitzant potser unes 12 o 14 formes concretes amb les 
quals ens sentim més identificats els qui parlem valencià.

Alhora, tenim elements pertanyents a la normativa interdialec-
tal. Per exemple, trobem més agafar que agarrar, que és la manera 
oral més estesa al País Valencià. Trobem nosaltres, que els valen-
cians no ho diem en els registres orals. Com es veu, hi ha una bar-
reja entre normativa interdialectal, normativa valenciana estàndard 
(vindre per venir, hui per avui), i elements no normatius com els 
esmentats més amunt. Hi ha tres nivells diferents alhora.

 

Baños, 2006 
Un altre treball molt interessant és el de Rocío Baños (2006), 

que compara el doblatge de Friends amb la sèrie Siete vidas, de pro-
ducció pròpia. L’autora fa aquesta tria perquè pensa que són textos 
molt pareguts en molts aspectes (gènere, temàtica, personatges, 
etc.): compara ambdós models lingüístics i els resultats del seu tre-
ball són que la sitcom espanyola té més anglicismes que el doblatge 
(invalidant, per tant, la hipòtesi que el doblatge en tindria més!). 
L’ús dels anglicismes en la producció pròpia l’interpretem com 
un ús intencional per transmetre frescor, per imitar el llenguatge 
del jovent (Internet, publicitat, videojocs), etc. L’autora troba en 
la producció pròpia més marcadors discursius, més el·lipsis, més 
interrupcions, més errors morfològics. L’articulació fonètica és 
més relaxada en la sitcom espanyola, mentre que en el doblatge de 
Friends trobem més paraules grolleres. La meua hipòtesi és que els 
traductors aboquem en el nivell lèxic tot el pes del registre subes-
tàndard que no podem marcar en els altres nivells a causa del pes 
de la normativa.
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Altres treballs
Faustina Villar (2007) ha comparat la llengua de Vanilla Sky i la 

d’Abre los Ojos (la primera és el remake nord-americà de la segona). 
El resultat del seu treball és que la llengua del doblatge és molt més 
conservadora que la de la producció pròpia. Pablo Romero (2005, 
2006) s’interessa pel concepte de naturalitat i indaga en el fet que 
els espectadors tendim a creure’ns el model de llengua que sentim 
en un doblatge, de la mateixa manera que estem predisposats a 
creure’ns la pel·lícula quan entrem a la sala de cinema. Anna Marzà 
(2007) ha descrit el model de llengua de les sèries de televisió tra-
duïdes al valencià, completant així l’estudi previ que havíem ence-
tat amb els dibuixos animats, exposat en l’apartat anterior, i posant 
una altra peça d’aquest puzle que conforma el model de llengua 
catalana dels doblatges. L’autora realça el poder que les institucions 
tenen per conformar el model de llengua (mecenatge, relacions 
entre poder i traducció), l’elevat nombre de castellanismes en les 
traduccions, i les fluctuacions sense motiu aparent en els diversos 
nivells de la llengua.

Temes d’investigació
En aquest àmbit queden molts temes per investigar. A tall 

d’exemple voldria esmentar la fraseologia tant en la producció 
pròpia com en la producció aliena. On trobem més unitats fra-
seològiques (UFS)? Quin tipus d’UFS trobem? Hi ha més UFS en 
les traduccions o en els originals? Un altre tema candent i molt de 
moda és la creació i estudi de corpora informàtics: la digitalització 
de pel·lícules en versió original i doblada o subtitulada, dels guions 
originals i dels guions traduïts; i la recerca posterior de recurrències, 
de patrons repetits, tant en les traduccions com en els originals, 
amb el suport de la imatge per comprovar si actua com a restricció 
en cada cas. El corpus Forlixt és l’intent pioner desenvolupat amb 
èxit a Itàlia; amb una eina informàtica els investigadors busquen 
recurrències, com ara, per exemple, quantes vegades el sure anglès 
es tradueix per sí, o per ja, o per clar. I si el yeah es tradueix per sí 
o per ja. El yeah, en un primer pla, per exemple, és més fàcilment 
traduïble per un ja afirmatiu, per qüestions de sincronia fonètica 
o ajust labial. Quantes vegades està traduït? Es pot considerar una 
norma en aquest tipus de plans?

Més possibilitats d’investigació: la comparació del model de 
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llengua de la producció aliena traduïda amb el model de la pro-
ducció pròpia i de la producció externa. O bé la comparació dels 
diferents dialectes dins de la mateixa llengua (en el cas del català, 
per exemple). O l’aplicació d’aquesta metodologia a altres llengües 
europees, etc. Per tant, com es veu, encara falten molts estudis 
descriptius. 

Del passat al futur
Per acabar, vull fer dues puntualitzacions. En la creació d’un mo-

del de llengua hi ha transvasaments en moltes direccions. El model 
de llengua del doblatge, en el cas de Canal 9, en principi el vam 
haver de fer entre tots: lingüistes, periodistes, traductors, directors 
de doblatge, actors i actrius, etc. No el vam fer en diverses reu-
nions, amb discussions acadèmiques sobre quin model de llengua 
volíem. El vam anar bastint a diari, amb les nostres traduccions, 
primer revisades per lingüistes professionals, però malauradament 
prompte sense cap revisió, amb l’única supervisió dels directors de 
doblatge i amb el filtre de la nostra pròpia autocensura.

En la producció pròpia, a València, sí que hi havia un model lin-
güístic molt treballat que està publicat per Bromera (Mollà, 1990). 
Com que la llengua del doblatge havia de semblar molt versem-
blant, sempre va ser més atrevida que la llengua de la producció 
pròpia, més cuidada pel fet d’aparèixer en noticiaris o reportatges 
que pretenien transmetre credibilitat. Amb el pas del temps el 
model de llengua del doblatge ha penetrat en la producció pròpia, 
on ja fa anys que podem trobar les formes insígnia del valencianis-
me este, vore o dos per al femení, fins i tot escrites en insercions, 
teletext o subtítols. Per tant, el model de llengua del doblatge ha 
penetrat primer en el model de llengua oral de la producció pròpia 
i després en el model de llengua escrita de televisió. Des d’aquesta 
plataforma, el model va penetrant en altres discursos escrits: nor-
matives oficials, llenguatge administratiu, llenguatge periodístic, 
etc.

En el cas de la llengua espanyola també trobem el cas invers: el 
model de llengua de la producció pròpia és el que passa al doblat-
ge. Si mirem de prop els casos dels doblatges de films com Shrek 
o Cars, trobem moltes frases d’humoristes coneguts, com ara Cruz 
y Raya o Fernando Tejero, que diu «un poquito de por favor» en un 
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doblatge, tot i que aquest exemple fraseològic s’ha generat en la 
producció pròpia. Per tant, es poden observar diversos moviments 
i fluxos entre els diversos nivells de llengua.

Finalment, de cara al futur, pense que totes aquestes alternances 
i fluctuacions generen confusió i dubtes als professionals. Cal una 
investigació més ampla, amb un model no prohibitiu, però cohe-
rent amb el gènere, amb la producció pròpia, amb el doblatge, amb 
el voice over, amb la subtitulació. Un model no prohibitiu, que ens 
evite la pràctica de l’autocensura. Hi ha la necessitat peremptòria 
d’un llibre d’estil, obert i flexible, i al més estructurat possible. 
Els criteris ja els he esmentat: producció pròpia i aliena traduïda, 
gèneres audiovisuals, modalitats de traducció audiovisual, espon-
taneïtat davant no espontaneïtat.

A tall d’exemple final
Vegem una escena del film Pulp Fiction. És el moment en què els 

gàngsters van a saldar un deute amb uns joves que li deuen diners 
al cap de la màfia. Estan parlant d’un massatge de peus. Observem 
els trets de l’anglès americà subestàndard: pèrdua de nasalitat en 
els gerundis en el nivell fonètic; relaxacions fonètiques en «what 
da ya say?» i «what da ya mean?», elisions i relaxacions en kinda 
en comptes de «kind of»; l’elisió del so interdental en la paraula 
them, etc.

Què trobem en el doblatge? El mateix que trobem en la gran 
majoria de doblatges, els elements subestàndards en el nivell fonè-
tic no han estat reproduïts; fonèticament, el text és impecable, molt 
estàndard. No vull dir amb açò que s’haja de buscar un equivalent 
de «what da ya» o de them, pronunciat sense el fonema interdental. 
Això seria concebre la traducció com una operació d’equivalència 
formal i aquesta concepció està molt superada, per sort. Vull dir 
que simplement no trobem trets subestàndard en els nivells fonètic 
i morfològic, ni en aquest ni en altres doblatges. Fins i tot, en el 
doblatge hi ha una sinalefa en el primer «que et foten» que sentim, 
però en el segon, no. El doblatge és molt estàndard en el nivell 
fonètic, també molt en el nivell morfològic i sintàctic. On el tra-
ductor té la llibertat d’incloure trets subestàndard, col·loquials, fins 
i tot vulgars, és en el nivell lèxic. En la traducció catalana trobem 
dotze paraulotes o renecs, i aquí és on se’ns fa versemblant la tra-
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ducció, on el públic la percep com un diàleg versemblant en sentir 
una sèrie de renecs propis dels registres més vulgars. No vull dir 
amb això que aquesta siga una solució bona ni dolenta; simplement 
que, de manera descriptiva, aquesta és la norma.
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