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Vers una teoria general de la traducció de la variació 

lingüística 

 
JOSEP LLUÍS MARTOS & ELENA SÁNCHEZ 

Universitat d’Alacant 

 

Recibido: 11 de agosto de 2015 
Aceptado: 2 de octubre de 2015 

 

Tots aquells que hem dedicat temps i reflexions a la 

traducció, som conscients que no es tracta d’un procés mecànic ni 

fàcil de definir, en la línia que proposa Sánchez Trigo (2002), 

que el defineix com un acte de comunicació complex i especial, 

un acte de comunicació bilingüe, (inter)textual i intercultural, ja 

que implica dues llengües, dos textos i dues cultures. L’objectiu 

d’una traducció és produir textos que siguen globalment 

equivalents, en els quals el missatge es mantinga constant. 

Hewson & Martin (1991: 131) conceben la traducció com 

una equació cultural, una noció que resulta, alhora, evocadora i 

ben adequada, ja que en les accepcions que en dóna el DIEC, 

des de la més econòmica com a ‘procés de fer dues variables 

independents iguals l’una a l’altra’, fins la més matemàtica com 

a ‘igualtat entre dues expressions que contenen una o més 

incògnites’, en totes dues és fàcilment aplicable al procés i al 

producte de la traducció. Si veiem el TO i el TT com a variables 

independents —en cultures i llengües diferents—, el procés de 

traducció tracta de fer-los equivalents i, així, si considerem el TO 

i el TT com a expressions que contenen incògnites, com ara el 

significat i el missatge subjectes a interpretació, la tasca del 

traductor consisteix a resoldre les incògnites i igualar-los, és a 
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dir, a interpretar-los i fer-los equivalents.  

L’equació cultural estableix equivalències entre cultures, 

en el sentit antropològic més global. A l’hora de solucionar 

aquestes equacions, hem de parar especial atenció a les 

incògnites que representen els referents culturals, és a dir, les 

expressions atribuïbles a una comunitat i admeses com a tret 

característic (González Davis i Scott-Tennet 2005: 116). Una 

d’aquestes incògnites complexes per a un procés de traslació 

intercultural és, precisament, la caracterització dels parlants a 

través de la seua zona de procedència, de la seua edat o de 

l’edat de la llengua, es a dir, de l’època en què situem els 

parlants, i del seu grup sociocultural, a més dels contextos de 

producció, que eleven o abaixen els registres emprats. Ni el 

sistema variacional ni les solucions són idèntiques entre una 

llengua i una altra, perquè un dialecte pot tenir trets de 

sociolecte, com pot ser el cockney, i això no permet una regla de 

traducció fàcilment aplicable, sinó que cal analitzar el sistema 

lingüístic original i el TO, donant solucions a totes i cadascunes 

de les situacions en les quals no és l’estàndard la varietat 

supradialectal que hi predomina. 

Així, si bé no podem desatendre la traducció de la 

variació lingüística en textos científics o tècnics, per exemple, en 

els quals l’element formal ha de ser-hi present i trobar 

l’equivalent terminològic adequat, és en la traducció literària i 

en la traducció audiovisual, amb molts més punts en comú dels 

que puguen creure a primera vista, on trobarem un complex 

entrellaçat de varietats lingüístiques que, des d’una perspectiva 

polièdrica, arriben a caracteritzar els personatges d’una ficció 

literària o audiovisual. És aquest camp el més ric en 

l’experimentació i en la recerca traductològica i és per això que 

hem recollit tres treballs sobre el tema, perquè sols des de les 

dades de base podrem arribar a les dades de classe. O el que 
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és el mateix: sols des de l’anàlisi de solucions concretes a 

problemes traductològics concrets, dins un text complex i extens, 

podrem oferir reflexions fonamentades que permeten 

sistematitzar regles de traducció. El procés és llarg, però el que 

oferim ací és un pas endavant i fet per nous traductors que s’han 

format a la Universitat d’Alacant i que, amb els seus treballs, 

demostren unes aptituds que permetran avançar els estudis de 

la traducció cultural i, en aquesta línia, els estudis de la traducció 

de la variació lingüística. 

Sara Beneito Satorre s’atreveix amb la traducció de 

l’argot homosexual a partir de la sèrie de culte Queer as folk, 

en la versió estadounidenca, ja que l’original era britànica, que 

reflecteix amb bastant versemblança el model lingüístic gay i 

lèsbic, sense prejudicis moralistes o de mercat que suavitzen el 

discurs. Es converteix en un corpus molt adequat per a oferir 

resultats sobre un tema no sempre fàcil de traduir, com és l’argot 

i, més encara, el propi d’un grup social que, per l’opció sexual 

triada, recorre a un cripticisme que no sempre arriba al lèxic 

comú. Sergio Gandia Silvestre se centra en una pel·lícula també 

de culte, la britànica My beautiful laundrette, que ja des del títol 

anuncia, per la particular grafia del substantiu, que estem al 

davant d’un producte amb forta caracterització lingüística dels 

personatges. Tot i que es fonamenta també en una temàtica 

homosexual, no és aquest l’aspecte variacional més important 

des d’una perspectiva lingüística, sinó les diferències sociolectals 

entre un blanc i un paquistaní, tots dos d’una classe social 

treballadora i d’un barri londinenc poc afavorit, amb trets de 

col·loquialitat marcats i en un context històric com el thacherisme, 

que va ser especialment incisiu en contra de les classes socials 

més desfavorides. Irene Miró Jiménez estudia una obra amb 

unes característiques ben diferents, el sainet La guapeta 

d'Alacassares de l'alcoià Joan Valls. Aquesta peça teatral 
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representa de forma versemblant el català oral d'Alcoi en el 

moment de la revolució “El Petrolio” i inclou diferents varietats 

socials a fi de caracteritzar els personatges que hi participen, 

cosa que implica l'ús de diversos culturemes, figures retòriques i 

unitats fraseològiques. Aquestes unitats de traducció són 

analitzades, acarant-les amb una proposta de traducció. En 

definitiva, amb aquest monogràfic que ací presentem oferim a 

la comunitat científica tres excel·lents mostres de traducció de la 

variació lingüística que esperem que puguen servir de referent 

per a una teoria global sobre aquest aspecte, ple d’incògnites, 

ple d’equacions culturals concretes que han de resoldre’s en 

molts textos literaris i audiovisuals. 
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La traducció catalana de l’argot de l’homosexualitat en 

Queer as folk 

 
SARA BENEITO SATORRES 
Universitat d’Alacant 

 

Recibido: 11 de agosto de 2015 
Aceptado: 2 de octubre de 2015 

 

Abstract: Linguistic variation could not be understood neither 

without the speakers of a language nor without a culture acting 

as the framework of the act of communication. Therefore, making 

a simple linguistic shift in the translational process is not the 

solution. For this reason, it is necessary to weigh the problems 

and the possible solutions when translating elements of linguistic 

variation of the sociolinguistic field. In our case of analysis, we 

will focus on the slang of homosexuality, which is the cornerstone 

of the television series Queer as folk, in order to make practical 

proposals of translation into Catalan that will be the basis for a 

further theoretical study on the translation of the sociolinguistic 

field. 

 

Keywords: Queer as folk, slang, homosexuality, translation, 

linguistic variation, gay and lesbian studies.  

 

Resum: La variació lingüística no es podria concebre sense els 

parlants d’una llengua ni sense una cultura com a marc que 

envolta l’acte de comunicació, per això, fer un simple 

transvasament lingüístic en el procés traductològic no és la 

solució. Per aquest motiu, cal sospesar els problemes i les 

possibles solucions a l’hora de traduir els elements de la variació 

lingüística del nivell diastràtic. En el nostre cas d’anàlisi, 
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treballarem amb l’argot de l’homosexualitat, que és la peça clau 

de la sèrie televisiva Queer as folk, i farem propostes pràctiques 

de traducció en català que serviran de base d’estudi teòric futur 

sobre la traducció de la varietat diastràtica.  

 

Paraules clau: Queer as folk, argot, homosexualitat, traducció, 

variació lingüística, estudis gais i lèsbics. 

 

There’s nowt so queer as folk 

 

“No hi ha res tan estrany com la gent”, aquest és el 

significat de l’expressió anglesa que inspira el títol de la sèrie 

americana basada en l’homònima britànica Queer as folk. Des 

de l’inici, en el mateix títol, els jocs de paraules són evidents. El 

terme anglés queer,1 que originàriament significa ‘rar’, ha salvat 

la frontera del llenguatge transparent per a submergir-se en el 

món creatiu de l’argot de l’homosexualitat. Argot i 

homosexualitat són conceptes que a primera vista despertaran 

certa reacció en el lector; diguem que certa curiositat perquè 

s’endinsen en un món bastant desconegut i que no ha sigut 

objecte d’estudi per excel·lència. 

Fag, lesbo, butch, fairy, queen o dyke són sols una mostra 

del termes anglesos que conformen el corpus d’anàlisi textual de 

la sèrie televisiva que constitueix l’objecte d’estudi del treball. 

La casuística de mots és extensa i ens brinda l’oportunitat com a 

traductors d’afrontar, a priori, dos grans reptes. D’una banda, la 

traducció de la variació lingüística en l’àmbit audiovisual català, 

i centrada, en especial, en la varietat diastràtica que pertany al 

                                                             
1 Terme utilitzat originàriament per descriure qualsevol cosa ‘rara’ o ‘poc 
habitual’. Més tard adopta una connotació pejorativa per a descriure els 
homosexuals, de manera que, ara per ara, pot servir per descriure els 
homosexuals, els bisexuals i els transsexuals.  
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nivell sociodiscursiu de la llengua. D’altra banda, la consideració 

que els termes que analitzarem són principalment marques 

d’argot de l’homosexualitat que plantegen dificultats de 

traducció per se perquè sovint van lligades al terreny del 

llenguatge sexual, dels tabús, dels disfemismes, dels eufemismes 

i de les connotacions, que són esferes que varien entre la llengua 

origen i la meta.  

Sens dubte, el catàleg d’elements argòtics que hom pot 

trobar en Queer as folk no deixa indiferent ningú, a més no és 

cap casualitat que hom haja creat aquests signes lingüístics 

concrets per a referir-se a uns conceptes que formen part de la 

realitat que ens envolta. Qualsevol objecte ha de poder ser 

representat amb una forma gramatical i un enunciat que forme 

part de la llengua natural perquè puga ser designat 

posteriorment per qualsevol parlant. Per això, les marques 

d’argot i les paraules tabú, encara que segons alguns contextos 

formals siguen considerades inacceptables o prohibides, també 

han de formar part de cada comunitat lingüística. La llengua és 

el vehicle que transmet les particularitats de cada cultura; per 

això, cadascuna d’elles té mecanismes sovint diferents per a fer 

referència a conceptes. En aquesta línia, com explica Fernández 

Dobao (223-224) sobre l’anglés i l’espanyol, però també 

extrapolable al català:  

most western societies share taboos related to subjects 

such as sex, religion, intimate bodily functions and 

concealed parts of the body. In fact, most of the English 

and the Spanish swear words make reference to these 

areas. This does not mean, however, that there are no 

significant differences between the two languages. […] 

The lack of exact equivalence in the translation of many 
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swear words as a result of this and other cultural 

differences raises difficult translatological problems. 

La variació lingüística ha sigut un dels camps d’estudi 

essencials en traductologia. 2  Tot i que hi ha investigacions 

importants sobre la matèria com les de Crystal & Davy (1969) i 

les de Halliday (1978), pocs han sigut capaços de trobar un 

model que indique els passos a seguir per a traduir la variació 

lingüística. Precisament, no perquè no s’haja indagat sobre el 

tema, sinó més bé perquè no hi ha absoluts en traductologia, és 

a dir, no hi ha normes categòriques que ens indiquen la idoneïtat 

d’una solució de traducció, principalment, perquè cada cas és 

diferent i depén dels elements de la comunicació (emissor, 

receptor, context, etc.) que, alhora, són canviants.  

En especial, amb el nostre focus d’anàlisi del treball, la 

primera temporada de la sèrie televisiva Queer as folk, mirarem 

de traduir amb encert l’argot de l’homosexualitat, que fila el 

teixit base de la sèrie i, consegüentment, la idiosincràsia dels 

personatges que són el motor conductor del producte audiovisual 

i de la particularitat d’aquesta sèrie de culte. Un requisit previ 

per a aquesta tasca serà tenir en compte el problemes 

potencials i les peculiaritats que presenta la traducció de la 

varietat diastràtica (en concret l’argot) com ara la manca 

d’equivalència directa entre l’anglés i el català. El corpus 

d’anàlisi, que seran els vint-i-dos capítols corresponents a la 

primera temporada, ens aportarà un gran ventall de termes i 

expressions argòtiques originals en anglés que serviran de base 

d’anàlisi pràctica i teòrica sobre la traducció en català de 

l’argot de l’homosexualitat. 

                                                             
2 Per a un estudi complet sobre la traducció de la variació lingüística, vegeu 
Mayoral Asensio (1999). 
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Queer as folk és la sèrie americana basada en 

l’homònima britànica, creada per Russell T Davies, estrenada el 

2000 i que va ser produïda per un elenc de guionistes entre els 

quals destaquen Ron Cowen i Daniel Lipman. Amb cinc 

temporades i huitanta tres capítols en total, la sèrie és la 

representació de la vida, les passions i les aventures d’un grup 

d’amics homosexuals que viuen a Pittsburgh (Pennsilvània). Els 

cinc amics gais que conformen la trama principal de la primera 

temporada són Brian, Justin, Michael, Emmett i Ted. Cal sumar, 

també, la parella de lesbianes formada per Lindsay i Melanie, 

a banda de la mare de Michael, Debbie.  

 

L’argot de l’homosexualitat: un repte de traducció 

 

La traducció és una activitat comunicativa lligada i 

condicionada per la cultura origen i la meta. Per això, la cultura 

receptora, el sistema lingüístic i el client són tres factors 

importants que determinaran les estratègies de traducció que 

s’adoptaran en cada cas. En parlar de traducció audiovisual 

hem de tenir en compte que el producte final està destinat a la 

distribució i la venda; per això, prevaldrà no sols la dimensió 

lingüística sinó també la comunicativa i la comercial. 

La variació lingüística no es concebria sense els parlants 

d’una llengua en concret, ni sense una cultura com a marc que 

envolta l’acte de comunicació; per aquest motiu, fer un simple 

transvasament lingüístic en el procés traductològic no és la 

solució: “el que defineix cada varietat de llengua és la seua 

relació amb la societat: qui, quan usa la llengua i com ho fa” 

(Lomeña Galiano 277).  

La variació lingüística té a veure amb el procés pel qual 

un parlant canvia de varietat (diatòpica o dialecte, diacrònica 

o cronolecte, diastràtica o sociolecte) en funció de les condicions 
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sociolingüístiques i el context situacional que l’envolta en l’acte 

comunicatiu. Els participants presentaran diferents maneres de 

parlar segons la seua procedència geogràfica (variació 

diatòpica o dialecte); també evolucionaran segons passe el 

temps (variació diacrònica o cronolecte); i faran ús d’un 

llenguatge concret segons la situació socioeconòmica que els 

envolte, i l’educació que hagen rebut, de manera que aquests 

factors els posicionen en un estrat concret de la comunitat 

lingüística a la qual pertanyen (variació diastràtica o sociolecte). 

D’entre tots aquests conceptes els més interessants per al nostre 

cas d’estudi (perquè a més també són els més evidents dins de 

la sèrie 3 ) són la variació diastràtica (on analitzarem el 

sociolecte4 del personatges i l’argot de l’homosexualitat). 

Com havíem avançat anteriorment, en general, la 

traducció sobre la variació lingüística no té unes regles escrites 

absolutes, sinó que, com argumenta Mayoral Asensio (147), els 

estudis que s’atreveixen amb aquest àmbit solen tractar casos 

aïllats, sobretot de traducció dialectal, i normalment de forma 

insuficient. Afortunadament, s’entreveu, en general, en les obres 

de Mayoral (1999) i Rabadán (1991) algunes pinzellades 

d’estratègies útils a l’hora de traduir la variació diastràtica. El 

mecanisme consisteix, a grans trets, a compensar amb el lèxic la 

variació lingüística dels sociolectes més baixos, és a dir, les 

marques d’argot. Els recursos que ofereixen les llengües per a 

dur a terme l’estratègia de compensació són fructífers, i 

comprenen alguns com les metàfores, els símils, les comparacions, 

                                                             
3  Per exemple, no s’hi presenten marques representatives de variació 

diatòpica (en part perquè la primera temporada de la sèrie ocorre quasi 
íntegrament al mateix indret) ni de diacrònica (és una sèrie contemporània 
on la majoria dels personatges principals són de la mateixa edat).  
4 Els sociolectes o dialectes socials són agrupacions de parlants d’una mateixa 
comunitat lingüística delimitats per diverses variables (sexe, edat, nivell 
educatiu, professió, ideologia, etc.) que influiran la manera d’expressar-se. 
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la ironia, els jocs de paraules i el lèxic col·loquial, vulgar i groller, 

entre altres. En altres paraules, quan no hi haja mecanismes 

argòtics equivalents en la llengua meta als que apareixen en la 

llengua origen, els recursos lèxics poden ajudar-nos a compensar 

aquesta pèrdua pragmàtica i semàntica. El ventall de termes 

familiars, vulgars i col·loquials és immens i, fins i tot, ben 

combinats podrien crear una traducció encara millor que 

l’original.  

A l’hora de traduir la variació diastràtica entre llengües 

el traductor també podrà ajudar-se del elements explícits que 

apareixen en el text original i que li donaran pistes perquè puga 

fer una bona tasca. Aleshores, haurem de parar atenció a la 

ubicació espai temporal, la identitat del participants de l’acte 

de comunicació o, en el nostre cas i en tractar-se de llengua oral, 

a la pronunciació, l’entonació, el to, el volum, el ritme o els gestos 

(Mayoral Asensio 162-165). Dins de la mateixa tònica, en el 

procés de transvasament del text original cap al text meta, els 

marcadors semàntics, discursius i estilístics també són pistes de 

contextualització de la variació. Aquestes pistes activen el seu 

significat concret dins de cada context en particular del text i, 

per això, com a traductors haurem de resoldre cada problema 

de transvasament tenint en compte que en traducció no hi ha 

universals en les estratègies que ens indiquen una forma general 

i extrapolable de traduir tots el casos. 

En la pràctica real de la traducció audiovisual hi ha 

alguns exemples d’estratègies per a la traducció diastràtica, en 

concret de traducció d’argot sexual disfemístic en la sèrie 

britànica Game on. El treball d’Escudero Bregante (5-6) mostra 

les dificultats evidents a l’hora de transvasar de l’anglés a 

l’espanyol aquest tipus de llenguatge tan expressiu que, sovint, 

conté connotacions semàntiques que no són equivalents en la 

llengua meta. Un altre problema de la pràctica traductora que 
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es desprén del treball d’aquesta autora , i que és extrapolable 

al nostre cas d’estudi, és que un mateix referent en la llengua 

origen pot donar lloc a altres diferents en la llengua meta. El 

context en què apareix l’original serà la pista més fiable que 

determinarà l’elecció de l’equivalent que millor active el 

significat òptim per al referent en la situació d’ús concreta.  

L’esfera d’anàlisi del treball, l’argot de la 

homosexualitat, presenta problemes intrínsecs a l’hora de 

començar el procés de transvasament lingüístic. Poden haver-hi 

diversos escenaris com que no hi haja equivalència (pragmàtica, 

semàntica o d’estil) directa en el català. O bé que hi haja 

equivalència encunyada, però que no siga una bona solució de 

traducció, bàsicament, perquè és una expressió forçada i poc 

natural que en una situació real d’ús hom no faria servir.  

En aquest punt hem de tenir en compte també els 

problemes que van lligats a la traducció de l’argot. Com bé 

havíem avançat, Escudero Bregante (5-6) deixa entreveure que 

la traducció d’aquest tipus de llenguatge és un treball puntós 

perquè ens endinsem en el terreny d’allò expressiu i connotatiu, 

i de vegades l’equivalent en català de certa paraula en anglés 

no recull totes i cadascuna de les subtileses connotatives que té 

el terme en la versió original. I afegeixen, encertadament, que 

en la traducció de l’argot sexual molts termes fan una referència 

literal que no sempre coincideix amb el referent semàntic i 

pragmàtic que realment envolten el concepte. L’argot, com 

argumenta Crespo Fernández (170), té per objectiu ocultar el 

significat vertader d’un terme per a excloure del grup social que 

utilitza aquestes marques argòtiques els interlocutors aliens. 

Afortunadament, la llengua és tan rica com els recursos que 

ofereix per modelar-la i hi ha mecanismes de compensació, 

creació o reforç perquè la traducció no traïsca l’original. En 

concret, en les veus argòtiques hi ha certa tendència a un ús 
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metafòric del llenguatge i de la ironia. A més, quan hom fa un 

canvi interlingüístic (anglés-català) centrant-se en l’estil informal, 

les normes lingüístiques no estan tan marcades com les de l’estil 

formal, que sovint són considerades “llengua estàndard”, i tenen 

darrere mecanismes unificadors com acadèmies, estudiosos i 

altres organismes que compilen milers de recursos de consulta 

com els diccionaris o els llibres d’estil, que malgrat la seua 

aparent funcionalitat no sempre són útils com indica Fontcuberta 

i Gel (310): 

no se ha estudiado con profundo rigor la función social y 

comunicativa de los insultos, los tacos y las exclamaciones 

en general. Los diccionarios ayudan poco o nada en 

estos casos; suelen dar traducciones neutras que casi 

nunca coinciden con la intención de quien los profiere o 

con la situación en que se producen.  

En aquesta tònica, convé anar amb compte amb la 

tendència general que presenta el català a inclinar-se cap a 

l’espanyol quan baixa el registre o cap a l’anglés si tracta 

l’argot de l’homosexualitat. El producte televisiu que analitzarem 

es tracta de llengua escrita per ser dita com si no fóra escrita 

(oralitat fingida); aleshores, les traduccions en el text meta 

hauran de ser d’una naturalitat i genuïnitat excepcional. Per això 

caldrà equilibrar diversos aspectes per aconseguir el següent: 

un bon ús de l’argot en la llengua meta sempre que siga 

possible, que aquest siga genuí però alhora natural i espontani 

per als parlants. 

 

Mecanismes per a la traducció de l’argot 

 

En analitzar els personatges principals observem que, en 
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realitat, molts trets lingüístics es repeteixen constantment i són 

comuns, de manera que centrarem l’atenció en els dos grans 

grups de models de parla que es deriven de la sèrie. Per una 

banda, quan hi apareixen elements relacionats amb el món 

homosexual, les marques argòtiques i altres elements de caire 

sexual afloren en gran mesura. Per exemple, tots els amics gais 

utilitzen termes com straight per a fer referència a les persones 

heterosexuals, concepte que es contraposa a “homosexual” per 

al qual presenten una variació denominativa àmplia amb termes 

que poden anar de major a menor grau de formalitat com ara: 

homosexual, homo, gay, queen, queer, faggot, fag, fudge-packer, 

butt-fucker, pussy boy, etc. O lesbian, lesbo, butch, dyke, bull dyke, 

etc., quan es volen referir a les homosexuals femenines. És curiós 

observar com aquest termes són utilitzats tant pels personatges 

homosexuals com pels heterosexuals, sobretot aquells que 

mostren una conducta negativa i poc respectuosa envers els gais. 

Si bé és veritat que quan els mateixos amics s’autoanomenen 

queer, queen o faggot no pretenen fer un ús pejoratiu i ofensiu, 

com quan ho fan alguns personatges secundaris heterosexuals 

que pretenen insultar (alguns companys de classe de Justin, els 

vàndals que pinten el cotxe de Brian, el pare de Justin quan 

descobreix que el seu fill és gai, etc.).  

Els mateixos termes poden tenir una doble utilitat i que 

depenent de la situació comunicativa en què s’empren activaran 

el seu significat i les connotacions que se’n deriven. Davant 

d’aquest doble significat que poden adquirir les veus 

argòtiques, quan es procure traduir s’hauran de tenir en compte 

altres variables per a saber si un terme concret funciona en un 

context comunicatiu donat de manera pejorativa o, si pel 

contrari, actua com a mecanisme d’identificació i comunicació 

entre els components del grup. Afortunadament, com que per al 

treball s’analitza un format audiovisual, els elements de la 
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imatge i la veu (to, volum, entonació, pronunciació, etc.) són la 

clau per a determinar quin significat especial té cada terme en 

cada cas; sense oblidar aspectes com la identitat del 

participants de l’acte de comunicació o la ubicació espacial i 

temporal que també ens indicaran com traduir de forma 

coherent i adequada en cada context comunicatiu.  

Aquest doble significat que pot adquirir l’argot, en certa 

mesura, té a veure amb els conceptes d’eufemisme i disfemisme 

i amb les funcions socials que compleixen en les situacions 

comunicatives. Els eufemismes i els disfemismes, com es desprén 

en general de tota l’obra de Chamizo & Sánchez (2000), són 

mecanismes que permeten designar un objecte amb una altra 

paraula socialment més acceptada i correcta i no de forma 

literal, que seria vist com una provocació o un tabú. La diferència 

principal entre aquests dos conceptes és que l’eufemisme 

s’empra per a referir-se a objectes amb els que sentim algun 

tipus de por, fàstic, temor o repulsió; mentre que el disfemisme 

es fa servir per a ressaltar els aspectes humorístics o grotescs de 

l’element en qüestió. Com observarem en els exemples pràctics, 

segons la funció que mire de crear l’emissor en cada context 

comunicatiu, un mateix terme podrà anar disfressat d’eufemisme, 

de disfemisme o, pel contrari, mantenir-se com a una paraula 

tabú, si així ho vol ressaltar l’emissor. Les funcions que mouen 

l’usuari a fer ús d’eufemismes i de disfemismes són principalment: 

la funció d’ocultació, la de respecte o cortesia, la de dignificació, 

la d’atenuació d’una evocació penosa i la de nombrar un objecte 

tabú. Aquests objectius socials expliquen, com ja s’havia avançat, 

el mecanisme pel qual un mateix terme (per exemple, queer) pot 

actuar en algunes ocasions com un insult i, d’altres, com un 

apel·latiu entre amics com si fóra un tret identificatiu d’un grup 

social concret.  

Com exemplifica Escudero Bregante (10) en el seu treball 
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pràctic, hi ha termes disfemístics que, depenent de l’ús, 

actualitzaran un significat positiu o negatiu: 

recordemos que en español, el insulto por excelencia a 

una mujer, “puta”, puede tener un significado negativo 

en la expresión “tu puta madre”, pero puede tenerlo 

positivo en “de puta madre”, que también significa algo 

excepcional. 

En la mateixa línia, com explica Crespo Fernández (159), 

“aunque el lenguaje malsonante es proclive a aparecer con un 

uso disfemístico, es el contexto lo que otorga a un determinado 

término o expresión su valor como disfemismo”. 

Per això, la funció que active cada terme dependrà de 

les característiques concretes de la situació comunicativa en què 

es trobe immers el mot. La funció que s’endinsa més de ple en 

l’actual treball d’anàlisi és aquella que tracta d’evitar dir amb 

les paraules que literalment designen els objectes tabú. En part 

perquè, tot i que els elements tabú poden canviar d’una llengua-

cultura a una altra, el sexe sempre ha sigut i serà un tema tabú 

per excel·lència. Les altres funcions dels eufemismes cauen més 

bé dins dels tecnicismes, les marques de formalitat i de cortesia, 

entre altres aspectes lingüístics que no són el focus d’estudi del 

present treball. 

Tanmateix, el llenguatge argòtic que analitzarem en 

aquest estudi no és precisament eufemístic sinó que mira de crear 

l’efecte contrari, és a dir, ressaltar els aspectes més irònics, 

burlescs, satírics, negatius i grollers del terme. En altres paraules, 

aquestes marques argòtiques que analitzarem són principalment 

disfemístiques, tot i que la intenció del parlant en un determinat 

context pot fer que el terme en qüestió passe a ser un eufemisme.  

Els casos pràctics sobre aquestes qüestions d’anàlisi es 
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troben recollits en una llista que s’adjunta a l’annex del treball.5 

Aquesta recopilació inclou una enumeració de termes de l’argot 

homosexual i de caire sexual sense el context exacte. Només s’hi 

inclouen el minut aproximat en què apareix cada cas i el capítol 

del qual s’ha extret. Els casos pràctics més interessants des d’un 

punt de vista traductològic serviran d’iniciació per a un possible 

marc teòric i d’estudi sobre la traducció de la variació lingüística 

aplicada a l’argot.  

El terme anglés queen que té com a significat recte i 

principal ‘monarca d’un regne’ ha ampliat i mutat aquest sentit 

per a passar a referir-se en l’argot homosexual a un ‘gai que 

sol estar sempre fabulós, amb una imatge cuidada i impecable 

i, sovint, efeminada i amb tendència a l’exhibicionisme’. 

Possiblement, l’aspecte d’aquests homes homosexuals, en certa 

mesura, semblant al d’una dona (pels gestos o la manera 

d’actuar), ha derivat en un ús metafòric del terme queen, que 

quan funciona amb un significat literal només s’aplica a les 

dones, i que correspon en català, principalment, al terme “reina”, 

tot i que hi ha altres variants com “monya”, “boja” o “sarassa”, 

l’última de les quals queda subordinada al castellà i, per tant, 

cal evitar-la sempre que siga possible. En la sèrie, aquest terme 

apareix diverses vegades, sempre amb una intenció disfemística. 

Ara bé, en alguns casos actua com una metàfora amb intenció 

satírica, mentre que en altres pretén funcionar com un insult. En 

aquestes últimes ocasions el mot queen sol anar acompanyat 

d’insults, renecs i altres expressions de caire sexual que 

emfatitzen les connotacions negatives. 

Els termes princess i fairy també presenten mecanismes 

metafòrics semblants. El primer té el sentit recte de ‘sobirà d’un 

principat’ però ocorre el mateix cas que amb queen: es desplaça 

                                                             
5 Vegeu l’annex del treball que inclou la llista de termes i expressions. 
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el sentit original i la metàfora aflora, de manera que es deixa 

pas a un equivalent en català del gènere femení i que funciona 

amb el mateix concepte que en l’original, ja que la metàfora 

suposa que una “princesa” (en el sentit literal) sembla, en certa 

manera, un homosexual efeminat. El segon terme, fairy, juga de 

nou a mudar el sentit recte, ‘fada’, que també és curiosament un 

terme femení, i crea un símil entre les característiques de les 

fades i les dels homosexuals d’aquest caire. Tot i que les 

propostes de traducció poden ser les mateixes que amb queen 

(en tant que fan referència al mateix concepte), si activem els 

mecanismes de creació lingüística comprovarem que dir “fada” 

per a referir-se als homosexuals efeminats és un joc que funciona 

perfectament, ja que la concepció que té la cultura catalana 

d’aquest concepte és la mateixa que la de l’anglesa.  

Finalment, és curiós observar el terme drag queen6 que 

etimològicament prové dels temps de Shakespeare quan 

quedava prohibit que una dona fóra actriu i, per tant, els homes 

eren els qui havien de vestir-se com elles per tal d’interpretar els 

papers femenins de les obres teatrals. Aquest significat ha 

transcendit i ha arribat a l’actualitat fins a convertir-se en un 

terme compost, acompanyat del disfemisme queen, que exalta 

encara més que l’home es vesteix com una dona i adopta un rol 

femení. És per això que drag queen és una expressió eufemística 

lexicalitzada, ja que el terme és conegut pels parlants com un 

mot amb significat literal i recte i no hi ha cap significat implícit 

ni amagat. 

Amb la finalitat de facilitar la consulta de les propostes 

de traducció per a cada context comunicatiu dels termes de 

l’original i donada la casuística tan variada de termes d’argot 

que componen la sèrie, després de l’anàlisi de cada grup de 

                                                             
6 En anglés, drag: ‘dress as a girl’. 
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mots es presentarà una taula com la que apareix a continuació 

que ajudarà a recapitular i que es podrà consultar a l’annex de 

l’article. 7 

El terme queer, que forma part fins i tot del títol de la 

sèrie, funciona amb un mecanisme diferent al que s’ha analitzat 

amb queen. Segons el TERMCAT:  

la forma anglesa queer significa 'estrany' o 'anòmal' i 

s'utilitzava inicialment en anglès per a fer referència de 

manera despectiva als homosexuals. Posteriorment, els 

mateixos grups de defensa dels homosexuals van 

adoptar el terme, amb la intenció de denunciar el 

tractament ofensiu que rebien i, alhora, d'esborrar el 

matís negatiu del mot. Actualment queer ha eixamplat el 

significat i no s'aplica únicament als homosexuals, sinó a 

les persones amb conductes o identitats diferents de les 

propugnades des del model heteronormatiu.  

El terme, que en un principi tenia un significat pejoratiu, 

va ser utilitzat com una eina de reivindicació pel col·lectiu 

homosexual que va saber transformar l’eufemisme (en principi 

era fins i tot una paraula tabú que pretenia ofendre) en un 

disfemisme (els aspectes grollers del terme continuen vigents 

però hi ha també un to irònic i humorístic que ha sabut crear el 

col·lectiu gai). Aquest mecanisme que ha sigut una formula 

intel·ligent i fructífera (extrapolable a altres casos) per a lluitar 

contra les discriminacions per l’orientació sexual, consisteix a 

agafar les connotacions despectives d’un terme i convertir-les en 

un tret identificatiu del col·lectiu, de manera que, finalment, el 

                                                             
7  Per a veure exemples contextualitzats de traducció dels termes que 
s’acaben d’analitzar consulteu l’annex (taula 1).  
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terme passa a convertir-se en argot del món homosexual.  

Com s’observa en la taula inferior el terme queer sol anar 

acompanyat d’adjectius o adverbis perquè així es reforça 

encara més el significat. Malgrat aquests elements lingüístics 

modificadors, el terme base sempre serà el mateix (queer) i, per 

això, la proposta de traducció funcionarà sempre igual, llevat 

dels modificadors que variaran. A propòsit d’aquest tema cal 

afegir que en català aquest mot en concret quedarà subordinat 

a l’anglés, perquè és un anglicisme tan estés i acceptat (no sols 

en català sinó també en altres llengües com el castellà o el 

francés) que qualsevol altra proposta més genuïna en llengua 

catalana seria, contràriament al que pot semblar, menys natural 

i, per consegüent, poc comunicativa. 8 

Entre tota la variació denominativa per a referir-nos a 

una persona homosexual, el mot amb connotacions pejoratives 

per excel·lència és faggot o la forma abreviada fag. L’origen 

del terme és ben divers però algunes veus passades semblen 

indicar que feia referència a les dones d’avançada edat (de 

nou un referent femení) i posteriorment el significat es va 

desplaçar per a anomenar els homosexuals efeminats. També 

sembla indicar que prové de la veu anglesa faggot-gatherer 

que eren bàsicament dones, normalment vídues, que es 

dedicaven a recollir feixos de llenya que després servien per a 

cremar els heretges, aquelles persones que per conductes o 

identitats diferents de les propugnades en l’època eren 

cremades. 9 Hi ha moltes més deduccions sobre l’etimologia de 

la paraula, però, el més evident és que algunes figures del 

llenguatge, com les metàfores i els símils, adopten, de nou, el 

sentit recte i original del terme per a disfressar-lo d’eufemisme 

                                                             
8  Per a veure exemples contextualitzats de traducció dels termes que 
s’acaben d’analitzar consulteu l’annex (taula 2). 
9 Noteu el símil entre els heretges de les èpoques passades i els homosexuals. 
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o disfemisme i així atenuar o ressaltar, segons convinga a 

l’usuari, les connotacions negatives del mot original. 

A l’hora de fer la proposta de traducció en català 

d’aquest terme hem de tenir en compte que la subordinació al 

castellà és alta. En certa mesura perquè els termes castellans 

maricón, maricona, marica, mariposón o mariquita, entre altres, es 

troben tan difosos en la llengua catalana que funcionen com a 

préstecs lèxics del castellà completament vigents. Aquest termes 

reben poca o ninguna adaptació en català, i tenim alguns 

exemples de propostes al diccionari d’argot de Pomares 

Navarra (1997) com ara: “mariconàs”, “mariconet”, “marica”. 

Malgrat les adaptacions en llengua catalana, aquestes 

propostes no són normatives i encara queden subordinades al 

castellà. Hi ha altres opcions, però, que queden recollides a 

altres diccionaris com a formes normatives com ara: “marieta”, 

“bardaix” “sodomita”, “faldilletes”, “faldetes”, “doneta” o 

“cosó”, entre altres.  

Entre totes aquestes opcions, observem una doble 

problemàtica. Els primers termes no són genuïns de la llengua 

catalana, mentre que els segons, encara que sí que ho són, no 

són massa comuns ni el seu significat té tanta força pejorativa o 

ofensiva com el terme original fag o faggot. Malgrat defensar 

la genuïtat de la llengua, no s’han de descurar tampoc altres 

aspectes com la naturalitat o la força i l’abast comunicatiu dels 

termes que en formen part. Com han defensat traductors de 

renom com Xosé Castro, quan els problemes de traducció tenen 

a veure amb expressions vulgars, pejoratives i grolleres, hem 

d’atrevir-nos a trair el text i a traure partit de les immenses 

possibilitats que ens ofereix la llengua per a fer una adaptació 

lliure. Per això, per al terme fag i faggot la proposta de 

traducció, en certa mesura, trairà la normativa de la llengua 

catalana, però el resultat serà el més adient, ja que complirà 



 ISSN: 2327-4751; eISSN: 2327-476X 

S. Beneito, “La traducció catalana de l’argot de l’homosexualitat en Queer as 

folk”, Studia Iberica et Americana 2 (2015): 6-46 

23 

 

una de les teories traductològiques més importants, la de 

l’skopos de Hans Vermeer, segons la qual la traducció ha de tenir 

en compte la funció dels texts d’origen i de destí. Com que la 

funció d’aquests termes en la versió original (no en tots els casos 

però en la majoria) és pejorativa, la versió meta haurà de 

complir la mateixa funció perquè, de no ser així, la sèrie perdria 

el matís transgressor que la caracteritza.  

Per tots aquest motius la proposta de traducció per als 

termes faggot i la forma abreviada fag serà “mariconàs”, per 

als contexts d’ús en els quals hi haja una funció d’ofendre o 

insultar. El mateix terme també s’aplicarà en els casos en què es 

procure crear una situació satírica o humorística menys ofensiva. 

10  La proposició final de traducció deriva del castellanisme 

maricón, que prové del nom propi femení “Maria”, tot i que 

lleugerament adaptat perquè el terme “mariconàs” conté el 

sufix augmentatiu “-às” que és català. De nou observem com un 

nom femení és el caldo de cultiu perfecte perquè figures 

estilístiques com la metàfora entren en joc i desplacen el sentit 

recte del mot original i en creen un altre disfressat d’ironia, 

sàtira, ofensa, col·loquialitat, etc. 11 

En analitzar la variació denominativa per a anomenar 

les homosexuals femenines s’estableix que les dos protagonistes 

de la sèrie no es veuen envoltes en contexts d’ús en els quals la 

intenció siga purament pejorativa, com sí ocorre amb els amics 

gais. Poques són les escenes en les quals observem com algun 

personatge secundari insulta directament la parella de 

lesbianes. Per tant, la casuística de variació denominativa a 

                                                             
10Perquè com ja hem observat, entre els membres del col·lectiu homosexual 
s’utilitzen aquest termes com a mecanisme de denúncia i, alhora, com a 
element idiosincràtic irònic i en tots dos casos la forma del terme no varia.  
11  Per a veure exemples contextualitzats de traducció dels termes que 
s’acaben d’analitzar consulteu l’annex (taula 3). 
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l’hora de fer referència al col·lectiu homosexual femení 

s’emprarà, majoritàriament, en contextos comunicatius del 

col·lectiu LGTB i seran formes lingüístiques que compliran les 

funcions d’identificació com a part del grup, a més de l’objectiu 

de denuncia social davant les discriminacions homòfobes, que 

durant molt de temps han anat lligades a l’ús d’aquests termes i 

que ara han eixamplat les connotacions originàries i han passat 

a formar part de l’argot homosexual amb una visió renovada. 

 Ara aquests termes, que en un principi funcionaven com 

a insults, han afegit connotacions iròniques per a intentar 

desplaçar, així, les negatives. Encara que la variació de 

significat i d’intenció d’un terme depén del context d’ús en què 

s’empre i dels participants que hi apareixen, la forma escrita de 

l’equivalent de traducció en català no té per què canviar 

malgrat que sí que ho faça la situació pragmàtica.  

El terme anglés butch etimològicament apareix en alguns 

documents del segle XX com a sinònim de ‘joventut dura’, és a 

dir, segurament amb un comportament rebel i allunyat de la 

norma. Ja en els anys quaranta del segle XX el terme va 

començar a utilitzar-se per a fer referència a una ‘lesbiana que 

presenta un comportament agressiu’. Aquest sentit, potser prové 

de la interferència del terme butcher (“carnicer” que casualment 

era una professió principalment masculina), mot que en un sentit 

figurat és sinònim d’assassí que actua amb brutalitat. 

Afortunadament, aquest últim sentit no ha anat més enllà i en 

l’actualitat només es conserva la connotació de ‘dur’ quan ens 

referim a butch. Ens trobem de nou davant d’un eufemisme (el 

terme original butcher) que s’utilitzava per a referir-se a un 

concepte tabú (‘assassí amb agressivitat extrema’) i que va 

passar a la forma abreviada, butch, per a referir-se, actualment, 

a una lesbiana que per l’aspecte físic o la manera d’actuar 

sembla una persona dura i, per consegüent, i segons els tòpics, 
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masculina. El mecanisme és ben semblant al que hem analitzat 

amb els termes queen, fairy o princess, és a dir una metàfora, 

però que juga amb les comparacions masculines.  

Les propostes de traducció que hi ha en castellà, de fet 

també juguen amb aquestes metàfores masculines en tant que 

utilitzen termes com marimacho o machorra, que contenen el nom 

macho, que significa especialment ‘home rude i dur’. Altres 

variants com camionera (que seria una opció ben vàlida de 

traducció al català en casos en què la intenció siga principalment 

ofendre) també amaguen darrere un joc, un símil entre aquesta 

professió majoritàriament d’homes i l’aspecte físic de les 

lesbianes que són denominades d’aquesta manera.  

El terme anglés dyke prové d’una confusió dialectal de 

la paraula hemaphrodite que es pronunciava malament i donava 

lloc a morphadike. També hi ha fonts del segle XIX que veuen en 

el mot dyke una veu argòtica i eufemística per a referir-se a 

‘vulva’. Els dos sentits han transcendit fins a l’actualitat i els 

eufemismes antics continuen vigents.  

Tanmateix, l’aspecte més interessant, perquè ens servirà 

com a proposta de traducció per als altres termes com dyke o 

muncher, és que els termes castellans bollera o tortillera, tot i no 

ser normatius en català, tenen un abast comunicatiu molt ampli, 

en tant que s’han convertit en mots reconeguts en la cultura 

catalana. Aquest dos termes també tenen una etimologia 

curiosa. Bollera prové del terme antic castellà boyera, que eren 

les sacerdotesses que portaven carros amb bous pel camp. 

Durant aquestes èpoques de treball sembla ser que les dones 

feien cerimònies i orgies sagrades per a invocar els deus del 

camp i així aconseguir bones collites. D’aquesta manera, el 

terme boyera definia els actes lèsbic pagans, i aquest significat 

ha transcendit fins a arribar a l’actualitat amb la grafia “ll” 

adaptada al castellà. 
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Amb el terme tortillera observem elements i jocs lingüístics 

habituals quan es volen amagar tabús sexuals. El menjar, sovint, 

és un mecanisme útil per a crear eufemismes o disfemismes sobre 

el sexe o les parts del cos. El mot argòtic, tortillera, prové de la 

novel·la Maitreya (1978), de l’escriptor cubà Severo Sarduy, en 

la qual un personatge femení porta una truita cuinada sense ous, 

aliment que fa referència als genitals masculins. 

A l’hora de fer les propostes de traducció al català tant 

de dyke i muncher com de butch, hi ha diverses opcions. En primer 

lloc la variant bollera, tot i estar subordinada al castellà, té 

molta força comunicativa en la cultura catalana. Variants com 

truitera seria una altra opció que en un principi podríem 

considerar perquè és normativa, encara que és una traducció 

del terme castellà tortillera. A més encara que el joc eufemístic 

canvie, la metàfora final sí que funciona i, per tant, és una 

proposta vàlida. Sense força eufemística ni disfemística trobem 

les variants “lesbiana”, o les apòcopes “lesbi” o “lèsbia” que 

etimològicament fan referència a les antigues habitants de 

Lesbos. Aquesta última opció serà adequada quan la intenció 

de l’emissor de la situació comunicativa no requerisca força 

comunicativa si pretén insultar. És, per tant, la variable més 

neutra, genèrica i planera de les propostes de traducció.  

Altres elements argòtics interessants i que filen els models 

de parla dels amics gais són les referències a l’acte sexual i a 

les diferents postures o pràctiques que solen practicar, de 

manera que algunes d’aquestes expressions de caire sexual 

passen a ser marques d’argot ja que el significat recte i literal 

de les construccions deixa pas a un altre emmascarat per als 

col·lectius aliens al món homosexual. Les expressions to be a top 

or a bottom, to be versatile o to be a catcher or a pitcher sense el 

context concret de la sèrie podrien tenir un significat general o 

recte com, per exemple, ‘ser dels primers o dels últims’ o ‘ser el 
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més important’, ‘ser flexible’ i ‘ser un receptor o un llançador de 

beisbol’, respectivament. Tanmateix, en fer servir aquestes 

expressions en una situació comunicativa en la qual tant els 

emissors com els receptors pertanyen al col·lectiu homosexual, i 

en la qual el grau de coneixement sobre el tema és alt i la 

relació entre els interlocutors és propera, el resultat és argot 

pròpiament dit. La traducció d’aquestes expressions (to be a top 

or a bottom, to be versatile o to be a catcher a pitcher) podria 

quedar així: “ser actiu o passiu”, “ser versàtil”, “ser un receptor 

o emissor”, respectivament.  

En general l’estructura anglesa to be into something (per 

exemple: leather, bears...) significa que la persona que ho diu és 

un homosexual a qui ‘li agrada el món del fetitxisme associat al 

cuir’ en el primer exemple o, en el segon cas, bears, a qui ‘li 

agraden o li van els óssos’. Quan ens referim a un ‘ós’ estem 

al·ludint, segons defineix el TERMCAT, a un “gai gras i pelut que 

mostra volgudament una imatge externa d'home fort i rude”. 

Tant en el cas de, to be into leather com en el de to be into bears, 

hi ha un ús eufemístic i metafòric del llenguatge. En el primer cas 

hi ha una sinècdoque ja que s’associa una part del la subcultura 

del fetitxisme, el cuir, amb el totes aquelles pràctiques sexuals 

que solen incloure una persona que fa de submís (o altres 

variants que veurem en la traducció com “esclau”) i una altra de 

dominant (o també “senyor”, “amo”, etc.). El segon, bears, és un 

cas com la majoria dels que ja hem analitzat, una metàfora 

disfemística, ja que es ressalta amb certa ironia l’aspecte físic 

d’aquests gais que sembla el d’un ós, en el sentit d’animal. 

 
Conclusions 

 

La traducció de l’argot de l’homosexualitat en un context 

audiovisual és un repte de traducció complex. En primer lloc 
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perquè les marques argòtiques com a llenguatge expressiu i 

connotatiu són propenses a donar lloc a diferents escenaris 

problemàtics de traducció. A la falta d’equivalència semàntica, 

pragmàtica i estilística d’un terme també se suma l’equivalència 

encunyada però que no acaba sent una bona solució perquè no 

és natural ni comunicativa en la llengua meta (com en “marieta” 

per a faggot), o bé perquè no recull totes les subtileses 

connotatives del terme en el text original. També es pot donar 

el cas que un mateix referent en la llengua origen done lloc a 

altres de diferents en la llengua meta (com per exemple, amb 

els termes butch, dyke, muncher que segons la intenció del 

parlant poden significar en la llengua meta “camionera”, 

“truitera” o “lesbi”).  

Una de les altres cares de la problemàtica 

traductològica de l’argot i de la varietat diastràtica, en general, 

és la tendència del català a quedar subordinat a l’espanyol 

quan baixa el registre o a inclinar-se cap a l’anglés si es tracta 

de l’argot de l’homosexualitat. A priori aquest factor considerat 

problemàtic acabarà sent un mecanisme de traducció, sovint útil, 

sempre que hi haja equivalència comunicativa, semàntica, 

pragmàtica i estilística respecte del terme de l’original (com per 

exemple amb el terme drag queen en els qual malgrat mantenir 

la forma anglesa es respecta la força comunicativa). 

En altres casos com queer les propostes de traducció en 

català tampoc s’han basat en una llengua normativa sinó que 

s’han allunyat lleugerament de la forma acceptada per 

organismes creadors de terminologia i lexicologia amb la 

finalitat de trobar la solució més natural. En certa mesura s’han 

transcendit les normes i els esquemes de la normativa, però, a 

canvi s’ha guanyat una manera de traduir molt més enfocada a 

la intenció de l’usuari, que al capdavall és la finalitat última de 

l’acte de comunicació.  
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En un context cultural en el que tant els emissors com els 

receptors dels actes de comunicació de les escenes de la sèrie, 

pertanyen al col·lectiu LGTB és essencial mantenir les formes 

naturals i reals que fan servir aquestes persones a l’hora de 

comunicar-se entre elles, ja que en tot acte de comunicació ha 

de regnar una cohesió lingüística entre els participants. En els cas 

contrari, les propostes de traducció haurien sigut normatives 

però no hagueren complit les premisses bàsiques de la 

naturalitat, la força comunicativa i l’expressivitat, amb el matisos 

ofensius, pejoratius, irònics i satírics que s’amaguen darrere de 

l’argot que fila el teixit de Queer as folk. De la mateixa manera, 

s’hauria perdut l’ocultació semàntica i el paper d’identificació de 

grup que exerceix l’argot. I per consegüent, amb la desaparició 

dels elements argòtics haurien mort les marques idiosincràtiques 

de la sèrie i dels protagonistes que parlarien de manera poc 

natural i, en definitiva, Queer as folk no seria la sèrie 

transgressora, de culte i de referència que és.  
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Annex 

Taula 1 

Anàlisi termes del TO: queen, princess, fairy i altres relacionats 

Terme o 
expressi
ó en LO 

Min. 
apro

x. 

Capít
ol 

Participant
s 

comunicac
ió 

Context 
comunicati

u 

Intenció Proposta de 
traducció en 

LM 

To be a 
queen in 
a world 

of 
commone

rs 

03:1
7 

1 Només hi 
ha un 

participant
: Michael, 
que forma 
part del 
col·lectiu 

homosexua
l. 

Michael 
descriu com 

és el seu 
amic 

Emmet. 

Disfemism
e. Ironia. 

Ser una reina 
en un món de 

plebeus. 

—Find a 
scat 

queen. 

22:4
0 

3 Brian i 
Michael. 

Encara que 
en realitat 
és Brian 
qui es 

dirigeix a 
un 

desconegut 
als banys 

d’una 
discoteca 
d’ambient. 

Brian vol 
entrar amb 
Michael a 
un bany 
per a 

prendre 
droga però 

tots els 
espais 
estan 

ocupats 
per 

parelles 
que tenen 

sexe. 
Enfadat, 
diu a un 

desconegut 
que isca 
del bany 

perquè els 
serveis no 
són un lloc 
per a tenir 

sexe.  

Disfemism
e. Insult, 
tot i que 

els 
participan

ts de 
l’acte 

comunicati
u són del 
col·lectiu 
homosexu

al. 

—Busca’t una 
reina que li 
agrade la 

merda.  

—What 
if some 
cock-

hungry 
queen 
tries to 
have his 

25:4
4 

3 Emmet i els 
seus amics. 

Emmet 
pregunta 
als seus 
amics 

homosexual
s en la 

discoteca 

Disfemism
e. Insult. 

—I què passa 
si alguna reina 
famolenca de 
verga intenta 

lligar-se’l? 
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way with 
him? 

d’ambient 
si han vist 

el xic 
japonès 

amb qui ha 
tingut una 
aventura. 

Emmet 
sembla 

preocupat 
per si està 
lligant amb 
un altre xic. 

—The 
one for 
guests 
and 

drama 
queens. 

32:3
9 

4 Debbie, 
Vic, 

Michael i 
Justin. Tots 
coneixen el 
significat 
del terme.  

Justin està 
angoixat i 
es posa 
dramàtic 
perquè 

Brian passa 
d’ell i no 
vol tenir 
ninguna 
relació 
seriosa. 

Debbie li 
diu que no 
exagere 
tant i que 
es calme. 

Disfemism
e. Ironia. 

—El dels 
convidats i les 

reines del 
drama (fent 
referència al 

bany). 

—Bobo 
and 

Melisand
e? 

—Sounds 
like a 

couple of 
drag 

queens. 

06:4
4 

17 Emmett, 
Ted i 

Michael. 

Els tres 
parlen 

sobre una 
cita que té 

Michael 
amb uns 

amics de la 
seua 

parella, 
que es 

diuen Bobo 
i 

Melisande. 
Els amics 
fan broms 
perquè els 

noms 
semblen ser 
els de dos 

drag 
queens.  

Eufemisme 
lexicalitza

t.  

—Bobo i 
Melisande? 

—Sembla que 
siguen una 
parella de 

drag queens.  

—Long 
live the 
queen! 

40:4
0 

21 Tots els 
amics, les 
amigues, 

Tots 
celebren 

que Vic ha 
sigut absolt 

Disfemism
e. 

—Llarga vida 
a la reina! 
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Debbie, 
Vic, etc. 

de tots els 
càrrecs que 

li 
imputaven. 
Emmet diu 
una frase 

famosa per 
a fer 

referència 
a la reina 

d’Anglaterr
a, però 

que alhora 
juga amb 
el doble 

sentit de la 
paraula 

“reina”, ja 
que Vic és 
també gai. 

Ironia, joc 
de 

paraules.  

Over-
pumped 

princesses 

03:3
8 

1 Ted parla 
amb els 

seus amics. 

Els amics i 
Ted són a 

la 
discoteca i 

intenten 
lligar però, 
a Ted, no li 

agrada 
ningun xic 

en especial 
perquè diu 

que tots 
estan 
massa 

unflats i 
musculosos. 

Disfemism
e. Sàtira. 

Princesetes 
unflades. 

—Don’t 
be a 

drama 
princess. 

35:3
8 

7 Brian i 
Justin, amb 

altres 
amics 

homosexua
ls també a 

la 
conversa. 

Brian li 
demana a 
Justin que 

no exagere 
tant. 

Disfemism
e. Sàtira. 

—No sigues 
una reina del 

drama. 

—That’s 
when he 

said, 
“what are 

you, a 
couple of 
fucking 
fairies?” 

26:1
3 

19 Brian i 
Michael. 

Els dos 
recorden 
quan eren 
més joves i 
estaven a 
la pista de 
bitlles amb 
el pare de 
Brian. Els 
amics es 

Disfemism
e. Insult. 

—Això va ser 
quan va dir, 
“què sou, un 

parell de putes 
fades/princese

s?” 
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besaren i 
el pare va 
reaccionar 
insultant-

los. 

—I’m 
gay 

35:2
9 

15 Brian i son 
pare. 

Brian conta 
per 

primera 
vegada a 
son pare 

que és gai. 
Per a 

aquesta 
ocasió 

utilitza la 
forma més 

neutra i 
planera. 

Intenció 
neutra. 

—Sóc gai. 

—You’re 
a fairy. 

35:4
5 

15 El pare de 
Brian. 

Son pare 
reacciona 
malament 

quan el seu 
fill li conta 
que és gai 
i l’insulta. 

Disfemism
e. Insult. 
Intenció 

d’ofendre. 
Per a 
afegir 
més 

dramatism
e al 

context he 
decidit 
afegit 
l’insult 
“puta” 

que 
encara fa 
el terme 
fairy més 
pejoratiu. 

—Eres una 
puta fada.  

 

Taula 2 

Anàlisi termes del TO: queer i altres relacionats 

Terme o 
expressió en LO 

Min. 
aprox. 

Capítol Participants 
comunicació 

Context 
comunicatiu 

Intenció Proposta de 
traducció en 

LM 

—My dad 
threatened to 
disown me. He 
called me a big 

queer. 

32:11 4 Justin conta com 
l’ha insultat son 

pare. 

Justin parla 
amb Debbie, 
Vic i Michael i 

conta la 
tensió que es 
viu a sa casa 
perquè son 

pare no 

Disfemisme. 
Funció insult, 
ofensa. Per a 
remarcar que 
en aquest cas 

el pare de 
Justin no 

pertany al 

—Mon pare 
m’ha 

amenaçat a 
repudiar-me. 
M’ha dit que 

sóc un 
mariconàs. 
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accepta que 
siga gai. 

col·lectiu 
homosexual i 

no està 
familiaritzat 

amb la 
paraula 

queer, serà 
millor utilitzar 

el terme 
“mariconàs” 
que té més 

força 
pejorativa. 

—Your visit to 
queer world’s 
over, Marvin. 

39:47 5 Brian amb un 
client que 
també és 

homosexual. 

Quan estan a 
punt de tenir 
sexe, Brian 
reflexiona i 
decideix no 
anar més 

enllà amb el 
client. 

Disfemisme. 
Ironia. 

—La visita al 
món queer 

s’ha acabat, 
Marvin. 

—We’ve got 
some new friends 
to meet tonight 

whose dark world 
is about to be 
illuminated. 

41:30 12 Els assistents de 
la reunió 

d’heterosexuals. 

En una reunió 
d’una 

associació de 
gent que vol 
canviar de 
vida, en 

aquest cas 
diuen voler 

deixar de ser 
homosexuals. 
Els assistents 

són la majoria 
heterosexuals. 

Eufemisme. 
Joc metafòric 
entre la llum i 

l’obscuritat 
per a referir-

se al món 
homosexual i 

a 
l’heterosexual. 

—Esta nit 
tenim uns nous 

amics que 
estan a punt 
d’abandonar 
el món obscur 

i vindre a 
l’il·luminat. 

—How about 
these? 

—They’re totally 
queer. 

02:38 6 Justin amb la 
seua amiga 

Dafne que és 
heterosexual 
però que té 

certs 
coneixements 
del món queer. 

Justin i Dafne 
volen 

comprar-se 
unes polseres 

que 
simbolitzen la 
seua amistat. 
Justin agafa 

una en 
concret i 

pregunta a 
Dafne si li 

agrada. Ella 
contesta que 
són massa de 

queers. 

Disfemisme. 
Ironia. 

—Què et 
semblen 
estes? 

—Són massa 
de queers. 

—Taylor. 
—Queer. 

08:43 16 A l’escola un 
company de 

classe de Justin 
l’insulta. 

Quan estan 
passant llista 
un company 
aprofita que 

Disfemisme. 
Insult. Encara 

que la 
intenció és 

—Taylor. 
—Gai. 
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diuen el 
cognom de 
Justin per a 
respondre i 
insultar-lo. 

ofendre, pel 
context 

comunicatiu i 
per 

l’entonació i 
els gestos del 
company que 

insulta, el 
substantiu 
“gai” ja 
tindrà 

suficient 
càrrega 

pejorativa. 

 

Taula 3 

Anàlisi termes del TO: faggot, fag i altres derivats 

Terme o 
expressió en 

LO 

Min. 
aprox. 

Capítol Participants 
comunicació 

Context 
comunicatiu 

Intenció Proposta de 
traducció en 

LM 

Faggot 35:47 1 Uns xiquets 
aliens al 
col·lectiu 

homosexual. 

Els joves fan 
un acte 

vandàlic: 
pinten el 
cotxe de 

Brian que es 
troba aparcat 

a casa 
Michael. 
Després 

mentre fugen 
insulten a 
Michael. 

Disfemisme. 
Insult. 

Mariconàs. 

Fags 03:06 2 Una 
companya de 

treball de 
Michael que 
sol fer burla 

del 
homosexuals. 

La companya 
veu passar 

pel corredor 
de la tenda 
una parella 

de gais i 
comenta a 
Michael 
(perquè 

pensa que ell 
és 

heterosexual) 
amb to de 

burla el que 
acaba de 

veure passar. 

Disfemisme. 
Satíric perquè 
malgrat que 
la companya 
sol fer burla 

dels 
homosexuals, 
els gestos i la 
veu en aquest 

context 
comunicatiu 

indiquen que 
no hi ha 
intenció 

d’ofendre. 

Gais. 
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—Do you know 
what we’d turn 

into if we ate all 
that? 

—A couple of 
fat, flabby fags 

who nobody 
would want to 

fuck, ever. 

15:49 14 Michael i 
Brian 

Michael 
apareix a 

casa de Brian 
amb molt de 

menjar 
porqueria. 

Disfemisme. 
Ironia. 

—Saps en què 
ens convertirem 
si ens mengem 

tot això? 
—En una 

parella de 
mariconassos 
grossos i fofos 
als quals ningú 
voldrà follar-

se, mai. 

—Excuse me, 
faggot. 

—I’m not a 
faggot. 

07:53 16 El company 
de classe de 

Justin. 

Un company 
de classe de 
Justin insulta 
un altre xic 
per la seua 
aparença 

física. 

Disfemisme. 
Insult. Intenció 

d’ofendre. 

—Perdona, 
mariconàs. 
—No sóc 
mariconàs. 

 

Taula 4 

Anàlisi termes del TO: butch, dyke, lesbo, muncher i altres derivats 

Terme o 
expressió en 

LO 

Min. 
aprox. 

Capítol Participants 
comunicació 

Context 
comunicatiu 

Intenció Proposta de 
traducció en LM 

—Gus, it’s a 
good butch 

name. 

20:50 1 Tots els 
participants 

són 
homosexuals i 

per tant la 
intenció no és 

insultar ni 
ofendre, 

encara que el 
terme per sí 
mateix tinga 

aquesta 
connotació 
negativa. 

Brian parla 
amb Lindsay i 
Melanie sobre 

el fill que 
acaben de tenir 
les dos, encara 

que ell és el 
pare biològic i 

discuteixen 
sobre el nom 

que volen 
posar al bebé. 

Disfemisme. 
Sàtira. 

—Gus, és un bon 
nom de camionera. 

—You two 
have never 

looked more 
butch. 

22:11 22 Ted, Melanie 
i Lindsay. 

A una festa on 
han de vestir 

obligatòriament 
amb camisa de 
quadres, Ted 

diu a la parella 
de xiques que 
aquesta peça 
de vestir les fa 
semblar més 
lesbianes que 

mai. 

Disfemisme. 
Ironia. 

—No havíeu 
semblat mai tan 

camioneres.  
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—So are you 
gona raise 

him? 
—Me?No 
way. The 

munchers are. 

37:57 1 Els dos 
participants 

són 
homosexuals, 
per tant, no hi 

ha intenció 
ofensiva 

encara que el 
terme és 
pejoratiu. 

Brian i Justin 
parlen sobre 

qui cuidarà del 
bebé que 

acaben de tenir 
les lesbianes. 

Disfemisme. 
Ironia. 

—Bé, i el criaràs tu? 
—Jo? Ni de conya! 
Les lesbis ho faran. 

—With all 
those bull 

dykes is there 
a shortage of 

bottoms? 

09:11 3 Michael i 
Brian parlant 
per telèfon. 

Michael 
telefona Brian 

per a recordar-
li que ha 
d’anar al 

bateig del seu 
fill Gus, les 

mares del qual 
són la parella 
de lesbianes. 

Brian es 
refereix a elles 

de manera 
satírica. 

Disfemisme. 
Sàtira. 

—Amb totes ixes 
camioneres encara 

falten culs? 

—I’m a homo. 
—And I’m a 

lesbo.  

14:36 14 Emmett (que 
en aquest 
context diu 

ser 
heterosexual) 
i la seua nova 
parella (una 

xica que 
abans també 

era 
homosexual 

però que ara 
vol ser 

heterosexual). 
Melanie i 

Ted. 

Els quatre 
personatges es 

troben al 
carrer i per a 
definir la seua 

orientació 
sexual, Melanie 
i Ted (els dos 
homosexuals) 
utilitzen els 
termes més 

planers i que 
no tenen 

connotacions 
negatives. 

Intenció 
neutra. 

—Jo sóc 
homosexual/gai. 
—I jo lesbiana. 

—I hate Dyke 
night. 

—Me too. 

04:07 16 Emmet, Ted i 
Melanie, que 

són tots 
homosexuals. 

Emmett i Ted 
estan a la nit 

temàtica de les 
lesbianes en 
una discoteca 

d’ambient amb 
Melanie i diuen 
en to irònic que 
s’avorreixen. 

Disfemisme. 
Ironia. 

—Odie la nit de 
lesbis. 

—Jo també.  

—She’s a 
lesbian. 

—Oh, she’s a 
dyke. 

14:02 16 Melanie al 
vestuari dels 

xics. 

Melanie entra 
al vestuari del 
gimnàs on van 
els amics. La 
resta de xics 

Disfemisme. 
Ironia. 

—És lesbiana. 
—Ah, d’acord, que 

és camionera. 
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s’escandalitzen 
en veure una 
dona allí dins, 
però Emmett 

apunta que és 
lesbiana i que 

per això no han 
de preocupar-

se.  

 

Taula 5 

Anàlisi termes del TO: to be into sth, to be + adj i altres expressions de l’argot 
homosexual 

Terme o 
expressi
ó en LO 

Min. 
aprox

. 

Capíto
l 

Participants 
comunicació 

Context 
comunicati

u 

Intenció Proposta 
de 

traducció 
en LM 

—So you 
are into 
leather? 

08:23 1 Brian i Justin 
s’acaben de 

conéixer però 
com que tenen 
coneixements 
sobre l’argot 

de 
l’homosexualit
at parlen amb 
aquests trets 

lingüístics. 

Brian i 
Justin 

s’acaben 
de 

conéixer i 
parlen 

sobre els 
gustos 

sexuals.  

Eufemism
e. Funció 
d’ocultaci

ó i de 
pertinenç

a al 
col·lectiu 

LGTB. 

—
T’agrada 
el cuir? 

—Are 
you a top 

or a 
bottom? 

13:28 1 Brian i Justin. Els dos 
participant
s estan a 
punt de 
mantenir 
relacions 
sexuals 
però 

primer 
Brian 

pregunta 
sobre el 

paper que 
més li 

agrada fer 
a Justin 
quan es 

tracta de 
sexe. 

Eufemism
e. Funció 
d’ocultaci

ó i de 
pertinenç

a al 
col·lectiu 

LGTB. 

—Eres 
actiu o 
passiu? 

—Top ... 
and 

bottom. 

13:36 1 Brian i Justin. Justin és 
encara 

inexpert en 

Eufemism
e. Funció 
d’ocultaci

—Actiu ... i 
passiu. 
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—Oh, 
you’re 

versatile 
then. 

el sexe i no 
sembla 

entendre 
bé què 

significa el 
que li 

pregunta 
Brian sobre 
ser actiu o 

passiu.  

ó i de 
pertinenç

a al 
col·lectiu 

LGTB. 

—Ah, eres 
versàtil. 

—I want 
you to 
fuck me 

for hours, 
and I’m a 

top. 

13:39 5 Brian i un altre 
xic 

homosexual. 

En un dels 
encontres 
casuals de 
sexe que 

té Brian, un 
dels xics 
convidats 

diu a Brian 
que és el 

que desitja 
fer. 

Eufemism
e. Funció 
d’ocultaci

ó i de 
pertinenç

a al 
col·lectiu 

LGTB. 

—Vull que 
em folles 
durant 

hores i sóc 
actiu. 

—Fuck 
you. 

—Yeah. 
You are 

the 
bottom, 

remember
? 

14:09 5 Brian i el xic 
amb qui està a 
punt de tenir 

relacions 
sexuals. 

Quan Brian 
i el xic 
estan 

intimant, se 
sobte, 

apareix 
Justin i 

interromp. 
Aleshores, 

Brian 
decideix 

fer fora de 
sa casa el 
desconegut 
amb males 

formes i 
quedar-se 

parlant 
amb Justin.  

Eufemism
e. Funció 
d’ocultaci

ó i de 
pertinenç

a al 
col·lectiu 

LGTB. 

—Que te’n 
donen. 

—Sí, clar. 
Pero tu 
eres el 

passiu, te’n 
recordes? 

—Do I 
look like 
a hungry, 
submissiv
e bottom? 

35:09 9 Emmett amb un 
altre xic que 

acaba de 
conéixer. 

Els dos 
estan 

presentant-
se i es 

diuen quin 
paper els 
agrada 

adoptar en 
les 

relacions 
sexuals. 

Eufemism
e. Funció 
d’ocultaci

ó i de 
pertinenç

a al 
col·lectiu 

LGTB. 

—Semble 
un passiu 
submís i 

famolenc?  

—Didn’t 
know 
you’re 

16:21 12 Melanie i 
Brian. Els dos 

coneixen 

Brian 
compra un 

ós de 

Eufemism
e. Funció 
d’ocultaci

—No 
sabia que 
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into 
bears. 

l’argot de 
l’homosexualit

at. 

peluix que 
va vestit 
amb cuir 

per a 
regalar-lo 
al seu fill 

Gus. 
Melanie li 
diu en to 
sarcàstic 
que no 

sabia que 
li 

agradaren 
els óssos 
amb el 

doble sentit 
d’aquesta 
paraula en 

l’argot 
homosexua

l. 

ó i de 
pertinenç

a al 
col·lectiu 

LGTB. 

t’agradave
n els óssos. 

—So you 
a daddy, 
a master 

or a 
slave? 

20:38 15 Ted i un antic 
amic que es 

retroben a la 
discoteca 
d’ambient. 

A l’amic li 
agrada el 
fetitxisme i 
pregunta a 
Ted si a ell 

també i 
quin paper 
li agrada 

adoptar en 
aquests 

jocs 
sexuals. 

Eufemism
e. Funció 
d’ocultaci

ó i de 
pertinenç

a al 
col·lectiu 

LGTB. 

—Eres un 
senyor, un 
amo o un 
esclau?  

—Yes, I 
surrender. 

—Sir. 
You will 
call me 
“sir” ... 
—And 
you are 
“slave”. 

38:49 
i 

39:03 

15 L’amic de Ted i 
ell mateix. 

Els dos 
estan 
jugant 

sexualment 
i cadascun 
adopta un 

paper. 

Eufemism
e. Funció 
d’ocultaci

ó i de 
pertinenç

a al 
col·lectiu 

LGTB. 

—Sí, em 
sotmet. 

—Senyor. 
Em diràs 
“senyor”. 

—I tu seràs 
“esclau”. 

 

Capítol 1 
 

To be a queen in a world of commoners (03:17) 
Over-pumped princesses (03:38) 
To cruise somebody (05:39) 
Leather (06:59) 
To be into leather (08:27) 
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To be a top or a bottom (13:28) 
To be versatile (13:36) 
To rim (13:46) 
Butch (20:50) 
Faggot (35:47) 
Queen (35:47) 
Muncher (37:57) 
To spank (38:07) 
Lingering (40:49) 
 

Capítol 2 
Anal warts (02:54) 
Fags (03:06) 
Butt plug (15:38) 
Rubbing (22:41) 

 
Capítol 3 

Poppers (08:20) 
Lesbo (07:00) 
Bull dykes (09:11) 
Scat queen (22:40) 
Cock-hungry queen (25:44) 
Tacky little cocksucker (30:27)  

 
 
 

Capítol 4 
Straight (09:05) 
To unzip my fly (12:00) 
Big queer (32:11) 
Gross old homos (32:28) 
Drama queens (32:39) 
The finding out (38:40) 
 

Capítol 5 
Back-slapping breeder (06:52) 
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I’m a top (13:39) 
You are the bottom (14:09) 
Queer world (39:47) 

 
Capítol 6 

Totally queer (02:38) 
Baths (04:00) 
Tit work (04:37) 
Ass play (04:37) 
To came out (08:15) 
A squatter (09:54) 
To be into something (14:00) 
Not in the bar scene (14:00) 
What is he into? (14:01) 
The back room (24:56) 
You’re a catch (34:22) 

 
Capítol 7 

Gay bar (05:00) 
Fudge-packing friends (22:42) 
Butt-fucking (22:42) 
At the baths (28:42) 
Enjoy your poke (33:02) 
Backroom (34:34) 
A drama princess (35:38) 
A bunch of fags (07:01) 
A fucking homo (37:47) 
Fuck me in the ass (37:50) 
 

Capítol 8 
A bunch of fags (07:01) 
Little faggot (09:47) 
A fucking homo (37:47) 
 

Capítol 9 
To be a nelly bottom (03:30) 
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To be a beefy, brutal top (03:30) 
Straight people (12:30) 
Turning you from a candy ass into a stud (13:19) 
Protease inhibitors (23:55) 
Slap that tight round bubble butt (32:45) 
Hungry, submissive bottom (35:09) 
Pussy boy (35:40) 

 
Capítol 10 

To be a catcher or a pitcher (11:10) 
A homo bar (33:10) 
The scene (33:40) 
 

Capítol 11 
Trussed up like a turkey (12:22) 
Tight-ass (12:33) 
To be positive or negative (31:08) 
To be infected (17:53) 
 

Capítol 12 
Fisting power (02:56) 
To be into bears (16:21) 
To be in the dark or in the light (28:40) 
The dark world (41:30) 
 

Capítol 13 
A career dyke (04:10) 
To be a PC (performs cunnilingus) (04:35) 
Black leather chaps (14:07) 
 

Capítol 14 
I’m a homo, and I am a lesbo (14:36) 
I thought from the hug that you were normal (14:40) 
A couple of fat, flabby fags (15:49) 
 

Capítol 15 
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So you are a daddy, a master or a slave? (20:38) 
A leather daddy (23:48) 
Having a dad who is, well, different from other fathers 

 (32:39) 
You’re a fairy (35:45) 
Sir or slave (38:52 i 39:05) 
 

Capítol 16 
Dyke night (04:07) 
The muncher mash (04:27) 
A great fag hag (05:23) 
I’m not a faggot (07:53) 
Queer (08:43) 
She’s a lesbian, oh, she’s a dyke (14:02) 
A gay club (24:42) vs. a faggot club (28:48) 
Butt-fucking (28:54) 
Faggot, cocksucker, homo, fudge-packer (32:21) 
Practice our French (36:09) 
 

Capítol 17 
Faggot, homo, fag (05:10) 
Drag queens (06:44) 
I’m not into leather (20:00) 
 

Capítol 18 
Backroom (02:07) 
Give me a holler (07:06) 
Prowl around the baths (17:45) 
I turned into a big queer (43:30) 
 

Capítol 19 
Banging a bull-dyke (08:54) 
A couple of fucking fairies (26:13) 
Heteros vs. homos (36:18) 
Fucking fairies (37:35) 
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Capítol 20 
What are you into? (09:13) 
Aren’t my scene (09:42) 
Gaydar (43:43) 
 

Capítol 21 
Gay people (33:46) 
Long live the queen (40:40) 
 

Capítol 22 
Is for everyone, straight or gay (08:30) 
Queers (12:08) 
Faggot (17:09) 
He’s into scat (21:57) 
You two have never looked more butch (22:11) 
Flannel, isn’t that lesbian lingerie? (22:18) 
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Abstract: Variation in a language is a controversial aspect 

because of the lack of direct equivalence among languages. 

Draw from My Beautiful Laundrette, key movie from Thatcher’s 

era, an analysis of every aspect of variation will be made, as 

well as translation solutions to each controversial element will be 

given. Therefore, the analysis in this work, which aim is to show 

that catalan language has enough tools to express anything in a 

natural and genuine way, can be useful for a forward theoretical 

study of the translation.  

 

Key words: My Beautiful Laundrette, sociolect, cockney, 

translation, variation, homosexuality 

 

Resum: La variació lingüística és un aspecte que ha portat 

controvèrsia al llarg dels temps per la seua falta d’equivalència 

directa entre les llengües. A partir de My Beautiful Laundrette, 

pel·lícula clau de l’època del thatcherisme, es farà una anàlisi de 

tots els elements de variació lingüística i s’aportaran solucions de 

traducció per a cada element que puga suposar un problema a 

l’hora de traduir. Així, l’anàlisi d’aquest treball, en la qual es 

pretén mostrar que el català té mecanismes suficients per a 

expressar qualsevol expressió d’una manera natural i genuïna, 

pot servir per a fer un estudi teòric de la traducció posterior.  
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Paraules clau: My beautiful laundrette, sociolecte, cockney, 

traducció, variació lingüística, homosexualitat 

 

Un traductor no sols és una persona que es limita a fer 

un transvasament lingüístic entre una llengua origen i una meta, 

sinó que el seu paper va molt més enllà. Un traductor ha de 

descobrir tots els girs i matisos que tenen les paraules i saber 

unir el fils fins a crear un teixit, un nou producte. A més, quan es 

parla de traducció audiovisual la tasca es complica ja que ara 

el traductor haurà de tenir en compte no sols les paraules sinó 

que haurà de jugar amb la imatge, l’entonació, la comunicació 

no verbal dels personatges, etc. ja que, com defensa Larson, “las 

palabras, además de transmitir un significado factual, reflejan 

también actitudes y emociones” (131). 

La variació lingüística és un instrument que es fa servir en 

la producció literària i audiovisual per mostrar-nos la societat en 

què es desenvolupa la història. L’autor del text, a través d’un ús 

específic de la llengua caracteritza i presenta els personatges 

en el context. Així, “allò que defineix cada varietat de llengua 

és la seua relació amb la societat: qui, quan usa la llengua i com 

ho fa” (Lomeña Galiano 277). D’ací es desprén que a l’hora de 

traduir no és suficient un transvasament lingüístic a l’altra llengua, 

sinó que s’han de tenir en compte tant la cultura i els parlants 

meta com els elements extralingüístics de la mateixa llengua 

origen, que són els que marquen la variació i delimiten les 

opcions de traducció. Com afirma Carreras y Goicochea, “en los 

casos en los que la variación lingüística es considerada como un 

elemento determinante de ciertos personajes, aumenta la 

necesidad de encontrar un modo de reproducir su habla, porque 

si ignoramos el idiolecto y neutralizamos a la lengua estándar, 

se corre el riesgo de que no se aprecie la profundidad de su 
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carácter”.1 

En aquesta línia de recerca, l’objecte d’anàlisi d’aquest 

article és la pel·lícula My Beautiful Laundrette, un film britànic 

caracteritzat dins del gènere drama i estrenat el 1985. Aquesta 

obra és un nou tipus de producte cinematogràfic, molt diferent 

de l’anomenat “cinema del tercer món”. Tot i que s’oposa 

completament al racisme i al colonialisme, ha de ser inclosa com 

a part del cinema occidental. És una pel·lícula cosmopolita que 

intenta retractar els conflictes racials als suburbis de Londres 

durant la dècada dels 80, època del thatcherisme, però sobretot 

reflecteix la perspectiva urbana postmoderna dels seus 

creadors, i dic creadors perquè aquesta pel·lícula és la síntesi 

perfecta de les preocupacions estètiques, socials i culturals tant 

del director com del guionista: Stephen Frears i Hanif Kureishi. 

Frears és un director que destaca per haver evolucionat i haver 

creat la seua pròpia personalitat artística, tal i com es resumeix 

en la següent afirmació: “la producción de Stephen Frears ha 

ofrecido una síntesis, con frecuencia afortunada, entre la 

tradición social realista, pero sin su usual moralismo, y la 

irrelevancia y el desenfado posmodernos” (Gubern 500). 

Aquesta pel·lícula es caracteritza especialment per contenir una 

gran varietat de models lingüístics que van des del registre més 

vulgar fins als més elevats. A més, l’argot cockney, marca 

idiosincràtica de la pel·lícula i d’algun dels seus personatges, és 

un element que fa d’aquesta pel·lícula un producte de 

referència. 

Aquest film és un referent cultural de l’època del 

thatcherisme, tot i que s’hi neguen tots els ideals de l’època. La 

forma en què My Beautiful Laundrette parodia alguns dels 

                                                             
1 Cite a partir de Caprara 2011: 154 
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aspectes del thatcherisme és un clar exemple de la hibridació2 

com un mitjà per a qüestionar els discursos. La hibridació nega 

en la pel·lícula el concepte de nació que va intentar projectar 

Thatcher i a més es burla i manipula els discursos econòmics i 

polítics dels conservadors. No obstant això, el que trobem en 

aquest film és un retrat caòtic de la societat que no és el que 

pretén reflectir la idea del thatcherisme. A més, els únics casos 

de progrés social en la pel·lícula són per part dels empresaris 

paquistanesos i no per la gent blanca. En aquesta obra, els 

paquistanesos gaudeixen d’una vida de luxe, mentre que els 

personatges blancs es mostren vagant pel paisatge urbà i 

participen en actes violents. Quan Johnny li pregunta a Omar: 

Who does your uncle think he is, the Great Gatsby? no fa més que 

reflectir una mena d’inversió de paper en l’estructura social. Ací, 

la traducció idònia seria: “Què s’ha pensat el teu oncle que és, 

el Gran Gatsby?”, sense canviar ni adaptar cap element, ja que 

l’oració està comparant a l’oncle amb aquest personatge famós, 

un empresari milionari; per tant, no podem adaptar el nom, si 

bé per algun altre personatge amb les mateixes característiques 

del Gran Gatsby, que és tot un referent i un estereotip, però 

pense que, com que aquest ha estat protagonista de novel·les i 

pel·lícules, tot el món el coneix i, per tant, no és necessari canviar-

lo. A més, es pot apreciar que els personatges paquistanesos 

combinen la capacitat de traure profit d’una ideologia liberal 

amb una forta consciència de família o grup, pròpia d’una 

ideologia conservadora. En una escena de la pel·lícula, Salim 

diu a Omar: Your uncle helped me when I was in need. Now I want 

to help you (traducció: “El teu oncle em va ajudar quan més ho 

necessitava. Ara vull ajudar-te jo a tu”). La cooperació entre els 

                                                             
2 El concepte d’hibridació fa referència a la relació entre els que hi arriben i 
els que ja hi estaven, és a dir, entre els colonitzadors i els colonitzats. 
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membres d’un mateix grup ètnic és un aspecte rellevant en 

aquesta obra. Tots ells es reuneixen regularment en diferents 

celebracions on parlen obertament dels seus problemes de 

negocis. És notable que hi ha una estructura social sòlida que 

dóna suport als seus membres. Ací s’observa un clar contrast amb 

la família anglosaxona, més vulnerable a la fragmentació social 

produïda pel capitalisme.  

Mecanismes per a la traducció de la variació lingüística 

Com es pot observar al llarg de tota la pel·lícula, tots els 

personatges joves, fonamentalment, fan servir un model lingüístic 

col·loquial. No s’utilitzen paraules pròpiament malsonants sinó 

que simplement abaixen el registre quan parlen entre ells la 

qual cosa dóna lloc a un llenguatge més familiar però que cal 

tenir en compte a l’hora d’analitzar la pel·lícula i anar amb cura 

a l’hora de traslladar-lo a la a llengua meta per tal de mantenir 

el to familiar que els personatges originals aconsegueixen. 

Omar pot considerar-se el personatge amb més trets de parla 

col·loquial, si bé utilitza el mateix registre al llarg de tota la 

pel·lícula. En aquesta anàlisi s’agrupen tots els elements amb 

característiques semblants, explicant el problema que presenten 

i com es pot solucionar per obtenir una solució òptima en la 

llengua meta.  

El primer grup, el formen totes aquelles paraules que, 

com ja hem esmentat abans, es poden considerar com a argot 

juvenil, però que tenen un ús tan estés que simplement es queden 

en expressions o paraules col·loquials. Mostres d’aquest tret de 

parla els trobem per exemple a: for fifty quid, on la paraula 

quid és la que ens marca la col·loquialitat. Aquest terme pot 

portar una mica de controvèrsia ja que molts el consideren com 

a argot, però quid ha adquirit un ús tan comú fins i tot per a les 
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persones adultes, que només el consideren com un terme 

col·loquial. La paraula quid fa referència a la lliura esterlina; 

per tant, no podríem traduir aquesta oració simplement com “per 

cinquanta lliures” ja que perdríem tot el matís que quid aporta. 

Una traducció possible podria ser: “per cinquanta llaunes”3 com 

recull el Diccionari del català popular i d’argot (DCP) (Pomares 

1987). També trobem elements d’aquest tipus de parla en Jonny, 

qui es caracteritza per utilitzar més bé argot, encara que amb 

trets de parla col·loquial en molts casos. Per començar, en la 

pel·lícula és molt recurrent en alguns casos escoltar la paraula 

Pakis, que fa referència a tots els paquistanesos en general, 

però connotant una manera familiar o, fins i tot, de vegades 

despectiva depenent del context en el que ens trobem. Amb 

aquest aspecte pot haver-hi un poc de problemàtica ja que es 

podria o bé deixar-la com a l’original amb el risc que potser 

algunes persones no entenguen el que vol dir amb Pakis o bé 

traduir-la per “paquistanesos” i perdre tot el matís col·loquial o 

despectiu que té la paraula. Un altre cas de parla col·loquial 

per part de Johnny és quan utilitza la partícula ‘Dunno’ where he 

is equivalent a I don’t know. Un altre exemple que mostra com 

paraules que sorgiren com una mena d’argot juvenil han avançat 

i han passat a formar part de la parla quotidiana de multitud 

de persones per tot arreu. Un dels llocs on es pot apreciar l’ús 

d’aquesta partícula és a la xarxa i als missatges instantanis, ja 

que la utilitzen per a acurtar el missatge. Per a traduir-la tampoc 

convindria simplement deixar-la com “No ho sé”, sinó que 

hauríem de buscar alguna altra manera com per exemple: “No 

tinc ni idea” o “No tinc ni la menor idea”. Així, si seguim en 

aquest primer grup de trets col·loquials, un altre terme que 

                                                             
3 L’expressió ‘cinquanta llaunes’ seria l’equivalent directe en col·loquial a la 
partícula quid anglesa.  
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podria tenir cabuda seria el terme booze. Aquest terme fa 

referència en sentit general a l’alcohol o les begudes 

alcohòliques. Per a posar-ho un poc en context, en la pel·lícula 

apareix una xica paquistanesa explicant el que agrada fer als 

homes paquistanesos a casa: reunir-se a parlar i beure alcohol. 

Ací és on fa ús del terme booze, i, com que la traducció del mot 

és, simplement, “alcohol”, pense que la solució òptima que 

s’hauria d’adoptar en aquest cas és una reformulació de la 

frase, sense perdre el sentit. Per exemple, podria quedar una 

frase com aquesta: “Als paquistanesos l’única cosa que els 

agrada és reunir-se a casa i posar-se fins a les tranques” ja que, 

encara que aquesta expressió no és la traducció literal de 

l’original, funciona en la llengua meta i, a més, manté el grau de 

col·loquialitat.  

El segon grup està format per les diverses maneres que 

utilitzen en la pel·lícula per a expressar una mateixa paraula: 

xic. Per exemple, Omar utilitza bloke, mentre que Nasser utilitza 

chap i Salim joker. Possiblement, hi haja petits matisos entre 

aquestes paraules, però, en general, totes s’utilitzen per 

expressar el mateix. A l’hora de traduir hom ha d’intentar ser 

creatiu i buscar una forma genuïna per a cadascuna de les 

paraules, sempre intentant reproduir el matís que les paraules 

aporten, també fixant-se en la manera en què parlen els 

personatges en la pel·lícula original, per veure la força que 

tenen les seues paraules i, per tant, buscar la millor solució. És 

convenient ara posar en context els tres termes per a així poder 

traduir-los millor. Omar: I’ve hired a bloke who... Ací el terme 

bloke no té cap matís especial com pot tindre algun altre, és 

només una manera informal de fer referència a un xic, i la 

traducció podria ser per exemple “he contractat un paio...”. 

L’oració que fa servir Nasser és: you look like a tough chap, que 

podríem traduir-la per: “sembles un tio dur”. En aquest cas 
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pareix que ens estiguem subordinant al castellà amb l’ús de ‘tio’, 

però pense que és una traducció òptima, encara que no genuïna, 

ja que és subordinada al castellà, per a no utilitzar altra vegada 

‘paio’, ja que ‘xic’ o ‘tipus’ poden semblar més estàndards i per 

tant apujaria el nivell. Per últim Salim utilitza: that joker is a bad 

influence on Omar. Ací, el terme joker difereix un poc de la resta 

ja que té una connotació un poc negativa, per tant hem de buscar 

una paraula que s’adeqüe al context en el qual ocorre l’escena, 

ja que cal tenir en compte que Salim deu estar una mica enfadat 

amb la qual cosa el to amb el que pronunciarà la frase no serà 

el mateix que el de les anteriors, i açò també es notarà en el 

text meta. Una possible traducció podria ser el terme “llondro” 

en català o el terme “sanguango”, encara que amb aquest ens 

estem subordinant al castellà i, per tant, no seria una forma 

genuïna.  

Un altre grup, el constituirien tots els verbs que denoten 

col·loquialitat o que són, fins i tot, ofensius. En primer lloc, trobem 

una frase dita per Nasser, en la qual diu: you little ... that’s how 

machines get buggered! Ací el verb buggered denota que alguna 

cosa és trencada, i segons el diccionari és un verb ofensiu. També 

pot utilitzar-se com a substantiu, com veurem més endavant. La 

solució que hauríem d’adoptar per a aquesta oració ha de ser 

un verb que utilitzem nosaltres en el nostre dia a dia i expresse 

que estem enutjats perquè s’ha trencat una cosa. Un verb que 

potser siga adequat per a aquesta oració seria el verb 

‘esconyar’ i quedaria així: “maleït ... així és com s’esconyen les 

màquines!”. De la mateixa manera, una altra frase d’Omar ens 

diu: I’ve sussed Salim’s game. En aquest cas, és el verb to suss el 

que ens marca la col·loquialitat de la frase. Ací el verb significa 

‘donar-se compte de’, però, una vegada més, hem de tenir 

present que hem d’aplicar-li el matís de familiaritat que té 

l’original i, per tant, no podem traduir-ho com a tal, hauríem de 
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buscar una forma genuïna en català com per exemple “ja he 

filat quin és el joc de Salim”. A més, el DCP ens dóna una 

expressió equivalent amb aquest verb que també seria correcta 

per a aquest exemple i quedaria així: “ja li he filat el dau a 

Salim”. Aquesta expressió significa ‘endevinar-li les intencions a 

algú’, per tant, s’omet ‘el joc’ de la primera oració i se substitueix 

per la expressió ‘filar el dau’ que ens dóna el significat complet 

que vol donar aquesta oració.  

Un últim grup que tindria cabuda dins d’aquest conjunt 

de trets de parla col·loquial serien les expressions que han 

emprat els personatges en la pel·lícula i que destaquen perquè 

literalment no signifiquen el que en realitat signifiquen; és a dir, 

moltes vegades no es pot deduir el significat si no coneixes 

l’expressió en la cultura de referència. Un exemple d’açò ho 

trobem a una oració de Salim quan diu: your uncle has given you 

a dead duck (referint-se a la bugaderia). L’expressió que 

analitzem ací és dead duck, la qual, literalment, significa ‘ànec 

mort’ però òbviament no té aquest significat. El que vol 

expressar ací aquesta expressió és que la bugaderia que l’oncle 

Nasser li ha deixat a Omar no tindrà èxit i serà un fracàs. El 

substantiu que pense que s’apropa més al significat que vol 

transmetre l’original és ‘nyap’, i l’oració quedaria així: “el teu 

oncle t’ha donat un nyap!”. Si bé, la següent oració de Johnny 

també serviria com a anàlisi: This city is chock-full of money, on 

l’expressió chock-full indica en gran quantitat. En aquest cas és 

més fàcil deduir el significat sense saber prèviament el que 

significa l’expressió ja que l’adjectiu full és conegut i ja ens 

denota que és ple, però a l’hora de traduir necessitem d’una 

altra expressió que no siga ‘estar ple de’ ja que amb aquesta 

l’única cosa que faríem seria elevar el registre, i necessitem una 

expressió que utilitzen els joves, com ara Johnny en la pel·lícula. 

Una possible traducció seria “aquesta ciutat està petada de 
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pasta”. Si ens fixem, he traduït el substantiu money (lit. Diners) 

per “pasta” ja que així encara li dóna un matís més col·loquial 

a l’oració.  

Quant al registre vulgar, el ventall de mostres que s’han 

pogut extraure de la pel·lícula és molt més ampli que en el cas 

dels trets de parla col·loquial. En aquest cas, en canvi, només 

destaquen els adjectius i alguna expressió, però en general són 

els adjectius els que aporten a l’oració el nivell de vulgaritat 

característic de la pel·lícula. Ara bé, només es farà una doble 

agrupació: la primera, en la qual estaran reflectits tots els 

adjectius i la segona, en la qual s’inclouran totes les expressions.  

El primer grup està constituït per tots els adjectius que es 

fan servir al llarg de la pel·lícula per descriure bé siga 

personatges o bé siga llocs. Pel que fa als adjectius que 

descriuen persones, els personatges utilitzen des de bugger o 

prick, fins a bastard o arsehole, i, com que no tots tenen la 

mateixa força expressiva, hem de fixar-nos en els contextos, la 

manera de parlar dels personatges que l’emeten i en el sentit 

en general, per a així poder trobar l’equivalent òptim en cada 

cas. Tots els adjectius tenen una funció, i com afirma Lluís Payrató 

al seu llibre, “és la funció ‘expressiva’, que es connecta amb 

l’emissor i mitjançant la qual manifestem els nostres sentiments i 

estats com a codificadors i “adreçadors” dels missatges” (27). 

Amb açò vol dir que hem de fixar-nos en l’emissor per a poder 

transmetre correctament la funció que tenen els adjectius en la 

pel·lícula. El primer exemple que trobem és quan el pare d’Omar 

diu: The bugger is your nephew, i té dues accepcions. D’una 

banda pot utilitzar-se per a referir-se a una persona amb la que 

tens afecció, és un terme més familiar, i es traduiria per “xaval” 

o “mocós”. D’altra banda té un significat més ofensiu per a 

referir-se a una persona que no fa rés o no t’agrada, i en aquest 

cas la traducció òptima podria ser “galifardeu”. Depenent del 
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sentit que vulguem donar-li utilitzarem o bé una opció o bé 

l’altra. Així, seguint en la mateixa línia, Nasser diu: you’re such a 

prick! Ací, l’adjectiu té clarament un sentit ofensiu, és una 

expressió que només utilitzaríem quan estem molt enfadats i es 

traduiria per “ets un malparit!”. Un altre exemple seria damn 

fool, expressió que sol utilitzar-se molt per a maleir algú i la 

podríem traduir per “maleït bajoca!”. El següent adjectiu el 

trobem a la frase que el pare d’Omar diu: don’t get too involved 

with that crook, referint-se a Johnny, ja que no vol que Omar 

tinga relació amb el jove. L’adjectiu crook té el sentit d’una 

persona deshonesta, normalment aplicat als criminals o 

tramposos, per tant, una possible traducció de l’adjectiu ací seria 

“bandarra” i la frase en conjunt podria quedar així: “no vull ni 

veure’t amb aquell bandarra!”. Si continuem amb l’anàlisi de 

termes que, encara que es podrien considerar argot, s’utilitzen 

d’una manera habitual per la població, trobem l’adjectiu 

arsehole. Literalment aquesta paraula fa referència a una part 

del cos, el cul, però en el sentit figurat com a insult significa que 

una persona és estúpida o pesada. La traducció que més 

s’apropa podria ser l’adjectiu “torracollons” en català. Aquest 

adjectiu l’utilitza Salim en la pel·lícula en aquesta frase: You’ll 

become like those white arseholes who call us wog. Amb white 

arsehole està referint-se a tots els anglesos nadius de pell 

blanca, com poden ser per exemple els londinencs que els 

atraquen en una escena de la pel·lícula. Clarament aquest 

adjectiu té un sentit despectiu vers tota la població anglesa, i 

només amb l’adjectiu ‘torracollons’ no expressem tot l’odi que 

tenen cap els anglesos. En aquest cas podríem tornar a repetir 

l’adjectiu utilitzat anteriorment “malparit” o també es pot 

utilitzar “pendó” amb el sentit de persona menyspreable o 

immoral que pretén transmetre l’original. A més, aquesta oració 

té un altre element que podria considerar-se com argot, i és el 
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terme wog, un terme clarament despectiu que s’utilitza per a 

referir-se a tota la gent de pell obscura. L’adjectiu en català 

equivalent seria “negrata”. L’oració sencera quedaria així: “Et 

convertiràs en un pendó com tots aquells blancs malparits que es 

refereixen a nosaltres com a negrates”. Un altre exemple 

d’adjectiu despectiu és bastard, que com es pot apreciar 

apareix repetides vegades en la pel·lícula. Bastard, a més de 

tenir el sentit de fill il·legítim, també s’utilitza per a referir-se a 

una persona que és cruel o no t’agrada. La traducció òptima 

seria “cabró” o “malparit”, però també poden utilitzar-se 

adjectius com “bord” o “mal-nascut”, com a sinònim de malparit.  

Ara bé, en la pel·lícula també es fan servir adjectius en 

un sentit descriptiu i expressiu per a referir-se a llocs o coses. El 

primer que trobem apareix en una oració que la cosina d’Omar 

diu: How could anyone in their right mind call this shitty little island 

their home? Amb aquesta oració està referint-se a Anglaterra en 

conjunt, mostrant el seu menyspreu cap al país. La traducció que 

cabria ací seria: “Com pot algú considerar aquesta illa de 

merda sa casa?”. Ací, la solució ‘de merda’ ens servirà per a 

mantenir el registre vulgar que té la oració, i, a més, si ho dius 

amb una bona entonació, pot tenir molta força expressiva i 

reflectir clarament el teu rebuig cap al país. El segon exemple 

que es pot extraure és d’una frase que diu Nasser referint-se a 

la bugaderia: I’ve given him that pain-in-the-arse laundrette to 

run. L’adjectiu ací és pain-in-the-arse, i literalment significa ‘gra 

al cul’, és a dir, alguna cosa que és molt molesta. La paraula que 

s’utilitza en català per a expressar que alguna cosa és molt 

molesta és ‘lata’, ‘murga’ o ‘incordi’, fins i tot podríem fer servir 

‘putada’, per tant la traducció de l’oració quedaria així: “Li he 

manat que es faça càrrec de la bugaderia, que era un incordi”. 

En aquest exemple pot ser ‘incordi’ no tinga el mateix nivell de 

vulgaritat que tenia l’original, més bé seria col·loquial. Si bé, 



 ISSN: 2327-4751; eISSN: 2327-476X 

S. Gandia, “La traducció de la variació lingüística en My beautiful laundrette”, 

Studia Iberica et Americana 2 (2015): 47-68 

60 

 

podríem deixar també la traducció literal ‘gra en el cul’ o refer 

l’oració de manera que abaixe el registre. Un últim adjectiu per 

referir-se a algun lloc seria l’utilitzat pel pare d’Omar quan veu 

la bugaderia per primera vegada i diu: Not a bad dump you’ve 

got here. L’adjectiu dump fa referència a un lloc menut i brut, per 

tant l’equivalent en aquest cas seria: “No està gens malament 

aquest antre que heu muntat”, ja que en realitat no ho diu de 

manera despectiva.  

Si continuem amb l’anàlisi, no hem de deixar de banda 

les expressions que fan servir els personatges en la pel·lícula. 

Moltes d’elles es poden traduir literalment, però sí que hi ha 

d’algunes que tenen una expressió genuïna en català. El primer 

exemple que trobem és del pare d’Omar, qui li demana al 

germà que emparelle Omar amb alguna xicota. L’expressió que 

utilitza és la següent: …try to fix him up with a nice girl; I’m not 

sure if his penis is in full working order… on fa referència als 

genitals masculins i qüestiona si els pot fer servir amb alguna 

xicota. Si utilitzàrem una frase pròpia del català, l’enunciat 

podria quedar així: “...mira d’emparellar-lo amb una bona 

xicota; vull assegurar-me que no té els cascavells pansits”. Amb 

l’expressió ‘tenir els cascavells pansits’ també es fa referència 

als genitals, encara de manera implícita. La següent expressió 

també utilitza vocabulari referent a òrgans sexuals, en aquest 

cas els pits. L’enunciat el diu Nasser i és el següent: In this damn 

country, which we love and hate you can get anything…, but you 

have to know how to squeeze the tits of the system. En català 

també existeix una expressió o frase feta que també fa 

referència al mateix òrgan sexual i expressa el mateix. A més, 

a la primera part de la frase tornem a trobar un adjectiu que 

ja hem anomenat abans, ‘damn’, i que serveix per a emfatitzar 

el teu descontent. L’enunciat quedaria així: “En aquest maleït 

país, que tant volem i odiem, pots aconseguir el que vulgues ... 
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però has de saber agafar-te a la mamella del sistema”. 

L’expressió ‘agafar-se a la mamella’ (extreta del DCP) significa 

traure profit d’alguna cosa, i és el significat que l’original dóna. 

Una altra expressió, molt utilitzada no sols en la pel·lícula sinó 

que també en la vida real, és la de Fuck off. Aquesta expressió 

s’utilitza normalment per a dir-li a algú que se’n vaja i la 

traducció de la manera més vulgar seria “ves-te’n a cagar!”, 

encara que també pot tenir altres significats o traduccions com 

“que te’n donen pel cul!”, que ho dius quan estàs fins als nassos 

d’una persona. Una última expressió, que podria considerar-se 

d’alguna manera argot també és to be shagged out, que 

literalment significa “estar rebentat”, o “estar fet pols”. 

Finalment, pel que fa als trets de parla d’argot cockney, 

observem que només és utilitzat per Johnny i la resta de joves 

londinencs. En primer lloc caldria fer una introducció dels trets 

més característics d’aquest argot. El cockney és una forma de 

parla basada en la rima originada en l’East End londinenc com 

a mètode de parla entre els comerciants de carrer. Els 

mecanismes principals que utilitzen són l’ús de paraules 

substitutives i l’ús incorrecte de pronoms i verbs. La controvèrsia 

ací ve ja que no existeixen marques d’argot cockney al català, i 

amb açò vull dir que no existeixen estructures paregudes que 

pugen fer d’equivalent directe. En el cas de les paraules vulgars 

o col·loquials, el català té un ampli ventall de termes i 

expressions que caracteritzen aquests trets de parla, però no 

n’és el cas de l’argot. Seria un error molt gran passar aquest 

matís per alt i traduir-ho per un català estandarditzat, ja que 

perdríem un dels elements més importants que té aquesta 

pel·lícula. S’ha de buscar una solució perquè, encara que no 

tinga la mateixa estructura que l’argot cockney londinenc, es 

veja reflectit en el text meta que els personatges parlen d’una 

manera diferent a la resta. Ací és on s’activa la tasca creativa 
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del traductor. Les solucions podrien anar des d’inventar-nos un 

argot equivalent nosaltres mateixa, encara que resultaria una 

tasca molt complicada, fins a incloure paraules d’altres llengües 

dins del català per a marcar una diferència. Una possible solució 

podria ser fer un ús de llengua no normatiu, perquè seria un 

error traduir-ho per un nivell de llengua estàndard, ja que es 

perdria el matís de parla de carrer que té el cockney. 

El primer exemple, el veiem en un enunciat de Johnny en 

començar la pel·lícula quan diu: We’re moving house. Ací house 

ens dóna la pista que es tracta d’argot cockney, ja que la frase 

en un anglés estàndard seria we’re moving out. La traducció que 

podríem proposar és “Tenim que pirar-nos d’ací”. Com es pot 

observar, l’estructura “tenir + que + infinitiu” és una estructura 

no normativa però que així i tot és utilitzada per alguns dels 

sectors més baixos de la població. Un altre cas és per exemple 

quan Johnny diu: We’re dead impressed by all this. La partícula 

dead impressed ens marca que és argot ja que la forma correcta 

seria very impressed, i una possible traducció seria: “Estem molt 

impressionats per tot astò”. Ací, el terme “astò”, propi d’alguns 

pobles valencians, ens marca el que es pretén transmetre en amb 

la traducció d’aquest argot, és a dir, un ús propi d’un cert sector 

de la població que es distinguisca de l’estàndard. Més 

endavant, Johnny torna a produir un enunciat en el què fa un ús 

impropi dels pronoms i, per tant, ens marca que està utilitzant 

argot. L’oració és: I don’t get along with me mum and dad i el 

pronom correcte hauria de ser my i no me. Per a marcar-ho en la 

nostra traducció, s’ha de buscar com bé s’ha dit una forma que 

siga utilitzada en la societat catalanoparlant però que siga 

utilitzada de manera incorrecta, és a dir una manera no 

normativa. La solució per a aquest exemple podria ser “No em 

porte bé ni amb la mama ni amb el papa”. L’argot cockney 

tendeix a jugar amb els possessius, bé canviant-los o utilitzant-
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los incorrectament, i es pot apreciar al següent enunciat: I want 

to forget all of them things. Ací, them és incorrecte i en anglés 

estàndard s’utilitzaria those. La traducció al català podria 

quedar així: “Vaig a veure si m’oblide de tot”, on hem fet ús de 

l’estructura anar + a +infinitiu, no normativa en català. Un últim 

exemple d’estructures inusuals pròpies del cockney el trobem a 

la següent oració: I ain’t hurting anybody. Ací, ‘ain’t’ és una forma 

abreujada del verb ‘to be’ i cal també esmentar que el seu ús 

s’ha estés a la resta de la població, la qual ha començat a 

utilitzar-la en la xarxa i al seu parlar quotidià. La traducció 

podria ser: “No li faig mal a la penya”.  

Ara bé, l’argot cockney no sols es reconeix per les seues 

estructures gramaticals inusuals, sinó que també fan ús d’una 

varietat de termes que formen part del seu vocabulari corrent. 

Exemples d’aquests podrien ser el terme wog, que com ja ha 

sigut explicat anteriorment és usat per a referir-se d’una manera 

despectiva a totes les persones de pell obscura, o el terme 

moose, que literalment és el nom d’un animal, però en argot 

s’utilitza per referir-se a una persona poc atractiva físicament. 

Un altre exemple és el de la paraula jacksie. En la pel·lícula la 

trobem en un enunciat de Johnny en el què diu: this place will be 

the jewel in the jacksie of south London. El mot jacksie s’utilitza com 

a sinònim d’arse, en català ‘cul’, encara que no és tan ofensiva 

com aquesta última. L’expressió the jewel in the jacksie significa 

literalment “la joia en el cul”. La frase en general està referint-

se a la bugaderia, que serà un lloc que destacarà, serà el millor 

lloc del sud de Londres.  

Conclusions 

La traducció de l’argot i de les varietats de registre en 

un context de traducció audiovisual suposa tot un repte de 
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traducció, perquè tant de les marques argòtiques com de les 

col·loquials, que tenen una funció expressiva i connotativa en el 

llenguatge, no sempre s’aconsegueix una equivalència 

semàntica, pragmàtica i estilística d’un terme, mentre que en 

altres existeix un equivalent encunyat, però que no acaba sent 

una bona solució perquè o bé no és natural ni comunicatiu en la 

llengua meta (així ocorre, per exemple, en “alcohol” per a 

booze), o bé perquè no recull totes les subtileses connotatives del 

terme en el text original. En altres casos es complica quan un 

mateix terme de la llengua origen dóna lloc a diversos referents 

en la llengua meta, com chap o joker en anglés, que podrien 

traduir-se per “tio”, “paio”, “llondro” o, fins i tot, “sanguango”. 

Com que el català tendeix a subordinar-se a l’espanyol quan 

abaixa el registre, aquest factor pot ser considerat problemàtic 

en un principi, però, si n’està justificada la funció comunicativa, 

pot ser un mecanisme de traducció perquè d’aquesta manera 

puga haver-hi una equivalència semàntica, pragmàtica i 

estilística respecte del terme original, que al cap i a la fi n’és 

l’objectiu final. 

En tot moment s’han intentat donar solucions genuïnes i 

normatives, encara que en alguns casos s’han transcendit les 

normes per aconseguir una manera de traduir molt més 

enfocada a la intenció de l’usuari, ja que n’és la finalitat última 

de l’acte de comunicació. A més, s’ha intentat sempre mantenir 

l’essència i les formes naturals que fan servir els personatges de 

la pel·lícula a l’hora de comunicar-se entre ells. Si s’hagueren 

construït totes les propostes de traducció basant-se en la 

normativa, aquestes no tindrien naturalitat, expressivitat i força 

comunicativa en la llengua meta i no transmetrien els matisos 

ofensius i pejoratius que es veuen reflectits en el llenguatge de 

My Beatutiful Laundrette. De la mateixa manera, no es 

transmetria tampoc el paper d’identificació de grup que té 
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l’argot i el registre en menor mesura i, per consegüent, si 

hagueren desaparegut aquestos elements els protagonistes 

parlarien de manera poc natural i, en definitiva, My Beautiful 

Laundrette no tindria cap element que destaqués i li donés una 

identitat pròpia a la pel·lícula. 
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Annex 

 

Trets de parla col·loquial 

 Pare Omar: He’s on dole 

 Salim: Is that your car? Why are you feeling it 

up? 

 Nasser: You would get two fat slaps  

 Omar: …two bottles of vodka and a flap of skin 

 Pare Omar: You must be getting married…why 

else are you dressed like an undertaker on 

holiday? 

 Noia: booze  

 Nasser: What is it what the gora Englishman 

always need? 

 Nasser: you little…that’s how machines get 

buggered! 

 Omar: …I’ve made a fool out of myself 

 Salim: your uncle has given you a dead duck  

 Johnny: All the Pakis liked me. 

 Omar: for fifty quid 

 Omar: I’ve sussed Salim’s game  

 Omar: I’ve hired a bloke …  

 Nasser: you look like a tough chap  

 Salim: That joker is a bad influence on Omar  

 Johnny: This city is chock-full of money  

 Omar: Nasser’s on a marathon sulk  

 Johnny: Dunno where he is 
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 Tania: My family…they’ll swallow you up like a 

little kebab.  

 

Trets de parla vulgar 

 Pare Omar: The bugger is your nephew  

 Pare Omar: …try to fix him up with a nice girl; 

I’m not sure if his penis is in full working order…  

 Nasser: Black-hole flat 

 Nasser: you’re suck a prick 

 Nasser: In this damn country, which we love and 

hate you can get anything…, but you have to 

know how to squeeze the tits of the system” 

 Nasser: Here, you damn fool 

 Pare Omar: Don’t get too involved with that 

crook 

 Noia: How could anyone in their right mind call 

this shitty little island their home? 

 Nasser: my brother was out screwing some 

barmaid 

 Nasser: There’s money in muck  

 Pare Omar: They hate us in England … all you 

can do is kiss their arses... 

 Nasser: A constant boil on my bum 

 Salim: …now you’re trying to screw me up 

 Salim: You’ll become like those white arseholes 

who call us wog  

 Salim: go on. Fuck off. 

 Pare Omar: Bloody arse 
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 Pare Omar: I’ll throw you out of this flat if you 

ever bring that bum-liability friend of yours 

here. 

 Omar: you can start by clean all this bastards 

out 

 Nasser: I’ve given him that pain-in-the-arse 

laundrette to run 

 Salim: don’t fuck your uncle’s launderette 

 Nasser: I’ve got some bastard tenants in one of 

my houses that I cannot get rid of. 

 Salim: For Christ’s sake 

 Nasser: Throw that bugger out 

 Rastafari: Filthy imperialist swine. 

 Johnny: this place will be the jewel in the jacksie 

of south London. Omar: we were shagged out  

 Pare Omar: Not a bad dump you’ve got here  

 Salim: what the scum needs is a taste of their 

own piss 

Trets d’argot cockney 

 Johnny: We’re moving house  

 Londinencs: Fucking nice bit. 

 Londinenc: Piss off back to the jungle, wog boy. 

 Johnny: We’re dead impressed by all this. 

 Johnny: I don’t get on with me mum and dad 

 Londinenc: I don’t want to see one of us blokes 

groveling to pakis. 

 Johnny: I want to forget all of them things  

 Johnny: I ain’t hurting nobody 
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 Johnny: Moose, make yourself useful  

 Johnny: this place will be the jewel in the jacksie 

of south London.  

 Johnny: Omar, what you on about?  

 Londinencs: Why don’t you go to the Palace no 

more? 

 Johnny: Give us me hand back 
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Abstract: The sainet-type comedies are traditional works of the 

culture of Valencia. These popular plays have typical features, 

including the reproduction of an oral and colloquial language 

and the recreation of a really specific variety of the language. 

In this essay we deal with the detection of the critical units of 

translation of the sainet-type comedy of Alcoy named La 

guapeta d’Alcassares, we propose the translation of this units into 

spanish and we analyse the reason of the difficulties implied in 

translation. 

 

Resum: Els sainets tenen una gran tradició en la cultura 

valenciana. Aquestes obres de teatre popular tenen unes 

característiques pròpies, entre les quals es troba la reproducció 

de la llengua oral col·loquial, fet que implica també la 

representació d'una varietat molt concreta de la llengua. En 

aquest treball ens centrarem en la detecció de les unitats 

crítiques de traducció que presenta el sainet alcoià La guapeta 

d'Alacassares, proposarem la seua traducció al castellà i 

descriurem la causa de les dificultats que implica la traducció. 

 

Key words: translation, language variation, theater, comedy, 

popular culture. 
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Paraules clau: traducció, variació lingüística, teatre, comedia, 

cultura del poble. 

 

El sainet és una peça teatral típica de la literatura valenciana, 

que per la seua riquesa cultural i el tractament tan proper dels 

trets lingüístics de la zona en la qual se situa la història, s’ha 

convertit en un dels favorits del públic. Aquest teatre de caràcter 

jocós i popular és un reflex de la societat que pretén 

caracteritzar, i representa una valuosa eina per a transmetre 

amb tota mena de detalls i versemblança, la parla del poble, el 

sabor popular d’una zona.  

Dins d’aquest gènere, l’objecte de la present investigació 

serà La guapeta d’Alcassares, obra del poeta alcoià Joan Valls 

Jordà. Es tracta d’una tragicomèdia publicada l’any 1984, 

escrita en llengua catalana, que combina vers i prosa. La 

temàtica d’aquest sainet se centra en les vivències de dues 

famílies alcoianes durant els tràgics successos que van tenir lloc 

a Alcoi l’any 1873, durant la revolució coneguda amb el nom de 

“El Petrolio”. L’obra està estructurada en tres actes en els quals 

trobem la combinació de diàlegs i acotacions. Per al present 

article ens centrarem únicament en l’acte primer. 

L’obra seleccionada presenta determinades 

característiques que són de gran interés tant des d’un punt de 

vista traductològic com cultural. En primer lloc, l’obra de Valls és 

una representació versemblant de la llengua oral i de la parla 

d’Alcoi del moment, i és la recreació d’una cultura molt lligada 

a un lloc, fet que ens permet fer una anàlisi bastant acurada del 

que s’emprava realment en l’Alcoi de l’època per part de 

diverses classes socials. En segon lloc, caracteritza una varietat 

diatòpica, en aquest cas referent a la comarca de l’Alcoià, i, 

concretament, del municipi d’Alcoi, lloc de naixement de l’autor 

de l’obra i on va romandre durant tota la seua vida. En tercer 
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lloc, aquesta peça desperta el nostre interés per la gran 

abundància d’elements culturals específics que conté, ja que 

l’autor va ser un home fidel a la llengua, a la cultura i a les 

tradicions de la seua ciutat, i ho va reflectir en obres com la que 

hem seleccionat. Finalment, ens interessem per les 

característiques intrínseques del gènere del sainet, entre les 

quals posem de relleu el to humorístic i satíric i, d’igual manera, 

el propòsit principal del gènere, la representació teatral. 

Les característiques abans esmentades, pel seu caire 

idiosincràtic i cultural, suposen un gran repte per a qualsevol 

traductor. Al llarg del present article hem dut a terme una anàlisi 

d’aquests aspectes amb les eines amb què ens forneix la Teoria 

de la Traducció. A fi d’adoptar una perspectiva traductològica, 

hem fet una traducció del text, que, tot i que no formarà part de 

l’article, ens ha servit per a situar-nos i plantejar-nos les 

preguntes pertinents. La nostra aportació és una selecció de les 

Unitats de Traducció que hem considerat més rellevants ―les 

Unitats Crítiques de Traducció―, classificades i comentades de 

forma exhaustiva, amb una proposta de traducció a l’espanyol. 

L’anàlisi i traducció d’unes unitats tan marcadament 

culturals, ha requerit un profund procés de documentació i 

reflexió traductològica que ha estat possible gràcies a la 

consulta de diverses fonts. En primer lloc, les obres sobre el lèxic 

valencià de l’alcoià Eugeni Reig han estat una font molt útil per 

a la documentació del lèxic. En segon, la teoria funcionalista de 

Nord (1997) i la seua noció d’encàrrec de traducció, així com la 

definició del mètode i tècniques de traducció d’Hurtado (2001)1 

han determinat els paràmetres que hem seguit a l’hora de fer la 

nostra traducció, que serveix com a base d’aquesta investigació. 

                                                             
1 Hurtado (2001:269-271) presenta una classificació de les tècniques de 
traducció més rellevants que podem utilitzar en el procés traductològic 
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En tercer lloc, l’element central d’anàlisi, la Unitat de Traducció, 

prové de la descripció presentada per Sánchez Trigo (2002: 

141-161), que inclou la definició de Rabadán (1991). En quart 

lloc, hem pres com a referència la classificació d’elements 

culturals proposada per Katan (1999) a fi de desenvolupar-ne 

una pròpia, que s’adiga a la perfecció al nostre objecte d’estudi. 

1. La Unitat Crítica de Traducció 

L’element central d’anàlisi d’aquest estudi, la Unitat de 

Traducció (UT), és una noció tan important com difícil de definir. 

Diversos investigadors, com ara Vinay i Darbelnet (1977), 

Vazquez Ayora (1982), Santoyo (1983), Sorvali (1986), Toury 

(1995) o Rabadán (1991) li han dedicat atenció i n’han fet 

propostes de delimitació i definició. Per al propòsit concret del 

present article, considerem com la més encertada, la visió de 

Rabadán (1991), qui concep la UT com a 

toda unidad bitextual o de cualquier tipo o nivel 

constituida por un mismo contenido y dos manifestaciones 

formales diferenciadas pero solidarias, y cuya existencia 

depende de la relación global de equivalencia 

subyacente a cada binomio textual Texto Meta-Texto 

Origen. (Rabadán 1991: 199) 

L’element més innovador és la consideració de dos 

significants, és a dir, Rabadán concep la UT com a un element 

de caràcter binari: 

no tiene existencia en un texto, tan sólo actúa cuando se 

da una relación de equivalencia entre dos textos, uno de 

ellos origen y otro meta. (Rabadán 1991:199) 
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Segons aquesta perspectiva, tan sols podem parlar d’UT 

davant la presència de dos textos en llengües diferents que 

presenten una relació d’equivalència entre ells (TO i TM). Per 

aquesta raó, com a part de la investigació, hem fet la traducció 

del fragment de forma prèvia a l’extracció i l’anàlisi de les UT. 

No totes les UT del text han estat analitzades en aquest article, 

ja que n’hem fet una selecció de les més rellevants segons el 

nostre criteri, que donava prioritat als elements culturals i 

idiosincràtics, centrals en el tipus de text estudiat i que presenten 

unes dificultats concretes de traducció. Per això, a partir d’ara, 

parlarem d’Unitats Crítiques de Traducció.  

El principal criteri que hem seguit a l’hora de seleccionar 

les UCT ha estat el component cultural. Aquest aspecte, com 

podem comprovar a partir de la definició de González Davis i 

Scott-Tennet (2005), es tracta d’una noció molt àmplia que 

inclou:  

cualquier tipo de expresión (textual, verbal, no verbal o 

audiovisual) que denota alguna manifestación material, 

ecológica, social, religiosa, lingüística o emocional que 

puede atribuirse a una comunidad en particular 

(geográfica, socioeconómica, profesional, lingüística, 

religiosa, bilingüe, etc.) y puede ser admitida como 

característica por las personas que se consideran 

miembros de ella. (González Davis i Scott-Tennet, 

2005:166) 

Si tenim en compte que les diferents varietats d’una 

llengua són un tipus d’expressió verbal que denota una 

manifestació lingüística que pot atribuir-se a una comunitat en 

particular (històrica, geogràfica, social o funcional) i és admesa 

com a característica per les persones que se’n consideren 
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membres, podem veure clarament que la variació lingüística 

(diacrònica, diatòpica, diastràtica i diafàsica) s’inclou dins de la 

categoria de referent cultural. En el present article li hem 

dedicat una atenció especial, però no exclusiva, ja que també 

hem tingut en compte altres elements culturals que han despertat 

el nostre interés. En qualsevol cas, no convé oblidar que la 

denominació i conceptualització dels elements culturals, 

especialment si són marcadament locals com en el cas dels 

sainets, solen estar lligades a una varietat concreta. 

A fi de concretar la definició de González Davis i Scott-

Tennet i facilitar-ne l’aplicació, hem tingut en consideració la 

classificació proposada per Katan (1999:63-90). En el text 

objecte d’estudi hem trobat una mostra ben representativa dels 

nivells 1) l’entorn, 2) la conducta i 3) les capacitats, estratègies i 

destreses. Entre els referents culturals relacionats amb l’entorn, 

pertanyents al nivell 1), hem detectat topònims (Foia, 

Alcassares), menjar (coca, crespell, minxo, sardina de bota), 

edificis i habitatges (Església de Santa Maria, Círcul Industrial) , 

antropònims (Roseta, Pere, Leocàdia, Donya Elisa, Danieleta) i 

activitats típiques2 (fester, Llana). 

Pel que fa al nivell 2), la conducta, està integrat per les 

normes i restriccions d’una cultura, així com pels estereotips que 

s’hi associen. Aquestes normes, restriccions i estereotips sovint 

troben expressió lingüística en forma d’unitat polilèxica, ja siga 

                                                             
2 De forma general hem seguit les propostes de Katan pel que fa als nivells 
i subnivells, no obstant això, l’últim subnivell, activitats típiques, esdevé una 
creació personal, ja que ens hem trobat amb UT que, pels seus trets, no tenien 

lloc a la classificació ni s’adequaven a la resta de subnivells proposats per 
l’autor. Quant al nivell “capacitats, estratègies i destreses” atenent al 
propòsit de caracteritzar la varietat diatòpica de la zona, hem establert el 
subnivells referents a culturemes ”de caràcter general” i “típics de la 
comarca” . 
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innovadora o encunyada, com és el cas de les unitats 

fraseològiques. A fi de fer una anàlisi més acurada, hem dividit 

les unitats polilèxiques innovadores entre les que estan basades 

en una figura clàssica (com ara un joc de paraules amb l’haca) i 

les que estan basades en estereotips, normes i restriccions, entre 

les quals es trobarien les següents: 

 

Clar com el sol 

Deixar-se alguna cosa dins del pap 

Els diners fan bo l’amor 

Estar en dejú d’alguna cosa 

Estar més dura que una castanya crua en boca d’un 

desdentat 

Estar més lluent que l’altar major de Santa Maria 

Fer-se el mussol remoló 

Perdone si la propia estimació li parega un poc 

ensabonà 

Quan madura la bajoca trau el color de la sang 

Sacsar la modorra 

Ser de la mateixa fusta 

Tenir una fleuma de caragol fatigat 

 

A més de les expressions innovadores, hem seleccionat 

també les unitats polilèxiques encunyades, és a dir, les unitats 

fraseològiques. Aquesta mena d’unitats caracteritzen clarament 

la comunitat que les fa servir, que en aquest cas és la dels 

parlants de valencià (en la primera columna) i els parlants de la 

zona de l’Alcoià (segona columna). 

 

A cau d’orella 

Anar a costura 

Armar un bollit 

A arrastrons 

Al qui es burla el 

dimoni li furga 
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Estar bascós 

Cames! 

En llagrimetes 

Estar en l’hort 

Estar més coent que un 

all 

Fer taula rasa 

La llei de l’embut: el 

ample per a mi i 

l’estret per a tu 

Lligar els fils 

Menjar a dos queixos 

Obrir l’ull 

Picar sola 

Ser bleda 

Ser un maula 

Tenir la paella del 

mànec 

Fer-se la minsa 

Armar un canyaret 

Arreglar un noviet 

Canviar la negra fel 

per la mel 

Córrer l’andola 

Dir maxaes 

Donar els cuens 

Donar ferribusterri 

Estar batejat en aigua 

de tramússols 

Pegar una mirà 

Prou d’eixe palet 

Rosegar un corcó 

Ser un mussol 

Ser veritats que canten 

Tenir barra 

Tenir cara de pomes 

sirgues 

Tenir l’ànima somorta 

Tenir la llengua esmolà 

 

Quant al nivell 3), capacitats, estratègies i destreses, 

Katan n’inclou els elements que caracteritzen les diferents 

varietats lingüístiques. En la nostra aplicació a l’objecte d’estudi 

hem considerat rellevant distingir entre elements pertanyents al 

valencià general (auiarràs, anemoné, alomón, barull, 

destrellatat , erro, remugar) i elements típics de la comarca de 

l’Alcoià (llevantança, engimbori, recontraminos, estantís, 

desllavassat). 

2. Anàlisi de les Unitats Crítiques de Traducció  
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A continuació presentarem l’anàlisi d’una selecció d’UCT 

del primer acte del sainet La guapeta d’Alcassares. Aquesta 

consta de la UCT en context (del TO i del TM), la descripció del 

procés de documentació i reflexions traductològiques, una 

proposta de traducció a l’espanyol (inclosa en el quadre inicial) 

i la justificació. A fi que siga una mostra representativa, en la 

nostra selecció d’UCT hem inclòs referents culturals de tres nivells 

diferents: a) de l’entorn, b) de les capacitats, estratègies i 

destreses i c) de la conducta. 

2.1. Referents culturals del nivell de l’entorn 

Alcassares 

TO en context TM en context 

Jo sóc Roseta, filla d’Antoni 
Arques, ferrer i mariscal, i de 
Ximeta Ibàñez, naturals de 

Penàguila i residents en 
Alcassares. 

Soy Roseta, hija de Antoni 
Arques, herrero y mariscal, y 
de Ximeta Ibàñez, naturales 
de Penáguila y residentes en 

Alcazares.  

 

En aquest cas trobem una referència cultural que 

situaríem dins de l’apartat “entorn” de Katan, més concretament, 

en el subnivell “topònims”. El terme Alcassares és el nom propi 

d’un dels barris de la ciutat d’Alcoi. Aquest barri és conegut per 

ser un barri conflictiu i de gran diversitat ètnica. Trobem una breu 

però clara caracterització d’aquest barri amb la notícia 

publicada en el periòdic ABC l’any 2001 que diu: 

El matrimonio ha vivido en Alcoy todos estos últimos años. 

Primero en el barrio del Ensanche para pasar después 

al depauperado de Algezares, muy pobre, habitado 
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por “gitanos y okupas”, según reconocen en la propia 

Policía Local (ABC, 2001) 

A pesar que volíem esmentar breument les connotacions 

culturals que aquest terme té en l’actualitat, considerem que 

podem mantenir el topònim sense fer cap mena de nota o 

d’aclariment respecte a aquestes, ja que, si bé fa anys la situació 

no era tan desmesurada, sempre ha sigut un barri de gent pobra 

i molt humil i, aquest tret, s’exposa de forma clara en alguns 

fragments posteriors de l’obra. Ho il·lustrem amb els següents 

fragments de l’obra original de Joan Valls (1984): 

Jo, que he nascut en Alcoi fa més de vint anys, encara no 

conec Alcassares, eixa zona de la ciutat tan típica. Ací, 

en el carrer Santa Elena, no mos arriba la gràcia de lo 

popular per un prejudici estantís i absurdament 

encopetat ... Vullc trepitjar Alcassares i observar els meus 

veïns, els qui treballen de sol a sol i mengen minxo i 

sardines de bota, els qui pateixen gana i trauen forces 

de flaquesa (Valls, 1984: 30)  

 

I tu allí, en Alcassares, en casa de Toni, el ferrer, a 

dependre lliçons de progressisme revolucionari i 

abandonant-me (Valls, 1984: 31) 

Considerem aquest element com a una unitat crítica des 

del punt de vista de la traducció. Aquest barri es denomina 

Alcassares en català (tal i com ho podem veure en el TO) però 

el seu nom oficial en llengua castellana és Algezares. L’origen 

del nom Alcassares prové de la construcció d’un castell, un 

alcàsser (alcázar en castellà) que es va construir de forma prèvia 

a la publicació d’aquest llibre (l’any 1256) en aquest barri. 
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Molts habitants de l’Alcoià fan referència a aquest barri amb el 

mot Alcazares, una mescla de la paraula alcázar i el terme 

català Alcassares. A pesar que coneixem aquesta denominació i 

sabem del seu ús, no podem aportar dades i xifres que ho 

proven ja que, per qüestions d’extensió del treball, no ha sigut 

possible fer enquestes. 

Per aquest motiu, atenent al propòsit del present treball 

(fer una traducció d’una obra popular que serà representada) 

en aquest context, considerem, que, encara que no es tracta del 

terme oficial per a designar aquest barri, és més natural i 

entenedor per al públic del sainet utilitzar aquest híbrid i que, 

per tant, acompleix el nostre objectiu de la traducció. 

 

Crespell 

TO en context TM en context 

Sé cosir, sé bordar, sé fer 
coques, crespells i orelletes. 

Sé coser, bordar, hacer 
cocas, buñuelos de pascua 

y orelletes.  

 

En aquest cas trobem una referència cultural a un tipus 

de menjar que situem dins del subnivell “menjar”. Com que no 

coneixem aquest dolç i no podem identificar-lo ni trobar una 

traducció sense tenir en compte les seues característiques i 

connotacions culturals, comencem una tasca de documentació. 

Segons el DIEC trobem que aquest terme és: 

crespell  

1 m. [LC] Cresp¹ .  

2 m. [LC] [HO] Bunyol prim de pasta dolça. 

Una vegada hem establert que es tracta d’un dolç en 
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forma de bunyol, cerquem al Diccionari català valencià balear 

(en endavant DCVB) per a obtenir-ne més dades. L’accepció 

relacionada amb el que ens interessa diu: 

crespell m. 

Pasta dolça composta de diferents ingredients i feta de 

diverses formes, segons les regions, però que en general 

té per nota distintiva la d'ésser rugosa, ondulada o 

dentellada.  

En aquesta definició, es fa referència a una varietat de 

modalitats d’aquest dolç i a les localitats on és típic la seua 

elaboració. No obstant això, cap de les localitats a les quals fa 

referència es correspon amb la zona en què es localitza el 

desenvolupament d’aquesta obra. Després d’una investigació 

més acurada, finalment, vam trobar un tret comú en la 

elaboració d’aquest dolç; se sol fer per Pasqua. 

Com que considerem que el terme crespell és un terme 

opac per al públic que voria el sainet en cas que es 

representara, hem decidit eliminar la denominació original del 

terme i fer una explicació d’aquest amb els dos trets principals 

que hem pogut veure que el caracteritzen: és un bunyol i es cuina 

per Pasqua. Per tant, la traducció final per a aquest terme és 

buñuelos de Pascua. 

 

Orelleta 

TO en context TM en context 

Sé cosir, sé bordar, sé fer 
coques, crespells i orelletes. 

Sé coser, bordar, hacer 
cocas , dulces de pascua y 

orelletes.  
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A continuació trobem una referència cultural a un dolç 

típic de la localitat d’Alcoi. El DIEC defineix aquest dolç com: 

orelleta f. 

1 f. [LC] [HO] Coca dolça rodona molt prima i cruixent, 

fregida amb oli. 

Com hem esmentat abans, el més rellevant per a la 

traducció que presentem, és que el referent cultural siga conegut 

i que el terme que el denomine siga transparent per als 

receptors. Per tant, cerquem el terme al DCVB per a obtenir 

informació cultural i trobem una definició especialment 

interessant:  

orelleta f. dim. 

5. Coca rodona, molt prima, feta de farina, ous, sucre i 

canyella, fregida amb oli (Camp de Tarr., Pla d'Urgell, 

Val., Eiv.) 

A més del coneixement personal d’aquest element tan 

característic de la gastronomia alcoiana i, encara que aquesta 

segona definició pot semblar bastant similar a la del DIEC, 

trobem que es interessant veure el fet que s’especifica amb la 

etiqueta Val, que aquest dolç també es consumeix en altres 

regions de la Comunitat Valenciana.  

Després de cercar informació quant al terme, trobem que 

hi ha un mot en llengua castellana que designa un dolç que, per 

les imatges i la informació que podem trobar, és molt semblant 

a les orelletes. El terme al qual ens referim és hojuela. No obstant, 

cal tenir en compte que el terme orelleta és un mot que s’utilitza 

de forma uniforme en la seua varietat valenciana, 

independentment de la llengua que utilitze el parlant i que, el 
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terme equivalent en llengua castellana és opac i desconegut per 

als habitants d’una regió valencianoparlant.  

Per aquest motiu i, si tenim en compte els criteris que hem 

establert per a la traducció (ús del terme en la regió, registre 

popular, entenedor i natural per al públic) proposem la 

conservació del terme original en llengua valenciana en el TM.  

Aquesta decisió pot semblar contradictòria si considerem 

la decisió de traducció presa el cas anterior (veure crespell). No 

obstant, la raó de ser és ben senzilla: com que tractem de 

caracteritzar la varietat diatòpica d’una zona, el fet que es 

tracte de dos elements gastronòmics no és tan rellevant com la 

càrrega cultural i com n’és de típic l’element cultural en la zona. 

Per tant, són l’entorn i les connotacions culturals del terme el que 

els diferencia clarament. 

2.2. Referents culturals del nivell de les capacitats, estratègies 

i destreses 

Anemoné 

TO en context TM en context 

LEOCADIA: Roseta: cap a 
Alcassares les dos! ¡Anem-

se’n!  
ROSETA: ¡Leocàdia, 

“anemoné”! 

LEOCADIA: Roseta: hacia 
Alcazares las dos. ¡Vámonos! 

ROSETA: ¡Leocadia, 
anemoné! 

 

Aquesta unitat pertany al nivell “capacitats, estratègies i 

destreses” i al subnivell “varietat lingüística”. Anemone és un mot 

popular i, per tant, el DIEC no el recull. Es tracta d’una expressió 

que s’utilitza en primera persona del plural i s’empra per indicar 

que volem abandonar un lloc. Segons el DCVB: 
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MONE! 

forma contracta de anem-mos-ne (=anem-nos-en), usada 

a gran part del País Valencià. 

Fon.: móne (val.). 

La dificultat de traducció d’aquest terme resideix en el 

valor pragmàtic de l’expressió, és a dir, en la importància del 

context per a poder interpretar el significat. La persona que 

escolta aquesta expressió no interpreta una ordre sinó una 

proposta amigable en un to desenfadat.  

Encara que en català estàndard la forma verbal seria 

anem-nos-en no trobem que l’equivalent al castellà, vámonos (el 

que podríem anomenar “traducció normativa”) siga la decisió 

traductològica més apropiada per dos motius: 

1. Es tracta d’una expressió familiar, molt utilitzada, 

que ha sobreviscut al llarg dels anys, de forma que 

esdevé un dels trets més característics de la parla 

popular valenciana i, més concretament, és 

característica de la oralitat de la zona de l’Alcoià. 

En aquest punt, cal recordar que uns dels objectius 

originals de l’encàrrec és fer una traducció que 

caracteritze la varietat diatòpica d’aquesta zona i, 

si neutralitzarem aquest element, perdríem una part 

d’aquesta caracterització. 

2. No trobem que hi haja una expressió en llengua 

castellana amb el mateix valor pragmàtic i amb la 

mateixa càrrega cultural. 
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Per aquestes raons, proposem la conservació del terme 

anemone en la traducció a la llengua castellana.  

2.3. Referents culturals del nivell de la conducta 

L’haca 

TO en context TM en context 

ROSETA: El motiu de la meua 
visita és dir-los que l’haca 

del seu marit... 
DONYA ELISA: L’haca del 

meu marit? 
ROSETA: Pues sí, que l’haca 

del seu marit ja té les 
ferradures noves, així que 
poden vindre per ella, per 

l’haca del seu marit quan els 
vinga bé. 

ROSETA: El motivo de mi 
visita es decirles que el burro 

de su marido… 
DOÑA ELISA: ¿El burro de mi 

marido…? 
ROSETA: Pues sí, que el 

burro de su marido ya tiene 
clavadas las herraduras 

nuevas, así que pueden venir 
a por él, a por el burro de su 

marido, cuando les 
venga bien. 

En aquest cas ens trobem amb un joc de paraules (d’ara 

en endavant JP) humorístic inclòs en el subnivell “recursos 

clàssics”. En aquest fragment, Roseta, la filla del ferrer, avisa la 

família de què l’haca a la qual havien de posar les ferradures, 

ja les té posades. No obstant, amb la forma en què ho fa, 

sembla que compare el marit de la senyora de la casa amb una 

haca. Segons el DIEC: 

haca  

f. [ZOM] [LC] [AGR] Cavall petit i vigorós, l’alçada del 

qual no passa de 148 centímetres. 

Aquest joc de paraules funciona en català, però esdevé 
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un problema en la seua traducció al castellà ja que es produeix 

un canvi de gènere (l’haca en català i la jaca en castellà) i, com 

que fa referència a un home, si utilitzem aquest mot femení es 

perd i es neutralitza el joc.  

Per tant, per tal d’abordar aquest joc de paraules de la 

millor forma possible, hem decidit canviar l’animal per un de 

gènere masculí: el burro. Amb aquest canvi, la comparació 

funciona a la perfecció i encara que variem l’animal, creiem que 

el canvi d’animal no és tan rellevant com la conservació del to 

humorístic de l’obra. 

No obstant, cal esmentar que unes pàgines més tard en 

l’obra, trobem que utilitza de nou un JP, però en aquest cas fa 

una comparació amb una protagonista femenina: 

A avisar de que les ferradures de l’haca ja l’esté fetes i 

clavaes i a dir-nos que envies per ella, vull dir per l’haca 

(Valls, 1984: 32)  

Com que hem realitzat la selecció d’un animal per a 

poder fer un canvi de gènere com hem esmentat abans, i 

considerem que el primer JP és més rellevant que el segon ja 

que és innovador en la comparació, hem decidit neutralitzar 

l’humor en el segon cas però mantenir-lo en el primer. 

 

Tenir una fleuma de caragol fatigat 

TO en context TM en context 

DONYA ELISA: Danieleta, 

pica sola i ves de pressa al 

DOÑA ELISA: Danieleta date 

prisa y ves al mercado, que a 
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Mercat, que a voltes tens una 

fleuma de caragol fatigat. 

veces eres más lenta que un 

caracol con asma. 

 

En aquest cas ens trobem amb una metàfora innovadora. 

Com hem comentat anteriorment, hi ha diverses comparacions 

que l’autor realitza en un to humorístic però, com que són 

creatives, no hi ha un equivalent establert. És el cas de tenir una 

fleuma de caragol fatigat. El mot fleuma és segons el DIEC: 

fleuma 

adj. i m. i f. [LC] Que és fluix de caràcter, mancat de 

fermesa, fàcilment entabanable. No en faràs res, 

d’aquest xicot: és un fleuma i un gandul. 

En aquesta expressió l’autor ha utilitzat el mot fleuma 

que, com hem vist, és un mot que designa apatia, calma i un 

temperament molt fluix, i l’ha associat amb un animal que 

presenta aquest comportament: el caragol. A més a més, per tal 

de incidir sobre aquesta comparació ha afegit l’adjectiu fatigat. 

És indispensable tenir en compte el to humorístic de l’expressió 

ja que, en tractar-se d’una metàfora innovadora, el que busca 

és ser divertida i, aquest és el principal tret que devem tenir en 

compte en la traducció. 

Si bé hem considerat diverses opcions neutrals per a la 

traducció, entre les quals destaquem tener pachorra, hem 

considerat pertinent evitar la neutralització i realitzar propostes 

innovadores en llengua castellana amb l’objectiu de mantenir un 

efecte semblant al que provoca l’expressió en el TO. Entre les 

opcions més clàssiques hi ha les expressions fixades com:  

- Ser más lento que el caballo del malo 
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- Ser más lento que una tortuga 

A pesar d’aquestes propostes, hem optat per prendre 

com a base el caragol i crear una metàfora innovadora de la 

mateixa forma que ho fa l’autor, per a de mantenir al màxim 

l’essència del text. Per aquest motiu, hem pres com a base 

l’animal utilitzat, el caragol, (amb les connotacions de lentitud 

que té implícites) i li hem afegit una referència a una malaltia 

que implicarà fatiga: l’asma. Si ajuntem les dues idees, 

aconseguim crear una hipèrbole ja que trobem que es tracta 

d’un animal molt lent que, a més a més, té una malaltia que el 

fa ser encara més lent i que, com que és creativa i desconeguda 

per al públic, pot ser graciosa i acomplir un dels propòsits de 

l’obra. Per tant, la traducció final proposada és: ser más lento 

que un caracol con asma. 

 

Quan madura la bajoca trau el color de la sang 

TO en context TM en context 

LEOCÀDIA 
Si el que li dic tant li xoca, li 

recorde un bon refrany: 
quan la bajoca madura trau 

el color de la sang. I eixe 
color m’ha eixit a l’impuls 

d’un sentiment. 

LEOCADIA 
Si lo que le digo le resulta 

tan chocante, le recuerdo un 
buen refrán: cuando 

madura el pimiento se 
vuelve rojo como la sangre. 
Y de ese color me he puesto 

por el impulso de un 
sentimiento 

 

Pel que fa a aquesta expressió, trobem que ha sigut la 

metàfora innovadora més complicada de traduir. Com que no es 

tracta d’una metàfora clàssica sinó d’una expressió que ha creat 

l’autor, tractarem d’explicar el que hem extret d’ella.  
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La expressió la diu Leocadia, la filla de la família, com 

a resposta a una acusació de sa mare sobre que està boja i que 

ha canviat, en un sentit negatiu. Pel context, i per la rebel·lia que 

caracteritza la protagonista, entenem que aquesta expressió es 

refereix a que, de la mateixa forma que la bajoca (que, 

primerament és de color verd) madura, i durant aquest procés 

canvia el seu color al que serà el seu color final, les persones 

segons creixem també ens manifestem tal i com som.  

És important esmentar el doble problema d’aquesta 

oració. D’una banda trobem que es tracta d’una metàfora en la 

qual no podem eliminar la referència al color roig, ja que en la 

oració següent trobem que la protagonista en fa referència:  

... quan la bajoca madura trau el color de la sang. I eixe 

color m’ha eixit a l’impuls d’un sentiment. 

I, d’altra banda, si tenim en compte, de forma individual, 

els elements que formen l’expressió, trobem el terme bajoca, que 

té una gran càrrega cultural. L’autor concep que la bajoca és un 

vegetal verdós que madura i adquireix el color roig, per la qual 

cosa no fa referència a l’element que en gran part de la 

comunitat es coneix com a bajoca sinó al que es coneix com a 

pebrot. No obstant, la denominació bajoca que utilitza és la que 

s’utilitza de forma habitual en la zona de l’Alcoià i que, segons 

el DCVB és: 

bajoca f. 

Pebre que no és coent (Benilloba, Biar) 

Per aquest motiu, la càrrega cultural d’aquesta expressió 

és molt gran ja que caracteritza la varietat diatòpica d’Alcoi, 

fet molt rellevant en el present treball. 
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Després d’haver exposat el que hem extret de 

l’expressió, passarem a la traducció. Hem decidit fer una 

traducció bastant literal que s’assemble a l’original perquè 

considerem especialment rellevant mantenir en la llengua 

d’arribada els trets culturals que hem comentat i ja que, en 

tractar-se d’una figura innovadora, en llengua meta no hi ha 

expressions semblants. Per tot el que hem esmentat, proposem: 

Cuando madura el pimiento se vuelve rojo como la sangre.  

En aquest apartat, considerem interessant fer un breu 

comentari, en referència a un tret de les UF que hem observat: 

el predomini d’UF de caràcter negatiu emprades en el text. 

Aquest tret és molt important ja que, el fet que l’autor trie 

aquestes unitats, té una funció predicativa, és a dir, a més de 

caracteritzar la parla, caracteritza els personatges. Hem 

observat que, especialment, fa referència a aquells amb trets 

negatius, com és el cas de Leocàdia, la filla rebel de la família 

o Roseta, la filla del ferrer, una jove de classe treballadora. A 

ambdós li dedica UF com: m’has donat ferribusterri, tenir la 

llengua esmolà, canviar la negra mel per la fel i, considerem, que, 

potser, la tria d’aquestes unitats tan negatives pot estar 

relacionada amb l’entorn on se situa l’obra, una revolució dels 

treballadors per a aconseguir millors condicions. No obstant, 

caldria una investigació i una anàlisi més profunda del motiu de 

la tria d’aquestes UF i la seua relació amb l’entorn, que, no 

obstant, és adient al present treball. 

 

Estar batejat en aigua de tramússols 

TO en context TM en context 
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ROSETA: Els de sempre: els 
qui remenen diners i mengen 
a dos queixos. En canvi, els 
que han estat batejats en 
auia de tramússols, o siga 

els desheretats, eixos el 
respeten i l’admiren. 

ROSETA: Los de siempre, los 
que manejan dinero y comen 

a 
dos carrillos. En cambio, los 
desafortunados o sea, los 

desheredados, esos le 
respetan y le admiran. 

 

En aquest cas ens trobem amb una UF típica de la zona. 

Segons Eugeni Reig, l’origen del mot tramússol és: 

El plural de tramús és tramussos, però a Alcoi es 

pronuncia tramússols, forma ultracorrecta formada sota 

la influència de plurals com bonítols, cúgols, péntols, 

gínjols, pàmpols etc. D’aquest plural s’extragué el 

singular analògic tramússol, que és el mot que s’usa allí 

per a denominar aquesta lleguminosa. (Reig, 1999: 658) 

Aquesta planta de la família de les fabàcies es conserva 

en pots de plàstic amb aigua. Aquesta aigua conté resquícies 

del llegum i té una aparença tèrbola i poc nítida. Després 

d’analitzar les connotacions dels elements que composen 

l’expressió, cal analitzar el significat de la UF en conjunt. És 

també Reig (2013: 231) en el seu anàlisi del lèxic tradicional 

d’Alcoi, qui ens descriu aquesta UF com “també hi ha l’expressió 

estar batejat amb aigua de tramússols, que s’usa per a referir-

se a aquells que són uns pobres desgraciats, que no els ix res 

bé”. 

Per tant, aquesta UF designa la gent que no té sort en la 

vida i els caracteritza per haver sigut batejats amb aquesta 

aigua tan tèrbola que hem esmentat.  

Pel que fa a la traducció del mot, no coneixem ni hem 

trobat cap expressió equivalent en castellà amb les mateixes 
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connotacions i que mantinga les referències al bateig i als 

tramussos. Per tant, hem considerat emprar un dels criteris de 

Marco (2008) 3  i traduir la UF per un element neutre que 

expressa la mateixa idea però no és una UF. La proposta de 

traducció és los desafortunados. 

 

Donar ferri busterri (a algú) 

TO en context TM en context 

DONYA ELISA (Amb veu 
queixosa): 

Fes el que vulgues, Leocàdia. 
M’has donat ferri busterri! 

DOÑA ELISA (Con voz 
lamentosa): 

Haz lo que quieras, 
Leocadia. ¡Me has dado un 

disgusto de muerte! 

 

Pel que fa a esta expressió tan típica i emprada en la 

zona d’Alcoi, hem considerat pertinent analitzar, primerament, 

els elements que la composen i, a continuació, el sentit de l’oració 

en la seua totalitat. El mot ferri-busterri o ferribusterri no el recull 

el DIEC ni el DCVB. Es tracta d’una planta que en llengua 

estàndard es denomina fumària. Aquesta planta té propietats 

medicinals i s’empra entre d’altres usos com a diürètic i laxant. 

No obstant, cal evitar la sobredosi ja que, en quantitats massa 

elevades, es considera una planta tòxica. 

Després d’analitzar el component principal de 

l’expressió podem deduir les connotacions negatives de la UF en 

conjunt: es tracta d’una actuació que afecta de forma negativa 

a alguna persona. Aquesta deducció ens la confirma Reig (2013: 

203) quan explica el significat de donar ferribusterri com: 

                                                             
3 Hem decidit fer servir els criteris de Josep Marco (2008) que 

esdevenen una modificació d’aquells que, l’any 1996, va proposar 
Delabastita. 



 ISSN: 2327-4751; eISSN: 2327-476X 

I. Miró, “El sainet, la parla del poble. Anàlisi de les unitats crítiques de traducció de La 

guapeta d’Alcassares”, Studia Iberica et Americana 2 (2015): 69-97 

93 

 

“Donar (a algú) un disgust de mort, deixar-lo moralment fet 

pols”. 

Aquesta expressió continua molt vigent a Alcoi i és 

utilitzada pels valencianoparlants de la zona, especialment per 

la gent major.  

És molt difícil abordar la traducció d’aquesta UF ja que 

es tracta d’una expressió molt típica de la zona i que, a més a 

més del significat com a UF, inclou el recurs retòric que es la rima 

consonant de ferri i busterri. Hem tractat de ser coherents amb 

les decisions preses anteriorment en els casos de les UF amb més 

càrrega cultural i, per aquest motiu, hem decidit traduir donar 

ferri busterri a algú per una UF pròpia de la llengua d’arribada 

que, encara que no és idèntica a la del TO i no manté la rima, 

sí que té el mateix significat i és bastant coneguda: dar un 

disgusto de muerte (a alguien). 

 

Tenir barra 

TO en context TM en context 

DONYA ELISA: Quina barra 
tens Pere! Tu sempre tan 

guasó! 

DOÑA ELISA: ¡Qué morro 
tienes, Pere ! ¡Tú siempre tan 

guasón! 

 

Aquesta UF és una expressió valenciana, molt 

característica de la localitat d’Alcoi. Com bé ens indica el DIEC 

en una de les accepcions del terme barra: 

barra f. 

11 f. [LC] Atreviment degut al menyspreu del que diran 

o pensaran els altres. Va tenir la barra de comparèixer a 
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la festa sense haver-hi estat invitat. Ja li’n pots fer, de 

retrets, amb la barra que té! 

Per tant, la expressió s’empra per a referir-se a una 

persona descarada i fresca, que no té vergonya de fer o dir 

alguna cosa. 

La traducció d’aquesta expressió no ha sigut tan 

complexa com els casos anteriors, però l’hem seleccionada ja 

que volem mostrar una representació dels diferents models de 

solucions traductològiques que hem donat als problemes. Per 

aquesta raó hem seleccionat aquest cas, ja que és un exemple 

perfecte del cas traducció d’UF per la mateixa UF en la llengua 

d’arribada. Per tot el que hem exposat, la traducció que 

proposem per a aquesta UF és tener morro. 

 

A qui es burla el dimoni li furga 

TO en context TM en context 

ROSETA: No es burle, 
senyora que al qui es burla, 

el dimoni li furga.  

ROSETA: No se burle, señora 
que al qui es burla el 

dimoni li furga. 

 

Aquesta expressió és una UF molt característica de les 

terres valencianes. El significat d’aquesta és clar i conegut per 

tots: cada broma feta amb mala intenció trobarà el seu càstig.  

La selecció d’aquesta unitat es deu al fet que, a pesar 

que la comprensió de la UF és senzilla, la rima i la particularitat 

de la lliçó que tracta d’ensenyar la fan vertaderament difícil de 

traduir. La dificultat de traducció resideix en el fet que només 

permet dues formes de traducció: neutralització de la UF de 

l’expressió o traducció literal de la frase sense que el resultat 

siga una UF en la llengua meta.  
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Considerem que amb cap de les opcions aconseguiríem 

una traducció amb la força de la del text original i, per això, en 

aquest cas concret, hem pres la decisió de utilitzar una 

estratègia de traducció innovadora. 

Si tenim en compte que es tracta de la traducció d’un 

guió d’una obra teatral popular, podem permetre’ns la llicència 

de conservar l’expressió a pesar que no es tracte d’una 

traducció estàndard. El sabor popular de l’obra i el públic, 

habitant d’una zona valenciana i coneixedor d’aquestes 

expressions, ens permeten actuar d’aquesta forma i, el fet de 

mantenir la expressió, aporta a l’obra un toc humorístic. Per tant, 

la mantindrem en la forma original en el TM. 

3. Conclusions 

En el present, hem fet un recorregut per les unitats 

crítiques del primer acte de La guapeta d’Alcassares, les hem 

estudiat en el marc d’una traducció i hem presentat un equivalent 

per a cada unitat en llengua castellana.  

En un nivell general, considerem que hem aconseguit fer 

propostes de traducció innovadores i creatives que eliminen el 

tòpic que hi ha termes intraduïbles, fins i tot, en obres de caràcter 

tan popular com els sainets. Igualment, també és innovadora la 

creació d’un catàleg català-castellà amb les unitats crítiques de 

traducció d’una obra que, a més a més, reflecteix la varietat 

diatòpica d’una localitat. Si bé Reig (2013) havia analitzat el 

lèxic d’aquesta obra, mai havia estat estudiada des de la 

perspectiva de la traducció. 

Si bé la fase de documentació i recerca d’informació és 

una fase primordial a l’hora de traduir aquest gènere, d’igual 

manera, l’establiment de les propostes de traducció per a cada 

unitat (atenent als criteris de traducció i a les característiques de 
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cada element) i la posterior selecció de la traducció definitiva 

per a cadascun d’ells ha sigut, probablement, una de les fases 

a la qual hem hagut de dedicar una atenció especial per la seua 

complexitat. No obstant aquest fet, hem aconseguit fer 

propostes de traducció amb una equivalència total (o parcial en 

alguns casos) mitjançant l’aplicació de les diverses tècniques i 

estratègies esmentades.  

Per aquesta raó considerem que el fet de traduir obres 

teatrals que, de forma original, s’han pensat per ser 

representades únicament en la seua llengua original, el català, i 

que, a més a més, tenen un registre i uns trets lingüístics tan 

particulars, és una proposta genuïna que esdevé l’inici d’una 

interessant i exhaustiva investigació que podríem dur a terme en 

un futur i que esdevindrien aportacions interessants per a les 

traduccions referents a les varietats diatòpiques, concretament a 

la d’Alcoi així com per a la millor comprensió i el manteniment 

de la cultura popular (alcoiana). 
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