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 El Col·legi és de l’opinió que 
és necessària una llei catalana d’educació que, sense contradir el 
marc jurídic i normatiu de la LOE, respongui a les necessitats espe-
cífiques de la societat en matèria d’educació i doni acompliment a 
allò que es preveu en aquest sentit en el mateix Estatut, alhora que 
garanteixi la continuïtat de l’esperit i les propostes del Pacte Naci-
onal d’Educació.

Tenint en compte que l’objectiu final és millorar els resultats en 
matèria d’ensenyament i garantir l’èxit educatiu que, segons sembla, 
les successives lleis no han acabat d’assolir fins ara, convé, segons 
opinem, una llei agosarada i ambiciosa; volem dir una llei que 
consideri sense reticències alguns aspectes que les lleis anteriors 
havien preterit o havien abordat tímidament. Cal anar, doncs, fins 
al límit en l’establiment d’una normativa legal que, sense vulnerar 
aspectes indiscutiblement bàsics de la LOE, abordi amb concreció, 
especificitat i ambició les qüestions fins ara pendents en l’educació 
a Catalunya. No valdria la pena fer una llei catalana d’educació 
que fos una simple interpretació en forma de reglament de la LOE. 
Som de l’opinió que, per a l’assoliment i la consolidació d’aquests 
objectius i per arribar a fer una llei compacta sense clivelles, convé 
no precipitar-se en la seva elaboració, així com defugir urgències en 
la seva aplicació. Que el temps esmerçat per a la seva confecció ser-
veixi per escoltar opinions antagòniques, conciliar idees i voluntats 
per tal que el resultat final obeeixi fonamentalment a un consens 
ampli entre els agents implicats.

El Col·legi de Llicenciats de Catalunya 
davant el document:

Bases per a la Llei 
d’educació de Catalunya
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Des de l’òptica del Col·legi i sense voler entrar en una anàlisi 
exhaustiva de tots els aspectes considerats en les Bases per a la Llei 
d’Educació de Catalunya, volem incidir en l’oportunitat de deter-
minades propostes, com ara:

 
1. Que la possibilitat de gestió de centres de titularitat pública per 

entitats cooperatives i sense ànim de lucre o per equips de professi-
onals pugui ser explorada i avaluada, encara que sigui amb caràcter 
experimental. Per tal d’evitar reticències davant d’una iniciativa que 
podria ser mal interpretada, convindria que aquesta possibilitat no 
tingués concreció explícita en l’articulat de la llei i n’hi hauria prou 
que la llei no ho impedís d’una manera explícita. 

2. Creiem que, en l’autonomia dels centres, cal introduir-hi elements 
que els dotin de la capacitat de consolidar els equips docents. Per 
descomptat, aquesta capacitat ha de ser compatible amb els drets 
del funcionariat, com per exemple, exercir el dret de trasllat o 
mantenir el lloc de treball. Així doncs, una major autonomia dels 
centres, essent respectuosa amb els drets al·ludits, hauria de fer 
possible la major estabilitat i coherència dels equips docents. 

3. L’autonomia de centres s’hauria de traduir també en una flexibilitat 
pel que fa als currículums. En aquest sentit, voldríem defugir-ne 
la crítica fàcil. Els currículums en general són adequats encara que 
a vegades el desenvolupament que en fan els llibres de text no en 
sigui tant. Caldria també, en relació als llibres de text, prestar més 
atenció als exercicis i activitats que proposen, que haurien de fugir 
de la trivialitat i acostar-se més al model dels que apareixen a les 
proves PISA. 

4. L’autonomia de centres ha d’anar necessàriament acompanyada 
d’una avaluació del centre en tots els seus aspectes: equip directiu, 
equip docent i resultats obtinguts, per garantir precisament que 
aquesta pràctica tendeixi a millorar ostensiblement les velles dinà-
miques de tutorització excessiva dels centres docents. 

5. Que el reclutament i el perfil del professorat tendeixi a potenciar 
que accedeixin a la funció docent professionals que per la seva 
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formació i vocació garanteixin la màxima eficiència en la seva feina, 
eficiència que cal garantir mitjançant un període llarg de pràctiques 
justament i rigorosament avaluades per l’administració, el món aca-
dèmic i l’àmbit professional. Aquest és el camí perquè la professió 
docent adquireixi un just reconeixement i un autèntic prestigi. 

6. D’acord amb la llarga tradició que té a Catalunya la formació per-
manent del professorat impartida per col·lectius i organitzacions 
professionals, creiem que aquesta important faceta de la formació 
dels docents ha de ser mantinguda i potenciada, i ha de tenir, en 
aquest sentit, el suport necessari de l’administració. 

A tall de conclusió, voldríem remarcar dos conceptes que hem 
citat sovint: flexibilitat i innovació. 

Elaborar una llei amb criteris de flexibilitat vol dir poder anar 
tan enllà com sigui possible, tot evitant l’excessiva rigidesa amb què 
actualment està reglat el sistema educatiu.

Pel que fa a les mesures innovadores, que necessàriament la llei 
ha de proposar, convé que siguin suficientment experimentades, 
assajades i provades en la pràctica per garantir-ne la idoneïtat abans 
de la seva generalització. Això és imprescindible en un context com 
el que vivim, en què les propostes que surten poc o molt dels hàbits 
establerts són vistes amb recel i preocupació.

 
 

Gener, 2008
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¿Com és el català que es parla a les pel·lícules doblades i als 
programes de ficció que veiem a la televisió? Respondre a aques-
ta pregunta i analitzar quin és el paper de la traducció audio-
visual i el guionatge en la creació i difusió d’un o més models de 
llengua van ser els objectius de les Jornades entorn del català 
oral de ficció: guionatge i traducció audiovisual.

Les Jornades, que van tenir lloc el 18 i 19 de maig del 2007 a 
l’Institut d’Estudis Catalans, van oferir, a més, un espai de debat 
obert i dinàmic que va recollir l’opinió de veus expertes i on va 
participar activament el públic assistent.

Aquesta iniciativa, a la qual es van inscriure més de cent 
trenta persones, ha estat organitzada pel Col·legi, la Secretaria 
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i l’IEC, 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. 

Tot seguit oferim un resum de tres conferències –Sergi Pom-
permayer, Lluís Comes i Frederic Chaume– i les dues taules 
rodones: Les polèmiques més vives i recurrents: cap on 
anem? Models de llengua i varietat lingüística i L’oralitat 
fingida, la col·loquialitat i la norma lingüística. 

Els qui estiguin interessats a consultar el contingut íntegre 
de les transcripcions de totes les sessions poden accedir-hi a 
través del nostre web: www.cdl.cat (a la pàgina http://www.cdl.
cat/_activitats/jornades_cat/jornades_cat_oral.html).

Jornades entorn del català 
oral de ficció: guionatge 
i traducció audiovisual
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des partia de la pregunta sobre les diferències entre el llenguatge de 
les sèries de producció pròpia i el de les pel·lícules doblades. Per 
això, el temps de la primera conferència es va repartir entre Sergi 
Pompermayer, guionista, que escriu per a les sèries, i Lluís Comes, 
traductor, que escriu per al doblatge. Una primera hipòtesi de res-
posta deia que les sèries sempre són un producte més local i més 
efímer, i que per això mateix es poden permetre un llenguatge més 
pròxim al col·loquial «real», mentre que les traduccions traslladen 
a la nostra llengua una història concebuda en una altra cultura i 
una altra llengua, i per això mateix no la poden «acostar» tant. Però 
en aquesta primera sessió la resposta apunta a una qüestió més de 
fons: el llenguatge depèn en primer lloc del tema. Les sitcoms de 
producció pròpia i les pel·lícules parlen de coses diferents, i per 
això utilitzen llenguatges diferents. Els temes costumistes com 
els que ocupen sovint les nostres pantalles, de Plats bruts o Porca 
misèria a Ventdelplà o El cor de la ciutat, impliquen una intenció de 
realisme fins i tot en el llenguatge –amb els límits més o menys 
estrictes que imposa la comunicació pública. Però el costumisme 
–fins i tot en la versió més «viva» i actual– es pot arribar a sentir 
com una llosa que pesa damunt la creativitat. Quan els lingüistes 
encara ens estem plantejant què hem de fer amb el llenguatge col-
loquial, els guionistes senten que els empresona i que haurien de 
sortir-ne per crear llenguatge en esferes diferents; per exemple, en 
històries d’acció. Segons en Sergi, cal «fugir d’aquest únic registre 
que està amarant tots els productes de ficció que estem fent». Sense 

Presentació
Oriol Camps

Jornades. Primera sessió plenària
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abandonar aquestes sèries que tenen un públic fidel, cal oferir 
gèneres diferents i «obrir una porta enorme a nous productes que 
ens permetessin mostrar altres dimensions de la nostra llengua i 
que ens permetessin connectar amb un públic més jove». Em sem-
bla molt important aquesta reivindicació. Fer sèries sobre temes 
diferents ens obligarà a sortir del col·loquial estricte, encara que 
no podem oblidar que sempre que hi hagi una conversa informal, 
des del punt de vista dels lingüistes hi haurà col·loquial; però per 
als guionistes serà diferent, perquè no estaran imitant un llenguatge 
conegut, sinó creant un llenguatge adequat a noves situacions. 

D’altra banda, el realisme pur, la pura imitació del llenguatge 
real, que a vegades es confon amb la versemblança, tampoc no pot 
ser la norma absoluta. En el cas de les traduccions, en Lluís Comes 
ens deia que el guió te’l trobes fet, tant en el contingut com en el 
to i l’estil amb què parlen els personatges, i que una bona traduc-
ció l’ha de poder recuperar. Per exemple, les paraules medievals 
a Shrek, o els nens de set anys de les pel·lícules infantils, que no 
parlen com correspondria a la seva edat, perquè convé que, a més 
d’entretenir la canalla, entretinguin els adults que els acompanyen 
al cinema. Tampoc en Sergi no fa escarafalls al llenguatge artificiós, 
si correspon al gènere i la situació és prou potent per fer-lo creïble: 
i aquí tornem a la resposta inicial: és el tema, és la situació, el que 
determina el llenguatge.

Totes dues conferències agafen tons reivindicatius: tant el guio-
nista com el traductor senten que treballen condicionats pel mitjà, 
per l’equip, pel que els demanen les empreses, però sobretot per 

Acte inaugural a la sala 

Prat de la Riba de l’IEC

Foto: Pere Virgili
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idees acceptades sense pensar-hi per moltes de les persones que 
participen en el procés de producció dels audiovisuals, que sovint 
ni tan sols estan ben formulades ni són pròpiament conscients. 
Com la idea de parlar per a tothom, que segurament és vàlida per 
als informatius, però no en els espais de ficció, on el públic està 
cada vegada més fragmentat per edats i per preferències diverses; o 
la idea que el català no s’entén quan s’allunya del castellà, que va 
ser rebutjada pels assistents en diversos moments. En aquest sentit, 
en Lluís ens parlava de la doble subordinació a l’original (que és 
d’on surt «tot») i a la traducció castellana, que molta gent considera 
acríticament que és «la bona», sense arribar mai a comparar la feina 
del traductor amb l’original. La comparació amb el castellà és con-
tínua, cosa que no passa en els mercats unilingües com el francès o 
l’alemany. Fins i tot es vol que es digui el mateix en català que en 
castellà, gairebé paraula per paraula. Però sempre acostant el català 
al castellà, mai a la inversa. Aquesta subordinació es dóna també en 
els títols de les pel·lícules, que segueixen sempre l’opció que s’ha 
pres en la traducció al castellà que es distribueix a l’Estat espanyol. 
Afegim-hi els supervisors de les productores, que revisen les tra-
duccions i demanen que les retradueixin literalment a l’anglès per 
saber la mena de paraules o expressions que hi ha, i que s’alarmen 
quan confonen els sons del català amb els de l’anglès... 

També hi ha la subordinació mercantilista-cultural: les produc-
tores obliguen a mantenir els noms dels personatges en anglès, 
encara que es tracti d’una pel·lícula infantil en què la traducció dels 
noms ajudaria el públic a fer-se-la seva. Finalment, la submissió als 

D’esquerra a dreta: 

Francesc Escribano, 

director de TV3; 

Josefina Cambra, 

degana del Col·legi; 

Miquel Pueyo, secretari 

de Política Lingüística; 

Joan Peytaví, de l’IEC, 

i Joan Boada, director 

general d’Innovació

Foto: Pere Virgili
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«star talents», que fa creure que una pel·lícula tindrà més audiència 
si la dobla la veu d’un famós... 

Tot i aquesta colla de problemes, els equips humans de traduc-
tor, ajustador i lingüista que s’han format al voltant de TV3 són 
molt bons i els especialistes en doblatge els valoren tant a Espanya 
com al món.

Durant el col·loqui que va seguir les exposicions, a banda de 
comentaris diversos, es van tocar dos punts que val la pena desta-
car. En primer lloc, el problema de les variants del català en la fic-
ció. A les sèries i sobretot a les pel·lícules, els personatges parlen en 
català central. És com si el català central fos més neutre, més «des-
localitzat»: pots situar una història on sigui amb els personatges 
parlant en català central; però, en canvi, el català occidental se sent 
que identifica tot un col·lectiu de parlants, que fàcilment se senten 
ofesos quan no els agraden les característiques del personatge que 
parla com ells. És per això que no se solen barrejar els accents en 
els doblatges. Naturalment, amb una sèrie com Lo Cartanyà tam-
poc no es pretenia retratar tot aquest col·lectiu de parlants; però 
les reaccions van ser de tota mena, com també es va veure en les 
intervencions del diàleg. En el debat també va sortir un problema 
semblant en relació amb el català oriental: com podia ser que se 
situés una sèrie a Girona o a Manresa sense que els actors parlessin 
com a Girona o a Manresa?

Un altre punt connectat amb aquest és el de la preparació dels 
actors precisament en l’aspecte lingüístic: no solament han d’in-
terpretar bé, sinó que han de dir bé el que han de dir, i amb bona 
entonació. No pot ser que es demani al traductor que canviï una 
frase «perquè l’actor no és capaç de dir-la», o que l’acumulació de 
palatals de «lluny enllà» es converteixi en un problema. Els actors 
haurien de tenir fins i tot la capacitat de reproduir diversos accents 
del català. Més d’una intervenció apuntava a l’Institut del Teatre per 
reivindicar «una escola d’art dramàtic que en l’aspecte lingüístic 
sigui més potent». Aquestes demandes, però, no han d’implicar un 
descrèdit per a tots els que actualment exerceixen aquesta profes-
sió; hi ha molts actors que parlen bé i es preocupen per utilitzar 
la llengua amb una correcció exquisida, i no estaria bé que jo no 
me’n recordés aquí.

Cap al final van aparèixer algunes preocupacions més pròpies 
dels lingüistes: quines paraules o quines construccions hem de 
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deixar dir i quines no quan ens trobem davant un guió que vol 
reproduir el llenguatge col·loquial, etc. Però això ja reclamava una 
altra mena de fòrum.

En aquest, per resumir, es van assenyalar quatre reptes que 
tenim plantejats en el camp de la ficció: poder parlar de més coses, 
d’històries «potents» més enllà del costumisme; poder utilitzar 
qualsevol paraula sense subordinació al castellà, trobar l’encaix 
entre les variants del català en la ficció, i millorar la preparació 
lingüística dels actors.

ORIOL CAMPS és assessor lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals.

Oriol Camps

Foto: Pere Virgili



C O L ! L E G I  O F I C I A L  D E  D O C T O R S  I  L L I C E N C I AT S  E N  F I L O S O F I A  I  L L E T R E S  I  E N  C I È N C I E S  D E  C ATA L U N YA

15

D
o

ss
ie

r 
te

m
à

ti
c 

Q
uan em van proposar par-

ticipar en aquestes jornades em va fer molta il·lusió, però quan 
vaig penjar el telèfon vaig pensar «no sé què diré...», que és, bàsi-
cament, el que m’està passant ara. Després vaig estar-hi pensant 
i vaig suposar que el que interessa és com veiem el català la gent 
que escrivim productes de ficció, quin català hem d’utilitzar i quins 
són els problemes que ens podem trobar. Us explicaré una mica el 
meu punt de vista, la meva situació i quina crec que és una de les 
particularitats que té la ficció al nostre país.

La majoria de guionistes i creadors de sèries de ficció de pro-
ducció pròpia en català venim del món teatral (penso en Jordi 
Sánchez, Jordi Galceran, Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Belbel...). 
Tots ens hem dedicat a fer teatre i, al mateix temps, ficció televisiva. 
Són dos mons que tenen molts punts en comú, però a l’hora de des-
envolupar-los presenten unes diferències importants. Tant la ficció 
televisiva com el teatre es nodreixen molt de la realitat del país on 
s’està escrivint el que passa. Treballes molt amb personatges que 
vols que siguin propers, identificables pel públic i que semblin de 
veritat; uns personatges que no són reals, sinó una estilització de 
la realitat, personatges que poden existir; però, sobretot, treballes 
amb material del carrer. 

Pel que fa al teatre, crec que no podem treure els ulls del que 
passa a la resta del món occidental. Les obres de teatre que s’estan 
escrivint actualment reflecteixen la multiculturalitat de tots els 
països. En l’última obra que ha estrenat Tony Kushner, Homebody 
Kabul, hi ha personatges anglosaxons i també n’hi ha d’afganesos. 

Els diàlegs en els guions: 
una estilització del llenguatge del carrer
Sergi Pompermayer

Jornades. Primera sessió plenària
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Està escrita en tots dos idiomes i reflecteix aquesta multicultura-
litat, aquest fet que també tenim aquí (només cal sortir al carrer): 
depenent de la persona, de l’entorn, es parla una llengua o una 
altra. Evidentment, això es pot fer quan la teva llengua és molt 
potent. Els anglesos poden estar molt tranquils si al costat de casa 
seva es parlen tres-centes llengües, però aquí és una cosa que ens 
fa patir. No ens podem escapar d’aquesta realitat, sobretot tenint en 
compte el tipus de productes de ficció que es fan a la nostra cade-
na televisiva, on bàsicament s’usa un model col·loquial a l’hora de 
parlar perquè són produccions generalment costumistes.

Intentem crear uns entorns que semblin de debò, però no hi 
podem acabar de reflectir la realitat de la nostra llengua a les nos-
tres ciutats i barris. És un problema greu a l’hora d’escriure perquè, 
quan ens inventem una sèrie, ens basem sobretot en la creació de 
personatges, i aquests, si tenen alguna cosa que els defineix, és la 
seva forma de parlar, com s’expressen. El seu origen, el lloc on 
visquin, la seva formació (si han tingut estudis o no), el seu nivell 
cultural..., tot això conforma la manera de parlar d’aquests perso-
natges. Moltes vegades et trobes que la gent al carrer parla molt 
malament o fa servir un català molt «pervertit». Els motius són 
molts: per exemple, per la presència de castellanismes i perquè a la 
televisió podem sentir col·laboradors que fan servir un llenguatge 
molt incorrecte.

La meva experiència a l’hora d’escriure sitcoms va començar a 
Plats bruts; abans era veterinari, però ara ja sóc exveterinari: no em 
pregunteu coses de veterinària perquè no em recordo de res, ni de 

Sergi Pompermayer

Foto: Pere Virgili
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com es vacuna un gos. Quan vam començar amb Plats bruts teníem 
una cosa molt clara, l’única: volíem arribar a captar un públic jove, 
un públic com nosaltres (d’això ja fa anys). Ens vam fixar molt en 
el model americà que en aquell moment ens agradava: sèries com 
Cheers, Friends, Murphy Brown, Seinfeld... El vam copiar perquè 
érem tan analfabets en matèria audiovisual que no sabíem ni en 
què consistia aquell model que es deia sitcom i que vam acabar des-
cobrint. Vam saber com s’estructurava un capítol i quantes trames 
hi havia perquè una de les guionistes (la Núria Furió) es va passar 
dues setmanes enganxada al televisor transcrivint frase per frase els 
capítols. I deia: «Avui us he portat un capítol de Friends...», i així 
podíem veure com estava estructurat. Però el que ens agradava era 
que era un model molt dinàmic, que feia riure, i crèiem que podia 
interessar a gent de la nostra generació. Això és el que nosaltres 
volíem, i crec que ho vam aconseguir malgrat rebre moltes crítiques 
pel to que s’utilitzava en la sèrie. És un estigma que he anat arros-
segant en la meva carrera com a guionista: dec ser «el guionista 
més malparlat de...» Jo i els que han treballat amb mi, perquè els 
perverteixo i els obligo a escriure d’aquesta manera... Bé, no arriba 
a tant...

La gent que treballava amb mi a Plats bruts i jo sempre ens 
preguntàvem: com parla la gent? A Plats bruts, jo no era pas el que 
manava; hi havia en Jordi Sánchez i en Joel Joan, que eren els cre-
adors de la sèrie i que van decidir quin havia de ser el to del pro-
ducte que estàvem fent i fins on podíem arribar. Però sí que volíem 
reflectir la forma de parlar d’un grup molt determinat, un grup de 
persones entre els vint-i-pocs i els trenta-pocs anys que vivien a 
Barcelona. És la potència que té la sitcom: és molt local. Fixeu-vos 
que les sitcom estrangeres són extremadament localistes. Friends 
passa a Nova York; l’altra, en un altre lloc, i totes retraten un micro-
cosmos molt determinat. Nosaltres crèiem que això feia falta aquí: 
podia ser una fórmula innovadora i interessar a gent més jove.

En totes les sitcoms en què he treballat –llevat de Jet Lag, en què 
ja es va optar per un to més calmat, menys estripat– hem tingut els 
mateixos problemes. En l’última –Lo Cartanyà– el problema va ser 
un altre: el de les paraules malsonants. És evident que n’hi havia, i 
potser massa. Partíem amb una hipoteca molt gran: el protagonista 
havia de ser en Vicenç Cartanyà, un personatge creat per a un altre 
programa (hi sortia molts pocs minuts, però realment ho rebentava 



18

tot; era terrorífic). Quan em va trucar en Xavi Bertran i em va dir 
si ho podíem fer, jo li vaig respondre: «Qui ho aguantarà? Trenta 
minuts d’un personatge que no para de rebentar-ho tot... No hi 
haurà ningú que ho aguanti.» Aleshores vam intentar crear un 
món, un entorn on aquest personatge quedés més o menys diluït. 
Però el problema va venir de la utilització del català occidental, que 
no va sentar gaire bé a certes persones; crec que això va succeir 
perquè potser no vam saber comunicar molt bé el que volíem, el 
que s’estava venent.

Evidentment, hi havia un greuge històric amb les Terres de 
Ponent, perquè mai s’havia fet una sèrie en què la totalitat (o gai-
rebé) dels seus personatges s’expressessin en aquesta modalitat. 
Crec que, quan van saber que estàvem a punt de fer una sèrie que 
passava allà, tothom tenia moltes esperances que es trenquessin els 
tòpics sobre aquestes terres: que són més pobres, que estan aban-
donades, que estan deixades de la mà de Déu, que ningú es recorda 
d’ells... Els hauria encantat que es fes un producte tipus Ventdelplà 
o El cor de la ciutat, situat a les Terres de Ponent. I venim nosaltres 
i fem Lo Cartanyà. No se’ls va posar bé, evidentment. No a tothom, 
és clar. Hi va haver una franja de gent en què sí que funcionava, 
potser perquè no tenien prejudicis. A la majoria de la gent menor 
de 25 anys que seguia la sèrie, els agradava i no se sentien ferits, 
potser perquè no hi havia una identificació directa amb els perso-
natges i no veien que els tractessin com si fossin pagesos. 

El problema que vam tenir a l’hora d’escriure la sèrie va ser la 
ubicació. Vam decidir que no esmentaríem cap lloc: la sèrie pas-
sava a «lo poble», que no existeix. Els personatges de Plats bruts, 
per exemple, vivien al carrer de Sant Pere més Baix i ho deien; els 
personatges de Jet Lag vivien al carrer Doctor Dou, tots per aquesta 
zona. En canvi, en aquesta sèrie vam decidir deixar l’acció fora 
d’un lloc concret. Eren les Terres de Ponent, era Lleida, però no se 
sabia on, precisament per no ferir sensibilitats. Ens haurien retret, 
per exemple: «És que ara ens esteu dient que els de Balaguer som 
així i no és cert.»

Vam evitar també crear personatges que tinguessin una ocu-
pació agrícola. És a dir, vam intentar crear uns personatges que 
visquessin en un poble de Lleida, però sense ser pagesos... Dèiem: 
«Aquests personatges, si els agafes i els fas parlar en oriental, podri-
en estar en qualsevol lloc.» L’un és home del temps, l’altre té una 
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cadena de televisió local, l’altra és la presentadora, l’un és barber, 
l’altre és mestre... Els podies posar en qualsevol lloc. El problema 
era que parlaven en català occidental, i hi va haver gent que es va 
sentir ferida i que deia: «A Lleida no som així.» Evidentment, a 
Lleida no són així, però a Barcelona tampoc som com els de Plats 
bruts. N’hi ha, però no tothom és com aquests personatges. Era una 
comèdia. I això no va ser ben entès. És el problema que té, moltes 
vegades, la comèdia: segons quins sectors toques, si són sensibles, 
se’t poden girar en contra. 

De tota manera, més enllà de la qualitat de la sèrie, crec que 
vam fer una cosa molt interessant: popularitzar o normalitzar, dins 
de la graella de TV3, que es parlés un català diferent del que estem 
acostumats a sentir en tots els productes de ficció que es fan.

Vaig estar molt content un dia en què vaig anar a buscar els 
meus fills al col·legi i en vaig veure dos que jugaven a Lo Cartanyà 
–un joc una mica bèstia, també s’ha de dir. Li vaig dir a la mare 
dels nens: «No els deixis veure la sèrie!» Però em va fer gràcia per-
què vaig veure que jugaven a Lo Cartanyà i estaven imitant l’accent 
occidental; però ells ho veien com una cosa normal, no com una 
cosa que els quedés molt lluny, estranya... Abans ho ha dit en Paco 
Escribano: amb Lo Cartanyà s’ha fet un esforç i una aposta que era 
arriscada, que ha sortit més o menys bé, però crec que hem obert 
una porta per mostrar la diversitat que té la nostra llengua. 

Si hagués de fer una crítica als productes audiovisuals de ficció 
que s’estan fent actualment a TV3, diria que tinc la sensació que 
tots pequen d’extremada similitud. Per l’experiència que he tingut 
aquest darrer any, en què he participat com a professor associat en 

D’equerra a dreta: 

Sergi Pompermayer, 

Oriol Camps i 

Lluís Comes

Foto: Pere Virgili
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un màster que hem organitzat a TV3 (amb la Pompeu Fabra i la 
Universitat Autònoma), i per unes classes que he estat fent en unes 
escoles de guió, he estat en contacte amb gent jove. He tingut la 
sensació que els joves se senten molt desconnectats dels productes 
de ficció que estem fent en aquests moments, uns productes que 
no interessen. I no interessen perquè no s’hi senten identificats; 
el seu referent és la nova ficció nord-americana, la que s’està fent 
actualment, que és molt potent. Sé que nosaltres no podem arribar 
–bàsicament perquè no hi ha prou diners– a les cotes de sèries 
com Perdidos, 24 o moltes de les que aquests joves em deien que 
els agradaven i que els feien trempar, per entendre’ns. Em deien 
que això no els passava amb els productes de TV3, perquè no se 
sentien identificats amb el món que dibuixaven aquestes sèries. I és 
veritat: les sèries que hem estat fent fins ara estan encarades cap a 
un públic molt determinat, que és molt fidel i que s’ha de mantenir, 
i aquests productes s’han de continuar fent; però sí que crec que 
hem de fer un pas endavant. TV3 sempre ha estat pionera a l’Estat 
espanyol, ha estat una televisió de referència, i estic convençut que 
això no es perdrà.

Aprenent del passat i veient el present, hem d’intentar crear un 
futur en què la ficció que fem tingui més sortides. Hem de poder 
oferir gèneres diferents, i això ens permetrà mostrar la nostra llen-
gua des de diferents angles; no només haurem de centrar-nos en el 
que és el català col·loquial, que és el que ens trobem a la majoria 
de productes de ficció. Quan aquests joves em van dir les sèries que 
els agradaven, vaig fer una mena de regressió al passat i vaig pensar: 
«A tu, de petit, què t’agradava?» Jo tinc dos fills; el gran té 7 anys 
i encara no està en l’edat d’enganxar-se a sèries nord-americanes, 
però la comèdia el tira molt; entre els companys de classe parlen de 
les sitcoms, si les poden veure. Quan les feien els divendres, deien: 
«Els divendres em deixen veure la sèrie...» Però jo vaig tirar enrere 
i vaig pensar: «A mi, de petit, què m’agradava?» Doncs el que ha 
dit en Paco Escribano: les coses que em feien somiar. És evident 
que és difícil que a un preadolescent o adolescent El cor de la ciutat 
o Ventdelplà el facin somiar, perquè no és el seu món ni el que li 
interessa. És el món dels grans, que és avorrit. Quan sigui gran ja 
li agradarà i hi trobarà les virtuts, però ara com ara crec que aquest 
és un públic que estem perdent i que hauríem de fer un esforç per 
recuperar. De petit m’agradaven Los hombres de Harrelson, Starsky 
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y Hutch i fins i tot Vacaciones en el mar. M’agradaven sèries d’acció 
més o menys ben fetes, però que et permetien evadir-te, entrar en 
un món de ficció, de fantasia, de somni; que et permetien jugar, 
i ho feies en la llengua en què senties que es deien les coses. Jo 
jugava a lladres i policies en castellà i deia «¡Arriba las manos!»; 
no hi havia policies catalans a les sèries, ningú ho deia en català. 
Normalitzar la nostra llengua en tots els àmbits és important: no 
només s’ha de fer en la llengua col·loquial, de tertúlia de cafè o de 
granja davant d’un cacaolat.

Hauríem d’intentar fer gènere per tal d’atrapar aquesta gent jove 
que estem perdent i que se’n va a veure altres sèries. Crec que seria 
un pas endavant. A part que –torno a repetir– això ens permetria 
fugir d’aquest únic registre que està amarant tots els productes de 
ficció que estem fent, la col·loquialitat, i d’aquí no sortim. Abans 
hem anat a dinar i no sé a qui li comentava: «Veus la sèrie 24 i tot és 
mentida, la gent no parla així. Segur que, si estàs en una unitat anti-
terrorista, encara que estiguin a punt de posar una bomba atòmica, 
hi ha un moment que has d’anar al lavabo, que no pots més...» Hi 
ha un element col·loquial, però estan fent gènere i el llenguatge que 
utilitzen és molt artificiós; tot i així te’l creus, perquè la situació és 
potent i perquè és una fantasia. Aquesta fantasia et permet incor-
porar en el teu dia a dia, en la teva llengua, expressions que potser 
d’una altra manera no pots utilitzar. L’expressió que no em trauré 
mai del cap és: «TJ, al tejado» (de Los hombres de Harrelson). Si no 
fos en una sèrie d’aquesta mena, d’acció o d’aventures, no l’hauria 
après mai, no la diria, o trobaria estrany que diguessin «¡Arriba las 
manos!». Et poses a pensar i és tan estúpid dir «¡Arriba las manos!» 
com «Amunt les mans!» o «Aixequi les mans!»... Però sembla que 
hagi de ser en castellà. Per què? Perquè no tenim aquest referent 
en la nostra llengua.

Crec que hauríem d’aconseguir que la gent tingués la sensació 
que el català també pot tenir un sentit èpic, que poden passar coses 
grans dites en català. Abans, a la taula, també li deia a algú que 
els americans això ho fan molt bé: saben fer una cosa gran dels 
fets més estúpids. És com això que diuen ara: que Catalunya és el 
centre de reclutament dels jihadistes, i tots hem fet «no, que no 
es digui!». A Amèrica en farien una sèrie! S’inventarien un grup 
de mossos que va a descobrir jihadistes, i aquesta gent viuria en 
un estrès continu i dirien coses terribles en català. Crec que hem 
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de fer una cosa així (no cal que sigui la dels jihadistes; potser ho 
registro quan surti d’aquí, no sigui que algú me la copiï), però sí 
que cal obrir portes per mostrar altres registres de la nostra llengua 
i intentar captar un públic més jove perquè l’estem perdent. Crec 
que fa anys TV3 ho va fer, això.

Recordo que, abans d’entrar jo a la universitat, posaves la tele-
visió i, quan sortia TV3, sabies que era TV3 no només perquè s’hi 
parlava en català. També sabies que ho era perquè era una televisió 
moderna, que podia enganxar molta gent. A la tarda podies veure 
Dancing Days, que tenia les iaies i les tietes encantades, però és que 
a la nit podies veure Els joves. Pel que fa a ficció, em vénen al cap 
aquests dos programes, però hi havia una varietat que ara trobo 
a faltar en la producció pròpia. Segurament, una gran part de la 
culpa o de l’error és nostra, dels guionistes. Dius: «Això funciona, 
intentem tirar de veta, sabem que va bé, a la televisió li interessa i 
hi ha un públic que és fidel.» Tenint en compte com està el món 
actualment, ara que la gent es baixa les sèries per l’eMule o YouTu-
be, si no fem alguna cosa per intentar, en la mesura de les nostres 
possibilitats, recuperar aquest públic, el perdrem, i serà molt difícil 
poder-lo atraure de nou.

En resum: crec que fins ara ho hem fet molt bé, hem fet coses 
molt bones, hem estat pioners a l’hora d’escriure dramàtics. Tenim 
uns productes consolidats que funcionen i que tenen un target 
de públic molt clar que no s’ha de deixar perdre. Però, al mateix 
temps, crec que s’hauria d’obrir una porta enorme a nous productes 
que ens permetessin mostrar altres dimensions de la nostra llengua 
i connectar amb un públic més jove, que viu una realitat molt 
diferent de la de fa deu anys. El món ha canviat molt, i penso que 
nosaltres també ho hauríem de fer.

SERGI POMPERMAYER és guionista. 
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c N o es pot parlar de traduc-

ció per al doblatge sense definir en primer lloc quina és la respon-
sabilitat del traductor. De vegades és molt minsa, perquè altres 
persones intervenen en el procés del doblatge i, a més, darrere del 
traductor hi ha sempre l’ajustador. 

L’ajustador és la persona que sincronitza el text que ha rebut del 
traductor amb el moviment dels llavis dels actors que apareixen a 
la pantalla. Després, el lingüista revisa el text i no només el corre-
geix, sinó que també unifica els criteris que hauran de seguir els 
professionals que hi intervenen, ja que en una sèrie molt llarga pot 
ser que hi treballi més d’un traductor. Per exemple, el lingüista ha 
de procurar que els personatges que es tracten de «tu» en el primer 
episodi ho facin també en tota la resta de la sèrie, o bé que una cosa 
que rep un nom determinat en el primer episodi, s’anomeni igual 
en el segon, el vuitè o el que en fa dotze, encara que hi hagin inter-
vingut altres traductors. Per tant, el lingüista de TV3, no corregeix 
només el català. Després del lingüista, el text passa al director, que 
també pot modificar-lo si el traductor ha proposat una frase que 
l’actor no pot pronunciar o que no sembla versemblant amb la ges-
tualitat de l’actor original de la pantalla. I, pel que fa a la televisió, 
el procés s’acaba aquí. El traductor ha estat el primer a crear un 
text, però després ha passat per un munt de mans.

Si ens traslladem al món del cinema, el procés és més complex i 
encara hi podem trobar el supervisor de la productora i el supervi-
sor de sala. Aquests professionals també poden influir en el text. Al 
final, és possible que el traductor vagi a veure la pel·lícula i digui 

Els reptes del doblatge
Lluís Comes

Jornades. Primera sessió plenària
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«què hi he posat, jo, aquí?» i que potser no reconegui el text com 
a seu. Pot passar. Fins i tot és un fet assumit per part de la Societat 
General d’Autors i Editors a l’hora de pagar drets d’exhibició, ja 
que el traductor cobra una tercera part del que són els drets totals 
i l’ajustador en cobra dues terceres parts. Quan una única persona 
fa de traductor-ajustador, no li és difícil reconèixer les traduccions 
de les pel·lícules quan les va a veure al cinema, cosa que és tot un 
èxit. 

En principi, Televisió de Catalunya prefereix (si bé no ho exi-
geix) treballar amb traductors-ajustadors. També hi ha l’ajustador-
lingüista. L’altra possibilitat és que els ajustos els faci el director. 
Això ja és una mica més complicat perquè molts vénen del món del 
doblatge i potser no tenen una preparació lingüística tan bona com 
la que poden tenir el traductor o l’ajustador, a part que no conei-
xen la llengua original. Els traductors-ajustadors es caracteritzen 
per la creativitat i transporten un món imaginari d’una llengua a 
una altra.

En la traducció audiovisual cal subordinar el text a la imatge. 
Això és tan evident que hi ha sèries que no es poden doblar (tot 
i que és una situació que no s’esdevé gaire sovint). Per exemple, 
Televisió de Catalunya no va poder doblar una sèrie per ense-
nyar matemàtiques als nens, perquè en l’original anglès, a l’hora 
d’escriure a la pissarra 3,4, per exemple, escrivien 3.4. Per poder 
doblar-la, hauria calgut modificar la imatge. 

Un altre exemple és la diferència que hi ha entre el que és la tra-
ducció per a la literatura i la traducció per al doblatge. Quan es va 
doblar El Senyor dels Anells es van haver de mantenir, lògicament, 
tots els noms dels personatges que sortien al llibre (la traducció era 
de Francesc Parcerisas i funcionava molt bé). Un personatge que en 
anglès es deia Underhill, a la traducció catalana es deia Puigdevall. 
Tot i que durant el procés de doblatge es va veure que no és el 
mateix llegir Puigdevall que sentir-ho, és va mantenir. Però quan al 
cinema es va sentir el diàleg: «Com et dius?», «Puigdevall», tota la 
sala va esclatar a riure. 

Hi ha un exemple semblant a la pel·lícula de Harry Potter. A 
la traducció del text literari, hi ha una casa que es diu Ca l’Alfred. 
Després de l’experiència del Puigdevall, vam decidir no anomenar 
Ca l’Alfred a una casa que és com una borda tètrica. En anglès es 
diu The Shrieking Shack i la vam traduir com La Borda dels Xis-
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clets, perquè l’efecte és diferent si llegeixes un nom que si l’escol-
tes. També caldria reflexionar per què la gent es va posar a riure 
quan va sentir Puigdevall i en canvi no ho va fer quan va sentir 
Sotomonte, que és la traducció d’Underhill a la versió castellana de 
The Lord of the Rings.

El que és evident és que el traductor-ajustador està subjecte a 
una subordinació que en el cas del català és doble, ja que la impor-
tància de les versions en castellà és molt alta, perquè contínuament 
el text en català es compara al castellà. El curiós és que la gent 
parteix de la base que la traducció castellana és la bona. És una 
mica preocupant. Hi ha el cas que explica un company d’Euskal 
Telebista: es tradueixen poques pel·lícules cap a l’èuscar, però de 
tant en tant se’n fa alguna i s’hi miren molt. En una ocasió, després 
d’un doblatge, van començar a rebre e-mails i trucades dient-los 
que s’havien descuidat de doblar un fragment. Ho van repassar 
bé i tot estava perfecte. Llavors se’ls va acudir de revisar la versió 
castellana. Resulta que es tractava d’una escena en què uns treballa-
dors sortien d’una fàbrica, hi havia música i es produïa un silenci. 
En la versió castellana, en aquell moment se sentia molt de soroll, 
molta gent que cridava. La gent havia partit de la base que la versió 
bona era la castellana, no l’original anglesa. Aquest és realment el 
gran problema que tenim també en català. No comparen la versió 
respecte de l’original, sinó del castellà. 

La gent acostuma a dir que en català moltes vegades es fa servir 
un llenguatge que no és versemblant. Per exemple, en la traducció 

Lluís Comes
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d’una sèrie infantil que es diu Jacob Two-Two hi ha un personatge que 
té set anys. El nen va un dia a l’escola i allà un amic li diu que hi 
passen coses molt estranyes i que fins i tot ara hi ha paper higiènic 
als vàters, cosa que no havia passat mai. Realment, ho troba molt 
estrany. I l’altre (el nen de set anys) li respon: «I hope they stay 
strange then, because I’m really enjoying the cottony’s soft bathroom tis-
sue. Those all phone book pages were too abrasive and that can lead to 
redness, swelling and walking funny. I think the medical term is «baboon 
bottom.» No hi ha cap nen de set anys que parli així. Què cal fer, 
doncs? ¿Traduir-ho per «resulta que el paper d’abans picava al culet 
i aquest no» perquè resulta que en castellà han posat: «¡Ay, sí, por-
que el papel que hay ahora escuece mucho!»? Una bona traducció s’ha 
de basar en el text en anglès. 

Encara és pitjor si es tracta de pel·lícules de 35 mil·límetres, ja 
que els supervisors de la productora americana volen saber què diu 
la traducció. Ara s’hi miren molt, ja que cada vegada es dobla més a 
Europa, sobretot a les llengües minoritàries. Per exemple, de Shrek 
3 se n’han fet gairebé trenta versions: danès, noruec, finès, eslovè... 
Les productores americanes saben que si subtitulen poden arribar a 
vendre cinc còpies i, en canvi, si doblen, en venen vint-i-cinc. Com 
que als Estats Units ja no es guanyen tants diners en el cinema, es 
tracta de doblar tot el que es pugui, però com que el producte és 
seu, la traducció s’ha de fer tal com ells volen. 

Hem arribat fins al punt que, quan s’ha acabat de fer la traduc-
ció, volen comprovar-la i demanen una traducció inversa a l’anglès 
al màxim de fidel possible a la versió traduïda. Per exemple, si el 
diàleg traduït diu: «¡Esto es la leche!», s’ha de traduir per «This is 
the milk!», amb una nota que digui: «Expressió castellana que vol 
dir tal cosa...». És a dir que, tornant a l’exemple anterior, si posem 
«És que el paper aquest em pica al culet», el supervisor dirà que 
el personatge original no diu això i que cal respectar el que diu. 
Encara que s’argumenti que el personatge no parla com un nen de 
set anys, contestaran que no volen pas que parli com un nen de set 
anys. I és que, en una pel·lícula de dibuixos animats, els nens de 
set anys no parlen com els nens de set anys; parlen com nens grans, 
fan servir vocabulari de nens grans. És més, els nens actors que han 
de fer personatges de nens, la feina que tenen per aprendre’s el text, 
ja que mai no han sentit allò que han de dir. 

Quan es va traduir Shrek, volien que s’hi incloguessin paraules 
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medievals. Això ja és un maldecap, ja que actualment els receptors 
dels doblatges no accepten que s’hi incloguin paraules medievals. 
Els supervisors americans no entenen aquesta situació, ja que als 
Estats Units, encara que no entenguin les expressions medievals, sí 
que les accepten al cinema.

Presentaré ara un altre exemple que correspon a un tràiler, en 
què es va considerar que la traducció era molt enrevessada en com-
paració de la versió castellana. Es tractava d’un personatge que se’n 
va al futur, on li roben la màquina del temps i no pot tornar. El trài-
ler deia: «The only means to go back has been stolen by a guy who gives 
evil a bad name.» Això, un nen de set anys no ho diria. La traducció 
que vaig fer va ser: «L’únic mitjà de transport que té per tornar l’ha 
robat un personatge que és un descrèdit per als dolents.» Aquesta 
traducció era molt complicada respecte del que havien posat en 
castellà: «La ha robado un tío malo, muy malo.» És evident que hi 
havia molta diferència, però la traducció al català s’ha de continuar 
fent des de l’anglès i no pas des de la versió castellana.

Els supervisors també poden originar problemes als traductors. 
Al principi de la pel·lícula, el príncep Galant de Shrek se’n va i 
travessa deserts i paisatges erms. Tot això en un llenguatge molt 
barroc. La imatge el presenta en un teatre i quan el príncep diu: 
«Deserts!», uns arbres molt secs i eixuts que fan de cor responen 
«Secs!». Doncs bé, vaig rebre una trucada per dir-me que no es 
podia fer servir la paraula secs, ja que hi ha gent que la pot entendre 
com si fos sex en anglès. Tot plegat una bajanada, que no es pro-
dueix mai en l’altre sentit, ja que ningú no demana als americans 
que treguin la paraula Pixar (el nom de la companyia Pixar) del 
principi de les pel·lícules. Per sort, no sol passar gaire sovint. 

El català dels doblatges pateix una subordinació respecte del 
castellà. En català, en el doblatge d’El Senyor dels Anells vaig posar 
«Fugiu, ximplets!» (a casa meva es diu més ximplet que no pas 
ximple). Al final, aquesta expressió va fer córrer molta tinta. Em 
van dir que en castellà deien «¡Huid, insensatos!». Però la meva 
pregunta és què hauria passat si hagués posat «Fugiu, insensats!». 
És evident que aquesta proposta tampoc no els hauria agradat. És 
difícil, doncs, en aquest context, trobar una traducció adequada 
per a tothom. 

La pel·lícula El Senyor dels Anells aporta molts exemples, ja que 
tots els personatges parlen diferent (els elfs dels nans, els nans 
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dels hòbbits...) i a sobre es treballa amb un munt de llenguatges. 
Mires la versió castellana i tots parlen igual i amb la mateixa veu 
de doblatge. Tenim un problema amb aquesta subordinació al cas-
tellà i una part de la culpa la tenim una mica nosaltres. Si agafem 
una pel·lícula en castellà i el títol és un de determinat, la traducció 
catalana es basarà en aquest títol. Fins al punt que ara no fa gaire 
vam traduir una pel·lícula de Sandra Bullock titulada Divine secrets 
of the Ia Ia Sisterhood [Els secrets divins de la germandat Ia Ia, fent-ne 

Foto: Pere Virgili
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una traducció literal]. Dins de la pel·lícula vam parlar sempre de 
germandat. En castellà parlaven de clan i el títol de la pel·lícula va 
ser El Clan Ya Ya. Doncs bé, el títol de la pel·lícula en català va haver 
de ser El Clan Ia Ia i no hi va haver volta de full, tot i que la paraula 
clan no sortia en cap moment en la versió catalana de la pel·lícula. 
És un problema que ens afecta a l’hora de fer servir la llengua i que 
pot comportar autocensura per evitar que ens diguin que escrivim 
de forma molt estranya. 

Aquesta situació també condiciona la tria lèxica. Tens la dualitat 
empaitar-perseguir, desar-guardar, badar-mirar... Per mi aquestes 
paraules són molt riques, però sempre anem a parar a la que s’as-
sembla a la castellana. Caldria reflexionar per què hem de posar 
sempre pensar, sobretot perquè condicionem l’aprenentatge dels 
nens. No sé si la culpa és nostra o comença a ser un problema d’un 
altre estil. Potser cal que ens plantegem que cal vendre un producte 
ben fet. 

Actualment, el doblatge en català es fa molt bé, ho diuen els 
supervisors, els clients, fins i tot coses que hem posat a la versió 
catalana ens les agafen i les traspassen a la castellana perquè els 
interessa i diuen que els funciona molt millor. No hauríem d’elimi-
nar el que està ben fet, sinó que, probablement, el que caldria fer 
és mirar de vendre el que hem construït fins ara. Per poder vendre 
tot aquest potencial, necessitem una operació de màrqueting.

Aquesta és la subordinació que tenim al castellà, però ara també 
trobem –sobretot en pel·lícules de cinema– una subordinació mer-
cantilista i cultural. Per exemple, els que heu estat o sou lectors 
de Cavall Fort llegíeu Jan i Trencapins i aquests eren personatges 
propers. Segurament s’havien creat en una altra llengua, però pel 
fet de dir-se Jan i Trencapins i pel llenguatge que usaven, eren 
molt propers. Van sortir els barrufets i per mi es deien així i no pas 
Schtroumpfs. Barrufaven, no schtroumpfaven. Això, ara ja s’ha acabat. 
Fa poc hem anat a veure una pel·lícula que es deia Happy Feet i el 
personatge principal es deia Mumble Happy Feet. I es deia així per-
què als Estats Units han de vendre ninotets d’aquest personatge. En 
anglès li van dir Mumble perquè quan és petit balbuceja (to mumble 
és balbucejar en anglès) i Happy Feet perquè li agrada ballar. Aquí 
s’hauria pogut dir, per exemple, Peus Contents.

No fa gaire vam treballar en la sèrie Els Hoobs, uns titelles que 
sortien a la televisió. Vam haver de batallar perquè ens deixessin 
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posar paraules que s’assemblessin al català. Els Hoobs havien de 
hoobejar. No es podia canviar el nom de Hoobs i posar-ne un altre, 
tal com s’havia fet amb els Schtroumpfs, que s’havien dit barrufets 
i barrufaven. També va ser difícil que fessin servir expressions que 
sonessin a català. La feina que hi va haver perquè poguessin dir 
«Hoobisiau pisiau», per dir adéu, per exemple. Una de les coses 
que volien els creadors era mantenir una sèrie de paraules en 
anglès. Aquesta subordinació ens fa molt de mal de cara al públic 
infantil, ja que els estem allunyant d’una cosa que es podrien fer 
seva. Nosaltres teníem la Ventafocs i no Cinderella; teníem la Bella 
Dorment i no Sleeping Beauty. Eren personatges que ens fèiem nos-
tres. En canvi, ara tenim Mumble Happy Feet. En aquesta mateixa 
línia, hi ha el cas molt concret de la sèrie de televisió Rugrats, que 
tot i dir-se Quatre Grapes en la versió televisiva, al cinema es va 
haver de mantenir el Rugrats anglès. La subordinació cultural i 
mercantilista ens fa molt de mal.

Un altre aspecte que ens perjudica i en el qual els traductors 
no pintem res és la subordinació als star talents que s’ha posat 
de moda. Hi ha una pel·lícula que es titula Ratatouille, que va de 
cuina, i van voler que Ferran Adrià fes de doblador. Li van pagar 
més diners per deu minuts de feina que el que cobrem tota la resta 
que treballem a la pel·lícula, i només havia de dir una única frase. 
Quan Ferran Adrià havia de pronunciar la frase, des de Madrid van 
dir que l’havíem de canviar i que havia de dir el mateix en català 
que en castellà. Era evident que en català no deia el mateix. En 
català deia: «Bé hi deu haver algun plat nou.» És evident que en 
castellà no deien: «Bien debe de haber algún plato nuevo.» Per tant, 
es van carregar «Bé hi deu haver». Quan van gravar la frase, van 
prescindir de si lligava o no amb la que hi havia després, van fer 
les quatre fotos i se’n van anar. Aleshores, ens va tocar a nosaltres 
arreglar tota la resta. 

Aquí no es discuteix si la traducció està ben feta o no. L’im-
portant és posar «Doblado por Ferran Adrià». I ja no us parlo de 
«Doblado por Cruz y Raya» ni de «Doblado por Carlos Latre». Si 
aneu a veure Garfield en versió castellana, veureu que no es tracta 
del Garfield que coneixem. Garfield no és altre que Carlos Latre. El 
que passa és que si a un li paguen perquè faci de Carlos Latre en una 
pel·lícula, farà de Carlos Latre, no pas del personatge. Si a algú li 
paguen perquè faci de Cruz y Raya en una pel·lícula, haurà de posar 
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coses de la seva collita, no el que diu l’original. Per tant, la feina del 
traductor acaba a la paperera.

Tot això que he anat enumerant són coses que ens afecten clarís-
simament a l’hora d’utilitzar el llenguatge. És evident que si tenim 
un guió original que ens porta cap a un lloc, el que no podem fer 
és escriure una cosa nova perquè sigui el que digui un nen de set 
anys. A la majoria de les pel·lícules infantils hi ha un 40%-50% 
de vocabulari destinat als nens, però l’altre 50%-60% s’adreça 
als pares. Són els adults els que porten els nens al cinema, i les 
productores que els volen atreure introdueixen als textos bromes 
i jocs de paraules que només els pares són capaços de captar. El 
que no podem fer és un reduccionisme del llenguatge i si en anglès 
fan servir 600 paraules, nosaltres emprar-ne 300, perquè ho pugui 
entendre tothom i perquè la gent quan escolti rumiar (en comptes 
de pensar) no agafi i canviï de canal. O perquè la gent quan senti 
«no m’empaitis», no digui que sembla que parlin vuitcentista. Per 
nosaltres és un problema i la veritat és que, personalment, el con-
sidero un problema greu.

Vinc d’un món en què a casa parlàvem en català. És cert que 
jugàvem en castellà, però jo rumiava i pensava, ma mare deia coses 
com «no em portis platets» (quan volia «xivar-me» d’alguna cosa 
del meu germà) i les nits fredes de l’hivern ens tapàvem amb flas-
sades. Algú sap què és una flassada? Si hi ha manta, perquè has de 
dir flassada? Ens empaitaven i la meva iaia deia que si ens arreple-
gava aniríem ben calents. Doncs bé, ara tot això és difícil que ho 
pugui posar en una traducció. A mi, si em diuen que rumiar és del 
segle passat, doncs jo també ho sóc. Pot ser que em jubilin, plegui 
i em dediqui a una altra cosa. Jo dec ser de la República Autònoma 
de Sabadell, on parlàvem un català diferent, i aquí en parlen un 
altre. 

Quan es van començar a fer les versions catalanes per al cinema, 
a la gent que fa doblatge a Madrid se’ls va encendre el llum per-
què van veure una nova manera de treballar. Era una manera que 
nosaltres havíem heretat de TV3. I ens van dir: «Sabeu que dobleu 
molt bé?» Moltes vegades ens han dit que les nostres versions de 
cinema són molt més bones que les que ells han fet a Madrid. Fins 
i tot han volgut incorporar traductors i gent professional del món 
del català al castellà. Molts dels directors que havien començat 
treballant a TV3 estan fent versions castellanes, ja que s’ha valorat 
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la qualitat del nostre sistema de treball. El de TV3 és un sistema 
que pot ser criticat, no dic pas que no, però és envejat i no només 
aquí, ja que quan vam estar als Estats Units ens van dir que fun-
cionava perfectament. Tenir traductors, ajustadors, lingüistes i la 
possibilitat de treballar en equip en un mateix projecte no és gens 
fàcil, i nosaltres ho hem aconseguit. Fins i tot coses de les versions 
catalanes s’han incorporat a versions de fora d’aquí (franceses, 
alemanyes, etc.) perquè la preparació de traductors, dobladors, 
ajustadors, lingüistes i directors que ha creat TV3 és de les millors 
que hi ha al món.

LLUÍS COMES és traductor i ajustador. 
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Rosa Calafat
Faré unes consideracions prèvies ja que aquesta primera inter-

venció ha de durar sis o set minuts. I faré una pregunta, la qual 
deixaré mig contestada. 

Primera: els membres d’una comunitat lingüística comparteixen 
almenys una varietat (si no, pensem en l’italià estàndard sobre els 
vernacles). I en el cas de la comunitat lingüística catalana, si ens 
volem dir comunitat lingüística, no hem de compartir només una 
varietat que faci esment a Barcelona o a dos carrers de Barcelona o 
a Lleida o a Menorca, sinó a Palma, València i Barcelona, és a dir, 
a tot el territori català. Aquesta varietat –que és l‘estàndard en les 
societats modernes dels mitjans de comunicació, en la fase de la 
nova oralitat (o segona oralitat, que després especificaré)– ha de 
tenir –i té– voluntat correctiva i de norma d’ús social i lingüístic 
per tal que els membres de la comunitat lingüística s’hi sentin 
reflectits. I si se’n desvien, cal que ho percebin com un mal ús.

Segona: és evident que tota llengua implica varietat i variació; 
varietat i variació històrica, social i dialectal. Per exemple: estic fent 
ús de l’estàndard però tanmateix hi ha la meva varietat dialectal 
entre, sobre, enmig d’aquest estàndard. Per tant, qualsevol varietat 
–i l’estàndard n’és una i transversal– té marques tant d’identitat 
(dialectes socials, geogràfics, etc.) com de situacions d’ús; és a dir, 
contextuals.

Tercera consideració: en un món on la comunicació entre els 
membres es fa a través de canals difusors de segona oralitat, en 
situacions on hom simula que hi ha oralitat espontània (però, tan-
mateix, és preparada), l’ús d’expressions del registre col·loquial, 
l’ús de la familiaritat ha d’entrar dins del gènere i el format audio-
visuals. Per tant, tenim una nova llengua (registre transversal); una 

Les polèmiques més vives
i recurrents: cap on anem?
Models de llengua i varietat lingüística
Rosa Calafat. Josep M. Carbó, Toni Mollà, Xoán Montero, 
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llengua que és oral preparada i disposada per simular una cultura 
oral secundària. 

Abans la socialització primària, el veïnatge, ens deia quina 
norma, quin ús havíem de fer de la llengua; ara és la televisió, les 
sèries, els anuncis, els que ens diuen com i què hem de preferir o 
com i què hem de parlar. Per tant, és molt important el paper nor-
matiu i correctiu d’un mitjà de comunicació. 

La socialització primària (el veïnatge, la veïna) em deia com 
havia de ruixar les tomaqueres; ara són els anuncis de televisió 
que m’ho diuen. Els anuncis ens diuen quin producte cosmètic 
hem d’utilitzar, o quin producte és millor per a la planta o per 
fer net el menjador de casa. Si pensem en alguns anuncis emesos 
per TV3 –ara se m’acut allò del «Cillit Bang: la suciedad se va en un 
bang»–, veiem que en alguns d’aquests anuncis ja no podem parlar 
de varietat ni de variació, sinó que hem de parlar de trencament 
del continuum lingüístic català cap a un altre continuum d’una altra 
llengua. O, per exemple, qui no recorda la frase «Soy Juan Palomo, 
yo me lo guiso, yo me lo como» (no recordo de quin producte es trac-
tava). Aquesta parèmia en bon català, de tota la vida, té l’equivalent 
en «Ell tot sol es fa el so i balla». L’ús i difusió del Juan Palomo per 
«Ell tot sol es fa el so i balla» ens barra poder parlar de quin català 

Pati de l’Institut 

d’Estudis Catalans

Foto: Pere Virgili
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estàndard vehiculem, perquè aquí ja no hi ha català, sinó un canvi 
de llengua. O, per exemple, allò de «Disfruta dels teus moments: 
Bebe, bebe». 

Per tant, és fonamental que, per tal que les llengües no quedin 
reduïdes al reducte folklòric, siguin llengües que es preparin per a 
aquesta segona oralitat. 

La qüestió rau a demanar-nos: ho fem nosaltres?
Actualment, al segle XXI, la capacitat hegemònica d’una llengua, 

d’una cultura, es mesura no només amb la distribució d’àmbit d’ús 
o espais comunicatius –tots sabem que els catalans no tenim tots 
els àmbits d’ús ocupats en la nostra llengua: no tenim cinema en 
català en totes les sales de cinema...–, sinó que la capacitat hege-
mònica d’una llengua de segona oralitat es mesura també per la 
capacitat de sucar amb força els recursos expressius del llenguatge 
col·loquial, tot permetent als usuaris la identificació amb una llen-
gua rica, autònoma i hegemònica. 

Per tant, què ho fa que en català, ara, i des de la segona oralitat 
(llegiu-hi «mitjans de comunicació»), es prescindeixi de recursos 
lingüístics interns i se’n difonguin d’altres amb un alt índex de 
compatibilitat amb un sistema lingüístic aliè? Per exemple, és 
llengua col·loquial (d’àmbit restringit, en diuen, però col·loquial) 
paraules com gilipollas; i no ho és «cap de trons», «bosses tristes», 
«cap de suro». Per què? 

Com és que podem prescindir de l’agilitat tan ferma i forta i tan 
rica, autònoma i hegemònica que ens dóna saber destriar entre un 
«bon vespre» i un «bona nit»? Quan iniciem una acció o un fet, 
quan entrem en un lloc, diem: «Bon vespre»; quan en sortim o 
acabem aquella acció, ho fem amb un «Bona nit». 

En els nostres mitjans cada cop es prescindeix més del «vespre», 
el qual resta amagat per un «Bona tarda» o per un «Bona nit» (lle-
giu-hi: Buenas tardes i Buenas noches). 

Entre la frase: «Anit sortiré de gresca» i «Aquesta nit (esta 
noche) sortiré de marxa (marcha)» no hi ha una qüestió de varietat 
del català; el que hi ha és un trencament del continuum català per 
aproximar-se al continuum espanyol. 

Si fem un cop d’ull als nostre llibres d’estil, hi trobem coses 
com les següents, pel que fa a usos lèxics: El Llibre d’Estil d’Andorra 
Televisió inclou, entre d’altres, els geosinònims: granera (escombra), 
brossat (mató), etc., amb marca de llengua col·loquial. Si fem una 
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cerca en un altre llibre d’estil de mitjà de comunicació de difusió 
a Palma-València-Barcelona (www.esadir.cat), i hi volem cercar 
granera, aquest terme no s’hi inclou com a sinònim d’escombra. 
Hi trobem Granera com un topònim del Vallès. Tampoc no hi és 
brossat; però en canvi sí que hi és ratllar. Hi ha l’expressió «No em 
ratllis», que per l’explicació que s’hi dóna vol dir: «No m’embafis» 
o «No em facis el cuc de l’orella malalt». 

Aquesta tria no és només una tria entre varietats, és una tria de 
continuum. Disgreguem el català i ens atraquem a l’espanyol, o què 
en fem? Aquí hi ha la qüestió.

Josep Maria Carbó
El doblatge té dues característiques bàsiques, aquí i als països 

que en fan en l’Europa més pròxima. Primera: és la modalitat d’oral 
prefabricat més extrema. Si per traduir una ficció teatral o literària 
ja hi hem d’introduir elements d’artificiositat que no té l’original, 
en doblatge, pel fet de treballar amb imatge, el pes de l’original és 
molt més important. Per exemple, doblar un actor que té una ges-
ticulació que no és la nostra i que, quan mou els llavis no ho fa de 
la mateixa manera, és complicadíssim. Per aquesta raó, hi ha una 
coincidència (si més no, ara per ara) entre estudiosos del doblatge 
i la gent que hi treballa, de definir el doblatge com una llengua 
neutra i on tot s’entengui a la primera.

Rosa Calafat

Foto: Pere Virgili
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La segona característica és que és una indústria regida per la 
pressa. Per tant, no ajuda a fer matisos, especialment en qüestió 
fonètica. 

La qüestió és que amb tota aquesta artificiositat de base, la llen-
gua del doblatge pretén resultar creïble a l’espectador. Es treballa 
amb un concepte de versemblança paradoxal perquè es basa en 
convencionalismes que canvien en el temps i obliguen a una revisió 
contínua. El que és versemblant per l’espectador no és que en una 
situació determinada un personatge parli com una persona que 
coneix del seu veïnat. Perquè, aleshores, no se’l creuria. Si és un 
policia de Los Angeles, no pot parlar com el seu cosí mosso d’es-
quadra. Però l’ha d’entendre i sense necessitat d’aprendre anglès. 
Aquest és el tracte del doblatge: us servim una traducció, no haureu 
d’aprendre anglès, però aquest català tampoc voleu que sigui el 
català del vostre veí d’escala.

Per tant, quin és el criteri que dóna versemblança a un doblat-
ge? Doncs quan allò que es veu coincideix –repeteixo – no amb la 
realitat, sinó amb les altres situacions que estàs acostumat a veure 
en la ficció. Després de 23 anys de doblatge en català, hi ha gent 
que comença a tenir-lo com a referent, però continua pesant molt 
la referència a la ficció en castellà.

El fet és que en els idiomes en què es dobla majoritàriament 
(com l’alemany, el francès o l’italià) hi ha un consens, més o menys, 
a acceptar una artificiositat en el doblatge i hem passat força dèca-
des que, en aquests països, tothom ho ha trobat normal. En català 
encara no s’ha aconseguit aquest consens, però potser ja s’està fent 
vist que les polèmiques en aquest sentit han minvat. 

Com que se’m va demanar parlar d’aquestes polèmiques, jo les 
resumiria amb la imatge d’una mena de Triangle de les Bermudes, 
d’aigües molt agitades on contínuament anem petant contra tres 
vèrtexs. 

Un seria la influència del doblatge com a model lingüístic. Hi 
ha qui demana que la llengua als mitjans de comunicació sigui 
fonamentalment un model de correcció. I hi ha qui assenyala altres 
models influents: s’ha valorat l’efecte de vint anys d’escolarització 
en català, per exemple?

El segon és la credibilitat. Hi ha qui troba el doblatge massa 
artificiós i hi ha qui critica que s’usin construccions col·loquials. 

El tercer és sobre els dialectes. Enfront de la pràctica habitual 
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d’una llengua neutra i no connotada geogràficament, hi ha qui vol-
dria diversitat dialectal.

Penso que ens hauríem de preguntar si en les societats moder-
nes, tan fragmentades socialment i culturalment, és possible esta-
blir referents comuns. Això de la llengua que entengui tothom no 
sé si continua sent possible. ¿Tenim un consens, com n’hi podia 
haver als anys cinquanta en determinats països, sobre què es con-
sidera típicament pagès i típicament urbà i què es considera típica-
ment arcaic i típicament modern? Ara és molt més complicat i varia 
segons els hàbits culturals de cada grup de població. 

Vull recordar que el 2002 o el 2003, les polèmiques van arribar 
al Parlament de Catalunya i, com a conclusió, es va demanar un 
informe al Consell de l’Audiovisual Català sobre la qualitat de la 
llengua als mitjans de comunicació.

Es va encarregar aquest treball al grup Llengua i Mèdia de la 
UAB, que va lliurar els resultats el 2004. Com que la conjuntura 
política havia canviat, l’informe està dormint en un calaix i reivin-
dico que se’n faci la difusió que es mereix. Crec que elevaria les 
polèmiques que he resumit a un estadi més madur. Aquest estudi 
avaluava la llengua a partir de les funcions comunicatives específi-
ques i els codis concrets del llenguatge televisiu. Així «metabolitza-
va» tot un seguit d’arguments que molts ciutadans havien expressat 
intuïtivament i els situava a un nivell més «científic». No tancava 
la polèmica, sinó que donava unes categories més adequades i útils 
per continuar-la.

Josep M. Carbó

Foto: Pere Virgili
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Llegiré dos fragments de les conclusions perquè s’acabi d’enten-
dre. «La llengua de la TV està condicionada sobretot per l’amplitud 
de l’audiència de què gaudeix. I, per tant, per l’alta comprensibilitat 
que ha de tenir el missatge que vehicula. Però també pel fet que el 
seu discurs no ha de perdre en cap moment la versemblança, acon-
seguint que allò que diu i allò que presenta s’atingui al màxim a les 
situacions quotidianes dels receptors. Es troba així en una actuació 
doble i força complexa: una, ser un mirall de les pràctiques lingüís-
tiques de la societat, a fi i efecte que aquesta s’hi identifiqui. I dos, 
esdevenir una configuradora de models lingüístics més homogenis 
i depurats que els espontanis». 

L’últim fragment conté tres conceptes interessantíssims per 
continuar el debat: «Consegüentment, el fet és que correcció 
normativa, adequació pragmàtica i versemblança escènica lliuren 
sovint una batalla incruenta en els mitjans de comunicació que és 
percebuda tan sols esporàdicament pels receptors, però a què estan 
molt avesats els professionals dels mitjans.» Em sembla que, amb 
això, ja he donat prou elements.

Toni Mollà
Moltes gràcies per haver-me convidat a venir a la metròpoli. 

No és fàcil fer de valencianet. I, sobretot, de valencianòleg, que 
és un estadi superior que se’ns suposa a tots els valencians! És 
cert, jo vaig ser el responsable del control lingüístic dels inicis de 
Canal 9 –dels informatius i del doblatge, fonamentalment, perquè 
de producció de ficció en aquella primera època, se’n va fer molt 
poca. Ja sabeu que la gent es recorda de Santa Bàrbara quan trona 
i, quan estaven a punt de perdre les eleccions, van adonar-se que 
calia donar peixet a determinat tipus d’electorat i acontentar alguns 
sectors progressistes de les indústries culturals. Vam donar faena a 
actors i traductors, cosa que està molt bé en si mateixa, al marge 
d’altres coses. 

M’agradaria començar amb una frase de Pilar García Negro 
segons la qual la llengua és l’únic instrument del món que millora 
amb l’ús. En valencià col·loquial, diríem que «la llengua, com més 
la usarem, més a punt la tindrem». És una evidència. Diríem que 
la quantitat determina la qualitat i no al revés. Almenys, l’equació 
inversa és manifestament falsa. A Canal 9, quan ja havíem acon-
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seguit una qualitat lingüística homologable, però també artística 
i tècnica, van desaparèixer el doblatge i la producció pròpia en 
català, cosa de què s’han penedit les mateixes empreses que sovint 
s’hi oposaven. En el moment de la resistència heroica per mantenir 
el català, jo els insistia que la llengua és un element proteccionista 
del mercat interior, però em van fer poc de cas. Si doblem en cas-
tellà, ho farem a Madrid, que és més barat i millor, i vostès, amics 
meus, perdran el seu negoci. Jo els deia que intentessin reivindicar 
que es fes el doblatge en català, no perquè fossin uns almogàvers 
de pedra picada, sinó perquè podien guanyar més diners. Perquè 
la televisió és, bàsicament, una indústria, i la llengua té un valor 
econòmic clarament discriminatiu. En sentit positiu i també nega-
tiu. De nosaltres depèn que sapiguem fer servir aquesta distinció 
en favor de la nostra activitat. Per desgràcia, en aquell moment va 
desaparèixer de les nostres pantalles el doblatge –la ficció–, llevat 
dels dibuixos animats, no sé si per confirmar aquella idea segons 
la qual el català o el valencià és una llengua de xiquets. Encara se’n 
penedeixen alguns, que han vist minvar el seu volum d’activitat 
empresarial.

En qualsevol cas, discutir de qualitat lingüística o de model, 
com supose que farem en aquestes jornades, és un estadi de civilit-
zació elevat. Vol dir que hi ha hagut un consens previ, que és que 
s’ha de fer en català. Això, com dic, no és el nirvana, però ja ens 
està molt bé. És l’estat del benestar. Crec que si discutíssim si hem 
de dir xàrcia o xarxa, faena o feina, servici o servei, ens posaríem 

Toni Mollà

Foto: Pere Virgili
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de seguida d’acord si qualsevol d’eixes opcions fóra alternativa als 
equivalents en castellà. Eixa és realment la discussió de fons, i la 
resta, que serà tan important com vostès voldran, quasi un entrete-
niment. El problema és que aquestes discussions sobre la qualitat 
lingüística a València se solen barrejar interessadament amb un 
altre tipus de polèmiques més àcides. Si vostès ho recorden, la 
definició de Charles Ferguson sobre l’estàndard assegurava que era 
aquella varietat de llengua que la majoria de la gent reconeixia com 
a pròpia. Per tant, no ens enganyem, és difícil deslligar l’estàndard 
d’un vernacle-col·loquial difós i conegut de tothom. Però, clar, a 
València, en aquesta mena de discussió, que hauria de ser estric-
tament tècnica, per dir-ho d’alguna manera, hi intervé un element 
distorsionador, que és el que es coneix com a blaverisme i que no és 
exactament només un moviment secessionista, sinó també oberta-
ment antiintel·lectual, populista, antidemocràtic en molts aspectes, 
que enfosqueix qualsevol mena de debat racional sobre la llengua 
i les tries lingüístiques. 

El català occidental que parlem a València és una llengua bastant 
homogènia, en què és molt senzill que la gent es puga reconèixer si 
els que ens dediquem a aquestes coses som uns bons professionals. 
Però, com dic, s’han de vèncer altres interessos. Superat això, cal-
dria seguir unes condicions imprescindibles que són obvietats però 
que val la pena recordar perquè, de vegades, les obvietats són el que 
més costa de percebre. Per exemple, el coneixement de la normati-
va. La segona, no marcar dialectes geogràfics amb varietats socials 
com de vegades –amb perdó– ha fet la mateixa TV3 amb els per-
sonatges valencians, als quals, per la seua condició de valencians, 
se’ls suposa que han d’usar un català hibridat, antinormatiu i farcit 
de substantius i adjectius en diminutiu. La tercera, no s’ha d’oblidar 
mai, que en llengua, com en tot a la vida, sempre hi ha d’haver un 
lloc per a cada cosa. En fi, cap novetat que no siga aplicar una mica 
de coneixement –o de trellat, que és el mateix. O, si volen dir-ho 
d’una forma més estàndard, de sentit comú. Moltes gràcies. 

Xoán Montero Domínguez
Per començar la meva intervenció, vull demanar disculpes per 

no parlar català, però ja se sap que la societat en què vivim no 
afavoreix la comunicació en les nostres llengües (i em refereixo úni-
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cament a les llengües pròpies de l’Estat espanyol). D’altra banda, 
m’agradaria donar les gràcies a Patrick Zabalbeascoa per haver-me 
invitat a aquestes jornades.

Em vaig introduir en l’àmbit audiovisual en qualitat de doblador 
impartint classes de fonètica de la llengua gallega dintre dels cursos 
de doblatge que oferia l’estudi CTV, de Santiago de Compostel·la, 
l’any 2003. Això és una cosa que ja d’entrada crida l’atenció: com és 
possible que els alumnes (futurs actors de doblatge) necessitin una 
formació específica de fonètica de la llengua amb la qual han de tre-
ballar? Doncs això és habitual a Galícia; és a dir, la major part dels 
alumnes que assisteixen a aquests cursos no tenen el gallec com a 
llengua habitual i, de fet, alguns només en tenen un ús passiu. És 
més, hi ha alguns actors i actrius de doblatge que van començar 
a doblar l’any 1985, amb l’aparició de Televisió de Galícia, i que 
avui, vint-i-dos anys després, encara necessitarien algun retake1 per 
qüestions fonètiques: «És que aquesta e és oberta en gallec.» Doncs 
seguim així després d’aquests anys...

Atès que disposem de poc temps, presentaré una anècdota que 
és el símptoma de la valoració sociolingüística que a la societat 
gallega li mereix la seva llengua. Tot i ser una anècdota, no és una 
excepció sinó un cas que esdevé norma. Aquest mateix cas, però 
amb la llengua pròpia de l’Imperi, seria impensable; a cap director 
de doblatge (a Galícia) no se li acudiria convocar un actor que no 
sabés parlar l’espanyol. Que serveixi, doncs, d’exemple la repetició 
d’un simple take que va fer un company, actor de doblatge, no fa 
gaire temps. El take era el següent: «Pola tarde non sei; pero pola 
noite, non» («a la tarda no ho sé; però de nit, no»). Cal dir que la n 
final en gallec és velar, i ell la pronunciava, repetides vegades (fins a 
un total de deu), alveolar. Aquest problema no el té ningú que parli 
gallec de manera habitual; es podria dir que fins i tot li resultaria 
difícil pronunciar-la incorrectament. I és que el veritable problema 
no consisteix en la n velar o alveolar, sinó en la incompetència 
lingüística d’aquest company –que treballa de forma professional 
per als estudis contractats per la TVG– pel que fa a la que és, sens 
dubte, la seva eina de treball.

La veritat és que per a aquestes Jornades havia preparat un 
discurs sobre el procés normalitzador i la traducció audiovisual a 
Galícia; però com que estem parlant d’indústries (la del doblatge, la 
cinematogràfica...), em desmarcaré del guió i introduiré una nova 
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indústria: la idiomàtica. Sí, aquesta indústria de les llengües pròpies 
de Galícia, el País Basc i Catalunya, com a generadores de riquesa 
per als professionals –els empresaris de l’idioma– que hi treballen 
i que, en el supòsit que no fossin beneficioses –econòmicament 
parlant–, les clausurarien per manca d’«interessos». Sí, és la dura 
realitat: les podem comparar a vaques que produeixen llet; si no en 
produïssin, no les munyiríem. I, per a més desgràcia, són aquests 
empresaris de l’idioma els qui treballen per a aquesta indústria 
que avui ens reuneix aquí. Per això, quan parlem de naturalitat o 
manca de naturalitat en la traducció dels guions, podem comprovar 
que aquesta manca d’idiomaticitat no és una qüestió que pertanyi 
exclusivament al professional de la mediació lingüística, sinó que 
hi ha una sèrie d’elements paratraductius2 (lingüistes de la TVG, 
ajustadors, actors i actrius de doblatge...) que fan possible que un 
guió ben traduït perdi tota la naturalitat que el traductor hi havia 
introduït. Amb això no vull pas dir que totes les traduccions que 
es fan per a aquest sector estiguin lliures de crítica, però hi ha unes 
pautes lingüístiques –i traductològiques– en l’àmbit de la produc-
ció aliena que dificulten i condicionen en moltes ocasions la tasca 
del traductor. 

A més, hem de diferenciar molt bé els departaments de produc-
ció aliena i pròpia de la TVG i saber que les restriccions (respecte 
a l’idioma) aplicades a les traduccions pel primer disten molt de 
les aplicades als guions –traduïts o no– pels segons. Així, podem 

Xoán Montero

Foto: Pere Virgili
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comprovar que la llengua utilitzada en la pel·lícula O lapis do car-
pintero, dirigida per Antón Reixa i considerada dintre del nostre 
audiovisual com a «cinema gallec», no és igual a l’ús idiomàtic de 
la sèrie Mareas vivas, obra del mateix director. La primera pertany a 
l’àmbit de la producció aliena, perquè hi ha una traducció del guió 
de l’espanyol al gallec, i la segona entra dintre dels cànons de la 
producció pròpia. El registre utilitzat en la versió doblada al gallec 
d’O lapis do carpinteiro és homogeni, igual per a tots els personatges 
i creat pels actors de doblatge, que en molts casos, només fan servir 
aquesta llengua quan són davant del faristol. En canvi, a Mareas 
vivas coincideixen diversos registres i fins i tot variants dialectals 
que naturalitzen els diàlegs.

Ja per acabar, m’agradaria dir que, en el cas gallec, semblant 
al català pel que he pogut sentir en les diverses intervencions dels 
ponents, el problema de la naturalitat no consisteix tant en l’elecció 
lèxica escollida per a la traducció d’un determinat guió, sinó en la 
manca de coneixements i sensibilitat lingüística d’aquells –empre-
saris de l’idioma– que exercim aquesta professió sigui en l’àmbit de 
la traducció, l’ajust, la revisió o el doblatge.

Gregori Sansó
En la meva exposició, em centraré en el doblatge que es fa actu-

alment per a IB3.
La història del doblatge a les Balears és pràcticament nul·la. 

Vàrem començar fa tres anys, i aquest temps ha estat d’aprenentat-
ge i d’experiències (bones i dolentes). Com a model, hem tengut 
bàsicament TV3. La producció que en aquests tres anys hem fet es 
limita a sèries de dibuixos animats. Recentment, però, també hem 
intentat doblar documentals (encara no hem vist el producte final; 
esperem que sigui bo). Pel que fa a les sèries de dibuixos, ha estat 
una producció bastant prolífica.

Quant als criteris lingüístics que aplicam, principalment, tenim 
en compte tres punts. El primer de tot són les característiques del 
producte que rebem. Característiques lingüístiques i no lingüísti-
ques. Dins les lingüístiques, englobam, per exemple, si parlen en 
registre col·loquial o si hi ha diversitat de registres. Dins les caracte-
rístiques no lingüístiques podríem incloure el lloc on passa l’acció, 
l’època, etc. Intentam respectar aquests trets quan feim el procés de 
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doblar. El segon punt important és la correcció. 
Intentam emprar un llenguatge correcte, i fugim 
dels castellanismes, de construccions incorrec-
tes i del vocabulari no adequat. El tercer punt 
que tenim molt en compte és la versemblança. 
Quan dic versemblança no vol dir, per exemple, 
que una nina petita d’una sèrie (na Shizuka 
de Doraemon) parli com una nina petita de les 
Illes. El que vull dir és que les característiques 
bàsiques s’han de mantenir. Les nines petites (al 
Japó i aquí) empren un vocabulari més senzill, 
construccions no gaire complicades, simples... 
És a dir, aquestes característiques, més o manco 
universals, són les que tenim en compte i miram 
d’aplicar.

Quan vàrem començar amb els dibuixos, les 
primeres sèries que vàrem rebre varen ser Heidi 
i L’abella Maia. Dues sèries molt infantils, molt 
innocents, amb un llenguatge bastant banal. 
Per als criteris lingüístics, ens vàrem basar en 
un document que existeix que tracta sobre el català balear a les 
escoles. Però en sèries posteriors, més complicades, vàrem veure 
que aquest primer document no acabava de funcionar, ja que la 
complexitat lingüística anava augmentant. Això va fer que els crite-
ris fixats en un primer moment patissin algunes modificacions per 
reflectir el català col·loquial actual. No obstant això, vàrem tenir el 
dubte de saber on posar els límits del català balear col·loquial. Què 
acceptàvem i què no. Ens vàrem decantar per seguir la proposta de 
la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, amb algunes 
variacions. Així, als dibuixos empram l’article salat i les formes 
pronominals balears (noltros i voltros). El vocabulari és, òbviament, 
balear, així com les conjugacions. És a dir, empram un registre col-
loquial, correcte, i que la Secció, en certa manera, ens avala. 

Respecte a la part fonètica, la puresa és extremada i hem tengut 
molta de cura perquè els dobladors tenguin una pronúncia catalana 
balear tan bona com es pugui. A part d’això, no hi ha uniformitat 
dialectal, no hem creat un català balear uniforme fonèticament, 
sinó que cada doblador pot parlar en el seu accent. 

Ja per acabar, voldria comentar les dificultats que hem tengut, 

Gregori Sansó

Foto: Pere Virgili



46

que són, primordialment, tres. La primera de totes: la qualitat de 
les traduccions. Al principi vàrem tenir bastants de problemes 
perquè els traductors no tenien un coneixement prou sòlid de la 
llengua catalana i, concretament, de la varietat balear. La segona 
dificultat es refereix a les varietats interinsulars. Tampoc no ho 
tenim gaire clar; és un camp que mereix un estudi. Cal veure on 
posam els límits per no ser massa mallorquinistes i tampoc no 
volem ser massa menorquinistes, ni massa eivissencs. Hauria de ser 
un balear «interinsular». La darrera dificultat fa referència a l’ar-
got i al llenguatge col·loquial. Tampoc no són gens clares les fites: 
quines paraules podríem acceptar i quines no? Podríem acceptar 
pronúncies una mica més relaxades per caracteritzar un personatge 
concret? Quins recursos del llenguatge col·loquial acceptam o no? 
En aquest punt entra en joc la correcció-versemblança. Per una 
banda, volem fer un català col·loquial correcte, però, per una altra, 
ha de ser versemblant, creïble. Aquí és on després podríem discutir 
un poc.

Notes
1.  Faig servir el condicional «necessitarien» perquè actualment no es fan retakes 

per a la TVG. Les raons són d’ordre polític; però la justificació, d’acord amb els 
professionals del sector, es deu a criteris econòmics.

2.  Elements susceptibles de modificar el text, sigui per raons d’ordre professional, 
ideològic, econòmic, etc.
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JOSEP MARIA CARBÓ. Coordinador del Servei Lingüístic de Producció Aliena de TV3

TONI MOLLÀ. Expert en anàlisi de la programació a la Radiotelevisió Valenciana
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Laura Santamaria
Les presentacions d’aquest apartat debaten sobre el model de 

llengua que es fa servir en el guionatge, tant si és per a produccions 
pròpies com per a guions traduïts al català. Després d’uns vint-i-
cinc anys de sèries i pel·lícules de programació aliena i producció 
pròpia, Televisió de Catalunya ha consolidat un model de llengua 
ben acollit pel públic. En el cinema, però, els espectadors mostren 
certes reticències davant de les versions en català, una situació que 
trobarem argumentada més endavant. 

Lluís Payrató se centra en la pragmaestilística i en la necessitat 
de trobar un registre adequat als actes de comunicació que s’esde-
venen a partir de guions. Ens recorda també que el guionatge és 
sempre un treball en grup, on el guionista no és l’únic amb poder 
de prendre decisions. La creació de guions és una activitat amb 
dèficits, però també plena de recursos, que són els que permeten 
l’elaboració d’un llenguatge de ficció, entre els quals l’autor destaca 
la flexibilitat que caracteritza l’estàndard. Per tal de superar aquests 
dèficits, proposa que s’estableixi més coordinació entre els diversos 
professionals que participen en el procés, és a dir, els guionistes, els 
actors, els assessors lingüístics i els mateixos directors.

Joaquim Manyós recalca el fracàs del model de llengua de la 
traducció en l’àmbit cinematogràfic, un fet que sorprèn, ja que 
aquest mateix model s’aplica amb èxit en els productes infantils i 
també en els programes televisius adreçats a adults. Un estudi sobre 
consum cultural que ha dut a terme la Secretaria General de Políti-
ca Lingüística demostra que el públic accepta més bé els doblatges 
en castellà que no pas en català, tot i que Manyós reconeix que el 
doblatge en català té molt bona qualitat. Bàsicament, el públic cri-
tica menys les versions castellanes i és més estricte en català.

L’oralitat fingida, 
la col·loquialitat 
i la norma lingüística
Enric Gomà, Joaquim Manyós, Lluís Payrató, Rosa Roig

Moderadora: Laura Santamaria

Jornades. Taula rodona 2
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Rosa Roig posa de manifest la necessitat que tenen els traduc-
tors de trobar una varietat a mig camí entre el formal i el col·loquial 
que resulti versemblant als espectadors i que sigui acceptada pels 
lingüistes. En el cas concret de la traducció de guions, la dificultat 
afegida és haver de recrear un llenguatge entre dos nivells d’estilit-
zació: el del guió original i el que prové de la llengua de traducció. 
L’autora també fa esment del suport que representen per als tra-
ductors les eines que ha creat el Departament de Producció Aliena 
de Televisió Catalunya i que ha posat a l’abast dels professionals, 
gràcies al bon ús que ha fet de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació.

Enric Gomà defineix el guionista com «l’escriptor de l’estil 
sense estil», que es mou entre l’obligació de generar diàlegs creï-
bles i de cenyir-se a les restriccions que implica el programa per al 
qual escriu. En aquest context, els guionistes tenen la necessitat de 
basar-se en l’oralitat real, quan aquesta realitat de què parteixen és 
plena de castellanismes, i tenint en compte que la seva feina no és 
fer de normalitzadors. Enric Gomà també posa èmfasi en el fet que 
els guions són fruit de la feina de tot un equip de professionals, que 
han de trobar l’encaix perquè els diàlegs no se’n ressentin. 

D’esquerra a dreta: 

Lluís Payrató, 

Joaquim Manyós, 

Laura Santamaria, 

Enric Gomà i Rosa Roig

Foto: Pere Virgili
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Totes aquestes aportacions ens ajuden a 
entendre més bé la relació entre el model de 
llengua en català i el guionatge i el doblatge.

 

Enric Gomà
El patró de l’oralitat fingida amb la qual 

treballem els guionistes és l’oralitat real. Mai 
els llibres, mai la llengua més o menys culta 
i mai el costumisme escrit d’altres èpoques, 
com pot ser Emili Vilanova o Rusiñol. 

El guionista és l’escriptor de l’estil sense 
estil. M’explicaré: una sèrie té un guió-patró 
–que escriu el cap d’equip– i és el capítol 
pilot, el primer capítol, per regla general. I 
els altres guionistes s’hi han d’adequar. No 
poden escriure amb l’estil que els vingui bé. 
En aquest sentit dic que és l’escriptor de 
l’estil sense estil. 

El guionista escriu com parla ell i la gent 
del seu entorn. En aquest sentit, hem de 
tenir en compte que la meitat de la població de Catalunya té un 
origen familiar castellanoparlant. Naturalment, tota aquesta gent 
té estructures, expressions i fraseologia calcades del castellà. Entre 
empaitar i perseguir, molt probablement s’estimaran més perseguir. 
La llengua calcada condueix a la dialectalització. Tard o d’hora, 
s’acabarà acomplint aquella idea antiga que considera el català un 
dialecte. Però, què hem de fer amb aquest sector de gent? Deixar-lo 
al marge de les tasques creatives en què la llengua té un paper? No 
ho crec. Catalunya és el país del «com més serem, més riurem». 
Som el país de la integració. 

El guionista reflecteix, tan bé com pot, la llengua oral i l’estilitza 
per poder fer un producte audiovisual. Però no té el més mínim 
sentit de difusió de la llengua. Un guionista no és un normalitza-
dor. Se’l tria sobretot per les seves habilitats dramàtiques, les seves 
habilitats lingüístiques queden en un segon terme. Com que la 
llengua es vol neutra, vehicular, transparent, es treballa amb una 
llengua prima, si ho voleu, però alhora molt real, molt natural. 

El guionista escriu segons un patró fet, s’adequa a un estil i lliu-

Laura Santamaria

Foto: Pere Virgili
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ra la seva feina al redialoguista, que és qui uniformitza els diferents 
guions d’una sèrie. Aquest passa el ribot, també el lingüístic. Salten 
expressions, frases («Això no ho he sentit mai», «Això no m’agra-
da», «Això no ho diria mai aquest personatge»). El seu propòsit 
és evitar un fenomen que s’havia donat en dècades passades: de 
vegades els diàlegs eren enfarfegats, semblaven mostraris de frases 
fetes i refranys. 

Després, hi ha la revisió lingüística, que sempre és enriquidora. 
Parlo pels lingüistes que conec: la Glòria Torra i el Manel Riera-
Heures, de TVC, i també del traspassat Joaquim Pomares, que té 
un molt bon diccionari d’argot i català col·loquial, que Edicions 62 
faria bé de reeditar. De vegades, els correctors són una mica dic-
cionaristes, cosa que no era en Joaquim Pomares. Estan preocupats 
per si tal paraula és o no en un o altre diccionari i això pot minvar 
la capacitat expressiva del guió. Riquesa i expressivitat són clau, 
al meu entendre. Literàriament, el meu patró és Joan Sales, que 
als anys cinquanta escrivia primo, xiripa, acera i tenia una llengua 
esplèndida. 

Finalment, hi ha els actors, que tenen les seves manies. Durant 
la gravació d’una sèrie hi ha un guionista de plató, que ajuda els 
actors a dir bé les rèpliques. Els actors, de vegades, reendrecen les 
frases per convertir-les en més orgàniques. El que no pot ser és el 
que feia una actriu, que portava les seqüències reescrites de casa 
seva perquè el seu nòvio havia decidit que s’havien d’escriure d’una 

Enric Gomà

Foto: Pere Virgili
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altra manera. Aquí, la correcció lingüística, però, sobretot, el direc-
tor, han de parar els peus a l’actor. 

Finalment, m’agradaria pronunciar-me contra la dialectalitza-
ció. Si comencem a fragmentar dialectalment l’audiovisual, ens 
tornarem bojos. Per fer televisió, és molt més pràctic fer servir un 
estàndard funcional, cosa que han fet els espanyols per a tot Espa-
nya i els ha funcionat correctament. Nosaltres no ens hem d’estirar 
els cabells perquè fem servir en català un estàndard televisiu. Sort 
n’hi ha. 

D’altra banda, seria bo fugir de la «tevetresització» que pateix 
aquest país. Hi ajudaria l’existència de més televisions en català. 
Països amb la nostra demografia tenen una o dues cadenes públi-
ques i dues o tres de privades d’abast nacional. En la mesura que 
puguem variar el percentatge d’un 25% de televisió en català i ele-
var-lo al 30-40-50%, l’ús i la riquesa de la llengua hi guanyarien. 
Això sí que seria difusió de la llengua, més eficaç que la campanya 
de la dentadura. Apostar políticament per l’existència de televisions 
privades en català d’abast de tot el territori seria una solució òpti-
ma. I, en aquest sentit, poder veure en obert totes les televisions en 
català existents: Canal 9, Punt 2 i IB3. Demanem que els valencians 
puguin veure TV3, però nosaltres no tenim el més mínim interès a 
veure Canal 9 i Punt 2. Això no lliga. 

Joaquim Manyós 
En primer lloc cal agrair al Col·legi de Llicenciats l’organització 

d’aquestes jornades perquè ens permeten plantejar un tema que fa 
temps que preocupa a la Secretaria de Política Lingüística. Es tracta 
d’obrir un debat sobre la qüestió del model de llengua en l’àmbit 
cinematogràfic. Aquest és un tema que sovint apareix com un dels 
possibles causants del poc èxit comercial del cinema doblat en 
català, tot i que no és el principal. 

Des de 1990, la Direcció General de Política Lingüística va 
començar a atorgar –per mitjà d’una convocatòria de subvencions– 
ajuts econòmics a les empreses distribuïdores per doblar pel·lícules 
al català. Durant tot aquest temps, s’ha produït un recorregut més 
o menys irregular. Els primers anys, les distribuïdores, incloses 
les multinacionals, van començar a participar en les convocatò-
ries, es va anar guanyant terreny. En aquell moment les pel·lícules 
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europees que es doblaven en català generaven unes llicències de 
doblatge suplementàries que permetien doblar pel·lícules america-
nes; això feia que algunes empreses doblessin pel·lícules sense els 
ajuts de la Generalitat, per interès propi. El nombre de pel·lícules 
doblades anualment anava en augment o es mantenia estable 
segons els anys. Però a partir de 1998 hi va haver una proposta 
de decret que, d’alguna manera, imposava –unilateralment, des de 
la Generalitat– una quota de còpies en català: quan les pel·lícules 
s’estrenessin amb més d’una quantitat determinada, concretament 
18 còpies, la meitat havien de ser en català. Això va generar una 
polèmica molt important amb les distribuïdores, sobretot amb les 
majors dels Estats Units i, finalment, el decret no va prosperar, es 
va haver de retirar. Però arran d’aquest fet hi va haver alguns acords 
implícits, no escrits, pels quals totes aquestes empreses es compro-
metien a fer doblatge al català (unes dues o tres pel·lícules cada 
any) per poder mantenir un lligam amb la Generalitat. Aquests 
acords han marcat el caràcter general de la política de doblatge, la 
qual s’ha encaminat bàsicament al cinema infantil, ja que és el que 
les distribuïdores consideren més rendible en català. La Generalitat 
paga la totalitat del doblatge, les còpies i els materials promocionals 
en català; el nombre de còpies mínim és de 12, sempre que s’estre-
ni amb més de 30 còpies a Catalunya, i de 6, quan s’estrena amb 
menys d’aquest nombre de còpies. Aquests condicionants determi-
nen també el tipus de pel·lícules a doblar en català. 

Joaquim Manyós

Foto: Pere Virgili
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La majoria de pel·lícules seleccionades, tant per part de les 
distribuïdores com dels exhibidors, a partir de l’experiència dels 
resultats, eren les dirigides al públic infantil i, sobretot, les d’ani-
mació. Però també tenien prioritat les pel·lícules d’acció, de gran 
envergadura i pressupost, dirigides als joves i a un públic més 
ampli. El doblatge d’aquestes pel·lícules representa uns pressupos-
tos molt alts per a l’SPL, ja que el procés es complica molt amb 
supervisions i mesures de seguretat. Aquest augment de despesa 
no es veu compensat per la rendibilitat en nombre d’espectadors, la 
qual cosa fa plantejar-se si val la pena fer aquests esforços en aquest 
tipus de pel·lícules. Com que les infantils més o menys funcionen, 
la tendència és apostar per aquests productes. A mesura que es 
tenen més dades els criteris es van adaptant i es van planificant les 
estratègies a seguir, però prevalen per sobre de tot les polítiques i 
les voluntats de les empreses del sector. 

Tant els exhibidors com les distribuïdores no solen tenir actituds 
favorables a les versions catalanes, sinó tot el contrari: els representa 
una obligació o una responsabilitat, d’altra banda, totalment inne-
cessària per al seu negoci. El fet que la Generalitat assumeixi el cost 
de les còpies els pot representar un avantatge, però mai per com-
pensar les pèrdues en taquilla, segons la seva percepció. Aquestes 
actituds es tradueixen en les dificultats que trobem els ciutadans per 
poder veure pel·lícules en català: nombre de còpies, sales, sessions, 
falta d’informació, etc.

Un fet remarcable que cal tenir present és la creació, l’any 2005, 
del Servei Català del Doblatge de la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió, el qual està treballant i doblant totes les pel·lícules per 
a DVD, cosa que representa un avenç important per al sector del 
DVD en català. 

Un dels elements que intervé en l’anàlisi del comportament 
del públic davant del cinema en català és el del model lingüístic 
cinematogràfic. D’uns estudis qualitatius recents sobre consum 
cultural, realitzats amb diversos grups d’edats, procedències i 
llengües, se’n poden extreure una sèrie de conclusions concretes 
que indiquen que el català no és una llengua prou acceptada cine-
matogràficament. Aquest és un fet que preocupa, i a la Secretaria 
ens planteja, com a mínim, la necessitat de fer això que estem fent 
avui: obrir un debat sobre aquesta qüestió. En cap cas no es posa en 
dubte la tasca dels professionals: traductors, adaptadors, correctors 
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i dobladors, ans al contrari. És sabut de tothom i corroborat per 
les mateixes empreses distribuïdores a les sales de doblatge que 
el doblatge al català per al cinema es cuida, normalment, d’una 
manera especial i que els resultats tècnicament són òptims; sempre 
hi pot haver excepcions, és clar. 

Alguns motius adduïts en l’estudi esmentat eren precisament 
el doblatge (mateixes veus, registres massa acadèmics, no és prou 
creïble, funció normalitzadora i educadora del doblatge en català 
etc) i la falta de costum de veure cinema en català. Ho diferenciaven 
del costum de veure una pel·lícula en català a TV3. 

Potser ens podríem plantejar les preguntes següents: ha d’ajudar 
el cinema a millorar la qualitat del català que es parla? O bé, ha 
d’ajudar el model de català dels doblatges de cinema a millorar la 
percepció i a fer augmentar el consum de cinema en català? És a 
dir, què pretenem? Crear llenguatge a través del cinema, o al revés: 
per intentar que hi hagi cinema català, cal adaptar aquesta llengua 
perquè sigui més creïble?

Però el que realment cal per generar un referent lingüístic en 
l’àmbit cinematogràfic és treballar molt més en l’àmbit del guionat-
ge i la producció pròpia: que hi hagi més cinema català i de quali-
tat. El doblatge és un món artificiós que viu de realitats diferents a 
les de la pròpia llengua; la producció pròpia és la que hauria d’as-
sumir la responsabilitat de crear imaginari cinematogràfic en català; 
és dintre seu on s’han d’adequar realment els missatges lingüístics i 
generar formes lingüístiques autòctones que siguin creïbles i fàcils, 
perquè són les que vivim. Cadascú, quan viu, fa el seu propi guió, 
sap quines paraules ha de posar en cada situació.

Lluís Payrató
Aquesta exposició tracta d’aspectes que sovint queden fora del 

debat de l’estàndard i del col·loquial, del real o del pseudocol-
loquial: em refereixo a l’estil i a la pragmaestilística, als condicio-
nants pragmàtics de l’estil.

Començaré amb un exemple que em sembla que il·lustra el 
que intento dir. L’últim cop que vaig parlar en aquesta sala, no fa 
gaire, era en un homenatge a una professora estimada, membre 
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que ha fet recentment sei-
xanta anys. Jo vaig plantejar un parlament més aviat acostat, poc 
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distant, que iniciava amb un «Estimada Teresa». Però el primer 
orador va començar amb un to molt solemne i amb les paraules 
«Molt il·lustríssim senyor president de la secció filològica de l’IEC. 
Il·lustríssimes autoritats...». I és clar, va donar un to o un estil molt 
diferent del que esperava jo com a segon convidat. El context marca 
immediatament l’enunciació. La meva reacció va ser no començar 
amb un «Molt il·lustríssim», però sí almenys amb una salutació 
formal com «Digníssimes autoritats», que és, de fet, el que podria 
haver fet avui també. (De fet, no sé si hi ha gaires autoritats avui; 
ahir n’hi havia més. Sembla que el dissabte al matí, marxen...) Però 
segur que n’hi ha alguna; per tant, jo podria dir «Il·lustríssimes 
autoritats...». I, a continuació, si seguís el to del que es va dir ahir, 
amb la imatge que es va donar de la sala, suposo que el que em 
tocaria dir seria alguna cosa com «Benvolguts Grèmlins», mirant 
aquí al davant. El senyor Francesc Escribano –àlies Paco, també pel 
que es va dir ahir– s’hi va referir i Sergi Pompermayer igualment. 
Podria dir, en fi, com va dir el director de Televisió de Catalunya, 
«Benvolguts Grèmlins» i afegir, amb termes políticament correctes 
«Benvolgudes Gremlines», amb el consegüent aspecte tècnic de si 
Gremlin fa un determinat tipus de femení, i entraríem en la discus-
sió típica del talibà/talibans, per exemple. En definitiva, l’estil acaba 
connectant amb l’estructura gramatical, però no s’hi limita; és un 
camí de tries, i aquestes li corresponen a l’enunciador: a l’escriptor, 
al guionista, al dialoguista, al traductor, a l’actriu... A qui sigui, 

Lluís Payrató

Foto: Pere Virgili
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doncs, però algú en té la responsabilitat i, per consegüent, la lliber-
tat, l’opció: no hi ha estil sense opció, i recordar aquesta afirmació, 
d’altra banda prou coneguda, m’ha semblat que era el primer punt 
obligat de l’exposició.

El segon, també molt breument, és recordar que les feines com-
plexes ben fetes solen ser per força feines que demanen coordina-
ció de veus i d’àmbits diversos. Parlar d’estils i d’estàndards des 
d’un sol punt de vista sol resultar reduccionista. Hi ha tipologies 
d’estils diferents, igual que hi ha accents diferents en l’estàndard, 
amb parestàndards i subestàndards, o amb un estàndard flexible, 
com en vulgueu dir. L’estil recull la identitat de l’individu, i per 
això no es pot manipular de qualsevol manera. La feina coordinada 
a què em refereixo inclou tots els estaments o tots els productors 
i manejadors (manipuladors!) del text esmentat fa un moment: 
de l’autor a l’actriu, passant pel lingüista que assessora (més que 
no corregeix). En lloc de dedicar-se a criticar sense fonaments la 
llengua de les sèries i de la televisió en general (un dels esports 
nacionals més nostrats), força gent es podria dedicar a fer pro-
postes constructives de coordinació. Si es pot treballar amb un(a) 
traductor(a), un(a) lingüista i un(a) adaptador(a)/ajustador(a), el 
resultat sol ser millor que si hi ha una sola persona. Si es fa un 
llibre de text amb un(a) pedagog(a), un mestre, un(a) lingüista i 
un(a) editor(a), el llibre sol ser millor que si el fa una sola perso-
na. Per tant, per què no ha de passar el mateix en qualsevol sèrie 
de televisió? Parlar d’un bon estàndard i d’un bon estil, sigui el 
que sigui, el més estripat o el més solemne, vol dir fer referència 
a una feina elaborada, i per tant a recursos, materials i personals 
que s’han de posar en funcionament i han d’interactuar de manera 
coordinada. Aquest seria el camí per solucionar dèficits que tots 
arrosseguem, des dels guionistes als lingüistes, els uns perquè 
potser no saben com caracteritzar prou bé un personatge a través 
del seu estil de parla, els altres potser perquè s’obliden d’aquesta 
relació entre parla i identitat; i tots plegats, sobretot els parlants 
normals, entre moltes cometes o en cursiva, perquè encara vivim 
en el tòpic empresonador del que és correcte i el que no és correc-
te, el que es pot dir i el que no es pot dir, el debat de si això, tal 
paraula o tal construcció, existeix o no en català. Cal construir un 
altre discurs, més alliberador, encara que la paraula ressoni a tòpic 
i encara que el català resultant no sigui el de l’àvia (sobretot el de 
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certes àvies). El que gastem en repressió s’hauria de reconvertir en 
energia expressiva, malgrat que la reconversió causés certes baixes 
o efectes col·laterals, que potser algun dia es podran refer. La rea-
litat és inapel·lable: el que es diu, existeix. Una altra cosa és si ens 
agrada o no, i una altra si ho volem reproduir. Hi ha (o hi hauria 
d’haver, al meu entendre) un grau de correcció zero, apropiat 
en certs programes o en certes sèries, i un de revisió exhaustiva, 
propi de certs parlaments (amb minúscula i, per comparació, amb 
majúscula). Entre aquests dos pols s’estén una plana de grisos on 
hauríem de treballar per posar-nos d’acord, amb l’esperança que, 
entre el menfotisme o passotisme extrem i la crida extrema, patètica 
i desesperada del purista de sempre, estiguem tots plegats bastant 
més a prop del que imaginàvem. 

Aquesta exposició resumeix en unes 4.000 paraules el contingut del que es va dir 

en unes 18.000, de manera que el resultat sintetitza sense gaires matisos bastants 

temes força delicats. Es mantenen fragments del text oral original al costat d’altres 

de refets. Trobareu el text sencer a www.cdl.cat.

Rosa Roig
Aquesta traductora voldria començar amb una declaració de 

principis, parafrasejant un polític retirat: «Pragmàtica, pragmàti-
ca, pragmàtica.» A què treu cap, això? Doncs bé, durant aquestes 
jornades s’ha parlat molt de lingüística, i s’ha fet servir una termi-
nologia molt complexa (almenys per mi). En aquesta intervenció 
m’agradaria parlar d’eines, i com les fem servir els que ens guanyem 
la vida traduint diàlegs. En definitiva, els recursos que tinc a l’abast 
i que haig de saber trobar perquè un diàleg funcioni. I si la termi-
nologia que faig servir no és gaire precisa, espero que els lingüistes 
m’ho sabran disculpar.

Ara, una obvietat: el factor clau perquè els professionals de la 
traducció audiovisual al català puguem crear diàlegs versemblants 
és l’existència d’un ventall de registres orals que ens permetin tras-
lladar a la nostra llengua tota mena de guions, des dels més formals 
fins als més estripats. Quan hem de treballar els registres orals més 
formals (noticiaris, documentals), no tenim cap problema. Les difi-
cultats es presenten quan hem de fer servir un registre col·loquial, 
perquè com algú va dir (Joan Martí, crec, a les actes del Seminari 
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de Correcció del Català que es va fer fa un 
parell d’anys), en català, la distància entre 
el registre formal i la llengua col·loquial és 
exagerada.

És a dir, tenim un registre formal i un 
registre col·loquial, i al mig, més aviat poca 
cosa. I precisament amb allò que hi ha al 
mig treballem els traductors i els lingüistes 
del doblatge. Això es tradueix en la manca 
d’un registre col·loquial, potser no normatiu, 
però admissible, en què el públic es pugui 
reconèixer. Un cop dit això, se’m planteja 
una qüestió: la tasca dels lingüistes i dels 
traductors s’ha de veure com una influència 
normalitzadora? Com a generadors de dià-
legs versemblants, fins a quin punt podem 
crear un estàndard col·loquial amb el qual 
el públic se senti identificat, que no li causi 
estranyesa !aquesta estranyesa de què parla-
va el senyor Manyós en la seva intervenció?

Val a dir que durant la meva jornada labo-
ral com a traductora no em considero cap influència ni cap nor-
malitzadora. La meva feina és traduir –i, de vegades, ajustar– tota 
una sèrie de productes audiovisuals, que poden ser des d’obres 
sublims (d’aquestes, la veritat és que n’hi ha poquíssimes) fins a 
veritables bunyols (i d’aquests n’hi ha molts). Aquesta feina l’he 
de fer dins dels terminis previstos i de la millor manera possible. I 
malgrat les espifiades i els nyaps ocasionals, me’n surto. Ara bé, si 
parem la màquina una estona i provem de mirar amb perspectiva la 
feina que fem els traductors i els lingüistes de TVC, és possible que 
hàgim contribuït !i contribuïm ara! a la creació d’un estàndard col-
loquial «natural» i no excessivament allunyat de la parla del carrer. 
(Sé que, quan dic «parla del carrer», salten moltes alarmes entre els 
lingüistes, però què hi farem...) I ara, des de fa uns quants anys, 
disposem d’unes eines molt potents i molt útils: parlo dels nous 
suports de comunicació electrònic, que ens han ajudat moltíssim a 
apropar-nos a aquest objectiu.

En aquesta feina –on gairebé tot és d’avui per demà– les deci-
sions que prenem durant el procés de la traducció han de ser 

Rosa Roig

Foto: Pere Virgili
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ràpides, i el contacte amb els lingüistes i amb els nostres col·legues 
traductors és més aviat limitat. Quan hem de triar entre «allò que 
es diu» i «allò que es pot dir», quan tenim una expressió dubtosa 
que no s’ajusta a la normativa però que s’ajustaria perfectament al 
diàleg que volem traduir, l’opció més segura és anar cap a la nor-
mativa, perquè ens estalviarem que el lingüista ens piqui la cresta, 
o que l’expressió «coli» però que després a algú de més amunt no li 
agradi i enviï un retake a l’estudi (això implica que l’estudi hagi de 
corregir un producte ja doblat i que, en definitiva, hi perdi diners). 
I la conseqüència més directa de tot això és l’ús conservador de la 
llengua que hem fet tradicionalment els traductors.

Fins fa relativament poc, els usos no normatius que es con-
sideraven acceptables ens arribaven en comptagotes, sobretot al 
butlletí Versió doblada, que rebíem per correu dos cops a l’any. Per 
exemple, al desembre de 1999 ens van dir que, sempre en contex-
tos informals, podíem dir disfrutar, que algú era un manasses o un 
melenut, i que ens podíem fer els interessants. El problema era que 
consultar tota aquesta informació no era gaire àgil, i la discussió i 
l’acceptació de noves propostes, tampoc. S’allargava molt. Però ara, 
gràcies a l’ús massiu d’Internet, les propostes que abans trigaven 
molts mesos a aparèixer reflectides en un butlletí ara s’accepten o 
es desestimen al cap de pocs dies. En concret, tenim dues eines que 
han agilitzat moltíssim el diàleg entre els professionals, i el resultat 
és que es consensua abans l’ús de formes col·loquials no normatives 
però admissibles. Aquestes dues feines són el fòrum Versió doblada 
(i els seus predecessors) i el portal de Serveis Lingüístics de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió.

El fòrum és una plataforma de discussió molt activa, on es parla 
de tota mena de qüestions lingüístiques, des de fonètica fins a alter-
natives d’ús col·loquial. Us posaré uns exemples de discussions 
recents al fòrum Versió doblada. Per exemple, el règim pronominal 
del verb somiar. Què fem: somiem algú?, somniem en algú? o somi-
em amb algú? L’ús del futur en expressions com ara «seré imbècil!» 
és admissible o no? L’ús pronominal del verb millorar: «Que et 
milloris!» Pel que fa al portal lingüístic, s’anomena ÉsAdir i es pot 
descriure com un llibre d’estil en línia amb unes característiques 
que el fan diferent dels altres. La principal és que la flexibilitat del 
suport electrònic permet una renovació constant dels continguts 
i una immediatesa en l’acceptació o la desestimació de les pro-
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postes lingüístiques que hi arriben. Aquest portal té un fòrum de 
discussió –reservat sobretot a lingüistes, però on també participen 
traductors– en el qual es fan propostes d’ús (que s’accepten o es 
desestimen) i es traslladen algunes discussions que havien comen-
çat prèviament al fòrum Versió doblada. Què és el que hem aconse-
guit? Una gran quantitat d’informació, ordenada, sistematitzada i, 
el més important, de fàcil accés, a diferència del que passava abans. 
Un exemple: cada any, pels volts de Nadal, ens arriben pel·lícules 
americanes on surten els rens del pare Noel. Durant anys i panys, 
sempre hi havia algun traductor desesperat que havia de començar 
a trucar col·legues per què no recordava com s’havien traduït al 
català els noms dels rens. Si de Blitzen, Comet, Cupid, Dancer, 
Dasher, Donner, Prancer i Vixen n’hem dit tradicionalment Llamp, 
Cometa, Cupido, Ballarí, Elegant, Tro, Cabrioles i Presumida, i 
són traduccions que funcionen, no en fem de noves... Ara aquesta 
informació la tenim al portal ÉsAdir. Pot semblar un detall banal, 
però per nosaltres és d’una utilitat extraordinària.

Us posaré un parell d’exemples d’acceptacions o desestimacions 
d’usos lingüístics. Un d’ells és l’adverbi inclús. Al juny del 2006 
algú va preguntar si el podíem fer servir. Els codirectors del portal, 
els lingüistes Maria Alba Agulló i Oriol Camps, van respondre que 
creien que en la nova edició del diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans es preveia la inclusió de l’adverbi. Es va confirmar aquest 
detall i es va acceptar l’ús de l’adverbi abans que es publiqués la 
segona edició del diccionari. Una altra proposta: val com a resposta 
afirmativa: «Vols venir al cinema?» «Val!» Hi va haver lingüistes 
que van argumentar que no calia, perquè tenim moltes opcions: «I 
tant!, «entesos!», «d’acord!», «perfecte!» I la decisió a l’ÉsAdir va 
ser desestimar-la. Tot això, de forma gairebé immediata.

I per acabar, un exemple de collita pròpia. Una sèrie americana. 
El típic universitari amb les hormones alterades posant benzina en 
una benzinera. Se li acosta una dona impressionant. Es posen a 
lligar. Ella li diu: «Are you going to just stand there with that hose in 
your hand or are you going to stick it into my tank?» En aquest con-
text, podria traduir hose com a mànega (la forma que surt als diccio-
naris) o manguera (la forma no normativa). En aquell moment, jo 
no sabia si s’acceptava l’ús de manguera en contextos col·loquials, 
però ja tenia l’ÉsAdir i amb un parell de clics vaig comprovar que 
podia posar: «Et quedaràs aquí plantat o em ficaràs la manguera al 
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dipòsit?» Compareu la força expressiva d’aquesta línia amb el que 
probablement hauria escrit en èpoques anteriors: «Et quedaràs aquí 
plantat o em ficaràs la mànega al dipòsit?» 

En definitiva, aquesta intervenció només pretenia ser una petita 
reflexió al voltant d’algunes de les qüestions que s’han plantejat al 
llarg de les jornades: estem creant un estàndard col·loquial? Com 
més tinguem per triar i remenar, millor? N’estem fent un gra massa 
o encara fem curt? 

LAURA SANTAMARIA. Universitat Autònoma de Barcelona

ENRIC GOMÀ. Guionista

JOAQUIM MANYÓS. Responsable d’audiovisuals de la Secretaria de Política 

Lingüística

LLUÍS PAYRATÓ. Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frederic Chaume

Foto: Pere Virgili
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sentim els censors de nosaltres mateixos, com abans explicava Rosa 
Roig quan parlava de l’exemple de la paraula manguera.

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

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

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

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

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

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

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

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

DISCURS ORAL REAL

escrit  oral
 – X +

PRODUCCIÓ EXTERNA/ASSOCIADA

escrit  oral
 – X +

DOBLATGE

escrit  oral

 – X +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investigació

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

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

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

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

Frederic Chaume i 

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

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

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

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

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



C O L ! L E G I  O F I C I A L  D E  D O C T O R S  I  L L I C E N C I AT S  E N  F I L O S O F I A  I  L L E T R E S  I  E N  C I È N C I E S  D E  C ATA L U N YA

73

constants: trobem les formes verbals comparteixen i dirigeixen i 
també les més centrals compartixen i dirigixen. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 É s impossible resumir en un 
espai tan reduït tantes coses com es van dir en aquestes Jornades. 
He decidit, doncs, fer memòria d’una manera bastant subjectiva, 
sense que això representi cap menyspreu per les intervencions a 
què no em referiré. En tots cas, vull manifestar des d’aquí el meu 
agraïment a tots els ponents de taula i als conferenciants de plenà-
ries, així com als moderadors i, especialment, al públic, que va ser 
nombrós i molt participatiu. 

Al meu parer, es podria parlar de dues dinàmiques força recur-
rents en les intervencions dels participants. Una seria la perspectiva 
de tot un seguit de contradiccions i paradoxes al voltant de les 
polèmiques sobre el català oral de ficció, bàsicament a la televisió, 
tant de producció pròpia com aliena, i l’altra seria la quantitat 
sorprenent, si més no gran, de punts coincidents, o de compara-
ció interessant, entre la feina de guionatge i la de traducció per al 
doblatge. Em veig obligat a dir doblatge, perquè no es va tocar el 
tema de la subtitulació, tot i que es fa amb molta regularitat i no 
deixa de ser una representació de la llengua parlada.

1. La primera paradoxa és el fet que s’accepta que els guions i les 
històries televisives i llargmetratges són una ficció, tant si són 
propis com d’importació (aliens) i, en canvi, es demana que el 
català que se sent en aquestes històries fictícies sigui «real». 
La veritat és que el català oral de les ficcions també és fictici, 
almenys en el sentit que és producte d’una convenció i no d’en-
registraments o transcripcions trets directament del carrer. Un 

Jornades. A manera de conclusions
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cop acceptat això, el pas següent és que 
aquesta ficció de llengua, aquesta con-
venció, resulti versemblant. Així doncs, 
la primera distinció que cal fer és entre la 
realitat i la versemblança, la qual és fruit 
d’una convenció, d’una artificiositat que 
normalment busca que no es noti gaire.

2. És contradictori –o molt complicat– pro-
posar un sol model de català i alhora pre-
sentar totes les variants possibles (reals 
i fictícies), o proposar un model que 
satisfaci tothom, quan diferents sectors 
del públic tenen idees diferents sobre 
com hauria de ser aquest model. Alguns 
ponents han assenyalat que aquesta con-
tradicció només es pot superar amb una 
feina coordinada amb vista a aconseguir 
un consens. O dos: un consens sobre 
quin model de català pot anar bé per a 
la televisió (o per a un determinat canal 
de televisió). I un consens sobre la ductilitat d’un model que 
pugui acollir diverses varietats de parla segons les circumstàn-
cies, i sobre quines serien aquestes, i si model vol dir el mateix 
que estàndard.

3. Una paradoxa fascinant –però no gaire engrescadora– és la 
constatació que la qualitat del català oral de ficció, tant pel que 
fa al doblatge com al guionatge, és sovint superior a casos anà-
legs del castellà i, en canvi, la valoració que reben els productes 
en català és més negativa. En el cas del doblatge, és freqüent que 
la qualitat d’una traducció es mesuri segons el criteri de la seva 
semblança amb la versió castellana traduïda, i no amb la llengua 
de la versió original. En el cas del guionatge, sembla com si el 
públic català estigués molt més pendent d’aquestes qüestions 
que l’audiència de la televisió o el cinema en castellà.

4. Lligat amb la paradoxa anterior, es constata el fet que es dedica 
molta atenció i esforç a aconseguir un doblatge de qualitat en 
català, però potser el factor d’èxit depèn molt més d’altres fac-
tors, com ara la programació, tal com demostra la bona acollida 
que té entre els infants la programació dirigida específicament 

Patrick Zabalbeascoa

Foto: Pere Virgili
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a ells; això contrasta amb un nivell d’acceptació molt més baix 
entre adults joves, no perquè entre uns programes i altres la 
qualitat del català oral de ficció baixi, sinó per l’oferta de pro-
grames, i potser per algun altre factor que escapa al control dels 
responsables de la qualitat lingüística.

5. El guionista, ens diu Gomà, no es veu a ell mateix com un 
normalitzador. Probablement, doncs, es veu com un creador. 
En canvi TVC, on s’emeten els programes escrits pel guionista, 
sí que es veu com un instrument de normalització lingüística. 
D’altra banda, el mateix Gomà es proclama contrari a la dialec-
talització. Depèn, doncs, el guionista de la feina normalitzadora 
que sobre la seva obra fan els correctors lingüistes? Veiem que 
aquí també la solució ha de ser consensuada i coordinada. El 
traductor no es veu tampoc, necessàriament, com un norma-
litzador, però és molt més conscient que el valoren per la seva 
capacitat lingüística i no pas creadora, i que el criteri de capa-
citat lingüística passa per poder adequar-se a les normes d’estil 
proposades.

6. El traductor d’audiovisuals, igual que el guionista, ha de satisfer 
diferents criteris: reflectir d’una manera versemblant la reali-
tat col·loquial del català i, alhora, les normes dels correctors 
lingüístics, que tenen com a referent un model específic de 
català. Els calcs i les interferències del castellà i de l’anglès són 
un aspecte del dilema entre dues opcions: voler aconseguir un 
model polit de català, o l’alternativa d’integrar totes les vari-
etats, cosa que implicaria incloure les que van carregades de 
molts castellanismes.

7. El guionatge i la traducció per al doblatge es veuen sovint com 
si fossin feines individuals quan, en realitat, són feines en grup 
i amb responsabilitat compartida. Tots els implicats, doncs, han 
d’assumir la seva quota de responsabilitat i prendre conscièn-
cia del tipus d’aportació constructiva que poden fer per sumar 
esforços.

8. Podria passar que ens quedéssim tancats en un debat sobre 
el català de la televisió i se’ns escapés la realitat: hem d’estar 
preparats per a l’arribada de noves formes de comunicació lin-
güística lligades a les noves tecnologies. Per exemple, sovint la 
pel·lícula porta al videojoc, o se’n deriva. No necessitem, doncs, 
incloure en la nostra visió del català oral de ficció tots els dià-
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legs dels videojocs, i també començar a pensar en la conquesta 
de l’espai audiovisual d’Internet, etc.?

9. Potser durant les Jornades no s’ha fet prou reconeixement de la 
bona feina que fa TVC amb iniciatives com el portal És a dir, 
punt de referència per resoldre molts dubtes lingüístics. D’altra 
banda, Gomà demana «fugir de la tevetresització que pateix 
el país. Hi ajudaria l’existència de més televisions en català». 
Penso que té raó i que una cosa no treu l’altra en aquest cas.

Característiques comunes entre el guionatge i la traducció per 
al doblatge:

1. Molts dels ponents, tant guionistes com traductors, van destacar 
que totes dues activitats comporten una feina d’equip. I de la 
seva banda, Lluís Payrató va assenyalar que millorar el grau de 

Públic assistent 

a les Jornades
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satisfacció o la percepció del públic també implica una feina de 
col·laboració entre professionals i estudiosos del tema.

2. Les primeres sèries televisives de TV3 van ser doblatges, princi-
palment de l’anglès. Algun dia s’haurà de fer un reconeixement 
i un estudi més sistemàtic de la influencia d’aquests doblatges 
(o de tots) en les produccions pròpies posteriors, no només pel 
que fa a històries i personatges (Eastenders derivat en Poble Nou, 
per exemple), sinó també a la seva dimensió lingüística.

3. La llengua com a senya d’identitat d’un poble, però també d’un 
personatge de ficció, és un factor important tant per al guio-
natge com per a la traducció. Payrató ens recorda, en aquestes 
Jornades, que l’estil recull la identitat de l’individu i, per tant, 
no es pot manipular de qualsevol manera. Per això hi ha tanta 
sensibilitat entre el públic. Ara bé, l’individu de qui estem par-
lant tant pot ser el personatge de ficció com la persona d’una 
comunitat lingüística que s’hi podria trobar identificat. El guio-
natge es pot escudar en el fet que els personatges són de ficció 
i poden parlar com sigui per tal de quedar ben caracteritzats. El 
mateix es podria dir des de la traducció. 

  Però, alhora, el públic desitja sentir-se identificat amb 
alguns personatges i vol que parlin més com ell, encara que 
tot sigui una ficció. En aquest sentit, possiblement el públic 
està predisposat a acceptar propostes fantàstiques de compor-
taments o trets físics més que no pas varietats de parla, segons 
com siguin. 

4. En línia amb el que he exposat, es podria dir que encara que 
el guionista es triï per les seves habilitats dramàtiques (Enric 
Gomà) més que per les lingüístiques, i presumiblement al revés 
pel que fa al traductor, és convenient que aquest també tingui 
sentit dramàtic.

5. S’ha de buscar l’equilibri entre l’eficàcia de la feina, que es 
pot aconseguir en part gràcies a patrons expressius predefi-
nits, d’una banda, i fugir de diàlegs i traduccions que semblin 
mostraris de frases fetes, de l’altra. Com diu Gomà: «riquesa i 
expressivitat són clau».

6. Tant els guionistes com els traductors depenen de la interpre-
tació dramàtica i les característiques vocals de les actrius i els 
actors. D’altra banda, l’actor té una visió privilegiada de les 
possibilitats reals de fracàs o èxit de determinades fórmules 
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expressives, i la seva percepció és important, però el seu paper 
i la seva aportació han de quedar matisats per altres responsa-
bles del producte final: cal un diàleg entre els components de 
l’equip.

Vistes les coses així, i amb tot el que s’ha dit, queda clar que 
encara queda molt per debatre, per comentar i per estudiar. Tots els 
punts de vista són respectables i enriquidors, i el que cal precisa-
ment és, entre altres coses, punts de trobada per poder intercanviar 
experiències i opinions, com ara aquestes Jornades entorn del català 
oral de ficció: guionatge i traducció audiovisual. Gràcies i fins aviat.

PATRICK ZABALBEASCOA és professor a la Universitat Pompeu Fabra i 

coordinador científic de les Jornades.
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Nou horitzó per a l’educació a Catalunya

 En el número 127 d’aques-
ta publicació dèiem que el nou marc estatutari havia creat 
una nova situació per a l’educació a Catalunya: havia arri-
bat l’hora de la Llei d’educació de Catalunya. Recordàvem, 
també, el compromís del govern de la Generalitat de presen-
tar un projecte de llei abans del 2008.

Fa poc el conseller d’Educació, Ernest Maragall, va presen-
tar el contingut bàsic de la futura Llei i ha anunciat un debat 
social i polític per assolir un ampli consens sobre una «Llei 
de país» que permeti «desplegar un model educatiu propi», 
com preveu l’Estatut de Catalunya. Ja ha sortit el document 
de Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que 
comentem en l’editorial.

En aquest número donem continuïtat a la reflexió iniciada 
en el número de febrer del 2007. En aquella ocasió el pro-
fessor Ramon Farré feia una detinguda anàlisi comparativa i 
competencial entre l’Estatut de Catalunya i la LOE. En aquest 
dossier presentem dos nous articles que permeten assenyalar 
alguns dels problemes educatius actuals. La nova Llei ha de 
desplegar una política educativa que doni resposta a aquests 
reptes. 

En el primer dels articles es revisen vells i nous problemes 
de l’educació a Catalunya. Són qüestions sobre les quals cal 
reflexionar i posar una curosa atenció. La LEC haurà de faci-
litar als futurs governs de Catalunya, siguin del signe polític 
que siguin, implantar les polítiques educatives més idònies 

Nou horitzó per a l’educació 
a Catalunya: una aproximació
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per donar-los resposta. Importa que el pretès consens formuli 
alternatives i solucions que responguin als problemes reals i 
urgents del sistema educatiu de Catalunya. La limitació dels 
recursos existents obligarà, de ben segur, a prioritzar unes 
qüestions per sobre d’altres. Avancem, doncs, la reflexió 
assenyalant-ne algunes, les que considerem més urgents i 
prioritàries.

En el segon article s’analitzen les conseqüències immedia-
tes de l’aprovació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Llei 
7/2007, de 12 d’abril), la problemàtica del futur Estatut de 
la Funció Pública Docent, que hauran d’aprovar les Corts 
espanyoles, i la derivada de l’exercici de les competències 
de la Generalitat en el tema. Es tracta d’una problemàtica 
cabdal per al sistema educatiu del país, configurat, en el sec-
tor públic, com un model funcionarial, caracteritzat, encara 
avui, per la seva rigidesa i especial inadequació a les noves 
demandes socials en el camp de l’educació. No és freqüent 
analitzar aquest tipus de problemes. Tanmateix afecten, en 
tota la seva complexitat, la vida professional i quotidiana 
de molts docents i plantegen nous problemes al legislador 
català.
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Nou horitzó per a l’educació a Catalunya

 I dentificar els temes majors que 
té avui plantejats el sistema educatiu a Catalunya és una qüestió 
important per fer un diagnòstic realista de la situació i per establir 
les prioritats de la política educativa adequada al moment.

Per tractar aquests temes és obligada l’anàlisi d’alguns dels pro-
blemes que tenen les seves arrels dècades enrere i que, amb el pas 
del temps, han anat adquirint una notable complexitat. També hem 
d’atendre als problemes que es plantegen ex novo amb una certa 
urgència i forta repercussió mediàtica.

Vivim situacions polítiques i socials inèdites fins ara. Els siste-
mes educatius tenen nous requeriments educatius: una educació 
que prepari els joves per viure i treballar en una societat que els 
demana nous coneixements, noves habilitats i, en definitiva, noves 
competències; una educació flexible, polivalent i adaptable a nous 
contextos; que atengui la diversitat i heterogeneïtat de l’alumnat 
en termes de diàleg i convivència intercultural; que intensifiqui 
l’autonomia dels centres, en el marc d’una política descentralitzada 
i propera al territori; que miri la realitat escolar amb nous ulls, 
des de nous paradigmes d’anàlisi; que tingui l’interès més posat en 
les polítiques educatives que no en les estructures. Cal repensar 
l’educació des del coneixement profund dels processos de reforma 
educativa dels anys setanta i noranta i des de les noves tendències 
dels sistemes educatius del nostre entorn, ja entrat el segle XXI; 
des de la perspectiva i la lògica dels vells i dels nous agents que 
intervenen en l’educació (Bonal, X.,1998). L’escola ha de ser capaç 
d’optimitzar, coordinar-se i integrar el potencial de les institucions 
emergents de l’educació en el lleure. 

Vells i nous problemes per a 
la Llei catalana d’educació*
Salvador Carrasco Calvo
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Mirat en perspectiva històrica, el sistema educatiu espanyol i 
català ha canviat de manera espectacular, ha millorat molt, malgrat 
els dèficits que arrosseguem des de fa dècades. El sistema educatiu 
ha evolucionat, com ha fet la societat en el seu conjunt. Molts dels 
seus vells i heretats problemes i limitacions perduren i presenten, 
en el marc actual, noves característiques i arestes que en dificul-
ten el tractament. El sistema és cada dia de gestió més complexa 
i difícil, i exigeix estratègies múltiples i diversificades, que donin 
continuïtat, sense biaixos partidistes, a les accions fonamentals 
que han mostrat la seva eficàcia en el passat, i que plantegin noves 
línies d’actuació per fer front als nous desafiaments.

Revisem alguns dels problemes que podrien ser considerats 
rellevants en el moment actual.

La manca de consens polític en matèries 
educatives fonamentals i, com a conseqüència, 
la inestabilitat legal i normativa
El sistema està sotmès a canvis jurídics permanents, sense que 

per això s’hagi arribat a trencar definitivament, en alguns aspectes, 
amb un model d’ensenyament públic, per exemple, de velles arrels 
burocràtiques i centralistes. Una situació que pot motivar desafec-
ció i distanciament envers un sistema poc àgil i allunyat del dia a 
dia de l’escola i dels problemes amb què avui s’encara.

La promulgació, en tres dècades, de fins a set lleis orgàniques 
i la presentació i retirada de recursos d’inconstitucionalitat són 
bons indicadors de la situació que indiquem. El sistema educatiu 
espanyol durant les darreres èpoques ha estat excessivament ideo-
logitzat, polititzat i mancat del consens necessari.

Per això, valorem molt positivament la recerca de consens entre 
els agents de l’educació a Catalunya en els darrers quinze anys: el 
«Pacte per a la implantació de la reforma educativa a Catalunya» 
(amb una inversió econòmica extraordinària i plurianual), signat 
pel conseller Pujals amb les entitats representatives i els sindicats 
del sector al març de l’any 1996; l’innovador plantejament de l’ava-
luació participativa i el diagnòstic de la situació de l’educació cata-
lana fet per la Conferència Nacional d’Educació (2000-2002); les 
mesures d’actuació per a «la millora de la formació» contingudes 
en les propostes prioritàries de l’«Acord estratègic per a la interna-
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cionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’econo-
mia catalana» (2005), i el laboriós exercici d’anàlisi i propostes de 
futur del Pacte Nacional per l’Educació (2005). En el seu conjunt, 
aquestes iniciatives ofereixen un excel·lent punt de partida per tro-
bar avui les vies del consens necessari en matèria educativa. 

Més enllà del debat polític sobre el difícil encaix entre la Llei 
Orgànica d’Educació, l’Estatut del 2006, l’Estatut Bàsic de l’Em-
pleat Públic i l’anunciada Llei catalana d’educació (LEC), es va 
obrint camí la idea, entre molts dels actors educatius, que cal posar 
l’accent en les polítiques educatives, formular amb precisió, prag-
matisme i rigor les prioritats que efectivament es puguin assolir, 
portant al límit decididament les actuacions que la legalitat vigent 
permet endegar. No creiem, però, que per això s’hagi de renunciar 
al que són les legítimes aspiracions a les quotes més plenes d’au-
togovern. 

A finals del 2007, amb els recursos pendents contra l’Estatut, 
vivim en un enrarit clima polític. Són cada dia més els ciutadans 
que semblen haver renunciat a millorar o exigir la millora de la 
Ciutat i es limiten a deixar marxar «el món tal com va». La falta 
d’il·lusió col·lectiva o la indiferència sobre el futur de l’educació 
a Catalunya poden trobar en aquest clima un terreny adobat. La 
pregunta, per clàssica que sigui, és indefugible: què cal fer per tor-
nar a motivar el professorat i la resta d’agents educatius davant les 
dificultats i els reptes que ens esperen?

La manca de consens social al voltant de les 
finalitats de l’escola i del seu caràcter 
d’institució social bàsica
Al darrere dels conceptes s’amaga la vella problemàtica dels 

concerts educatius, del dret a escollir escola, de la distribució i 
matriculació de l’alumnat. Els debats s’han formulat en termes dife-
rents en cada context històric i tenen com a teló de fons la difícil 
i problemàtica aplicació de l’equilibri establert a l’article 27 de la 
Constitució. 

Exemplifiquem aquesta primera afirmació. L’escola és una ins-
titució social bàsica: respon a una necessitat humana fonamental i 
en el seu si es dóna una rica i complexa interacció social. Al voltant 
d’aquesta senzilla afirmació giren, al meu parer, alguns dels debats 
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més significatius dels darrers anys. Efectivament, amb el procés de 
reforma educativa promogut pel ministre José Mª Maravall es prete-
nién assolir tres objectius fonamentals: modelar un «servei públic» 
per a l’educació obligatòria; neutralitzar la «funció reproductora» 
de desigualtats socials, atribuïda a l’escola, i promoure una reforma 
en els mètodes i continguts per millorar els resultats acadèmics. 
L’Estat no acceptava tenir una «responsabilitat limitada a un paper 
subsidiari» i promouria un «sistema integrat però plural», «obert a 
la participació i la democràcia». 

El preàmbul de la LOE parla del «servei públic de l’educació», 
que es presta «mitjançant centres creats pels poders públics i d’al-
tres d’iniciativa social». L’educació és considerada com un «servei 
essencial de la comunitat» prestat per una doble xarxa de centres 
escolars (privada/pública), sostinguda majoritàriament amb fons 
públics. És un model democràtic, plural, basat en la complementa-
rietat entre diferents tipus de centres i amb una naturalesa jurídica 
diferenciada (Riu, F., 2006). El debat suscitat pel projecte de la LOE 
va ser intens. Els centres concertats no estaven disposats a ser con-
siderats com a «subsidiaris dels creats pels poders públics». S’ha-
via capgirat la situació del 1984. Les ràncies discussions sobre el 
«principi de subsidiarietat» seguien enterbolint un debat necessitat 
de nous punts de partida i dels nous plantejaments teòrics, que 
vindrien de la mà de categories com les de «societat i estat relacio-
nals» i una nova definició del que s’entén per «espai públic» com 
a lloc de responsabilitat compartida entre els agents de la iniciativa 
social i les administracions. La LOE (a.108.4) acabaria proposant 
la fórmula matisada i equilibrada de «servei públic de l’educació». 
Aquest debat ha estat un exemple il·lustratiu del biaix ideològic i 
dels malentesos històrics que arrenquen d’una realitat allunyada en 
el temps i ja manifestada al Llibre Blanc de l’any 1969, quan afir-
mava que «existien dos sistemes educatius: l’un per a les famílies 
de categoria socioeconòmica mitjana i alta, i l’altre, per als sectors 
menys afavorits». Una realitat que, trenta anys més tard, d’alguna 
manera segueix latent en la «dualització educativa» actual: la frag-
mentació social creixent cada vegada es correlaciona més amb les 
xarxes d’escolaritat, i redefineix el tema en termes de regulació de 
l’accés a l’escola i de cohesió social (Benito, R.; Gonzàlez, I., 2007) 
(Bonal, X., 2006).

Posem un altre exemple. També amb motiu de la LOE i de la 
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nova matèria Educació per a la ciutadania han saltat totes les alar-
mes ideològiques de la part de l’episcopat més propensa a posicions 
integristes. Amb sorpresa hem comprovat com el debat sobre Edu-
cació per a la ciutadania esdevenia una polèmica sobre la finalitat 
de l’educació, el sentit, el contingut acadèmic i les instàncies o 
agències a les quals pertoca fer l’educació moral dels infants i joves. 
La polèmica ha arribat a cansar i ha contribuït al fet que els mitjans 
no es fixessin prou en altres problemes. Hem vist, d’altra banda, els 
defensors de la projecció del poder eclesiàstic sobre la vida política 
i de la primacia de l’Església sobre la societat civil manifestar-se 
partidaris de sostreure l’educació moral de l’àmbit escolar per 
reduir-la al de la família i les confessions religioses. Alguna cosa 
greu està passant en determinats ambients catòlics conservadors: 
han aconseguit revifar la vella «qüestió religiosa», ja bastant agitada 
els darrers anys. Ni la publicació de la Sentència 38/2007, de 15 de 
febrer, del Tribunal Constitucional, sobre l’ensenyament de la reli-
gió i el seu professorat en el marc de l’escola pública, no ha pogut 
calmar el debat sobre la presència de la religió catòlica a l’escola. 
A la fi, és el model mateix i els Acords amb la Santa Seu els que 
han estat qüestionats i, tard o d’hora, algú farà front al tema i ho 
revisarà tot en profunditat.

Perdura una inversió pública crònicament 
deficient que s’arrossega com una llosa heretada 
d’un passat ja llunyà
En els darrers trenta anys es pot constatar aquesta greu limitació 

del sistema educatiu, i són els mateixos ministres i els consellers 
de torn els primers a lamentar insuficiències pressupostàries i una 
greu mancança de recursos econòmics, malgrat les inversions que, 
de manera creixent, s’han anat fent en educació.

La inversió pública espanyola i catalana en educació és inferior 
a la mitjana dels països de la Unió Europea o l’OCDE. Aquest fet 
repercuteix en la insuficient disponibilitat de recursos econòmics, 
que ha estat una constant durant els processos de reforma del siste-
ma educatiu espanyol, com han afirmat reiteradament tota mena de 
ministres i consellers d’Educació. Aquest ha estat un fet reconegut 
públicament pels màxims responsables dels governs i dels minis-
teris i conselleries d’Educació. Tot i destacar l’esforç econòmic rea-
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litzat pels governs de la Generalitat de Catalunya en els anys 1990 
i els 2000, en moments en què la inversió econòmica de l’Estat en 
educació no permetia abordar les transformacions necessàries amb 
la mínima solvència i comoditat, s’imposa constatar el que és una 
constant històrica heretada per la democràcia des de la transició: 
el problema està en l’estructura mateixa de la despesa pública en 
educació; les construccions i les ampliacions de plantilles dificulten 
inversions que permetin encarar, amb recursos suficients, les noves 
necessitats del sistema. Una situació real encara avui.

¿Haurem de recordar que entre el 1993 i el 1994 es va haver de 
canviar dues vegades el calendari previst d’implantació de la refor-
ma educativa? ¿O que, anteriorment, al febrer de l’any 1992 el con-
seller Laporte havia denunciat, en una article publicat a l’Avui, la 
situació crítica de l’ensenyament per la manca d’inversió suficient 
de l’Estat, per restriccions pressupostàries, essent ministre d’Edu-
cació Javier Solana? Encara més, ¿amb quins recursos es farà front, 
avui, als nous programes de foment de l’equitat i la cohesió social, 
de lluita contra el fracàs escolar, d’atenció a la diversitat i heteroge-
neïtat de l’alumnat, de diversificació curricular o d’iniciació al món 
laboral d’alumnes dels 15 al 16 anys amb dificultats de seguiment 
de l’ESO? Les previsions fetes a la memòria econòmica de la LOE 
no presagiaven, precisament, gaires alegries, essent ministra del 
ram una especialista en economia de l’educació (Calero, J., 2007). 

L’estructura del sistema educatiu i l’alternativa 
per atendre la diversitat d’alumnat 
dels 14 als 16 anys
No és difícil remuntar el problema fins al seu antecedent imme-

diat (l’any 1987) quan es van estudiar les dues alternatives per 
a l’ESO: 12-15 o 12-16. A la llum dels anys anteriors, no es pot 
deixar de plantejar la qüestió de si la formula de la LOE permetrà 
abordar un tema cabdal i pendent en el sistema. És cert que cap 
reforma educativa no pot pretendre resoldre la qüestió juvenil en 
la seva totalitat, però també ho és que el sistema educatiu té aquí 
un repte clau d’eficàcia que afecta la qualitat en un dels trams més 
difícils i problemàtics de l’educació.

La LOE ha consolidat l’estructura del sistema educatiu. En 
aquest sentit els canvis han estat mínims: el que eren «nivells» ara 
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són «etapes educatives», menys els «estudis del batxillerat», que 
segueixen amb una durada ordinària de dos anys. Els canvis més 
significatius s’han donat a l’ESO, en dotar d’una especial complexi-
tat l’organització del quart curs (a.25) i els ensenyaments de règim 
especial (Títol I, cap.6, 7 i 8).

Mereix una especial atenció el nou plantejament del quart 
d’ESO. Com acabem de dir, l’any 1987, en el Projecte per a la refor-
ma de l’ensenyament, s’obrien per a l’ESO dues alternatives: 12-15 
o 12-16 anys. La primera topava amb la dificultat que l’edat legal 
per a la incorporació al mercat de treball eren els 16 anys, i com-
portaria l’organització d’un quart curs d’ESO amb un alt grau d’op-
tativitat i l’oferta de tallers que permetessin adquirir destreses pro-
fessionalitzadores bàsiques. La segona opció plantejava el problema 
de com donar resposta satisfactòria a la gran diversitat d’alumnes, 
mitjançant agrupacions flexibles i adaptacions curriculars. El text 
del projecte concloïa que «en les actuals circumstàncies la segona 
alternativa és més adequada». El ministre Maravall mantindria la 
segona opció, al·legant que «cap reforma de l’ensenyament, per més 
ambiciosa que sigui, no pot proposar-se com a objectiu resoldre la 
qüestió juvenil en la seva totalitat». Ja coneixem les conseqüències 
d’aquella decisió, certament delicada i difícil d’encertar. 

És aquí, precisament, on rau un dels principals problemes del 
sistema educatiu actual. El nou disseny del quart curs d’ESO podria 
tenir els mateixos inconvenients que l’opció descartada el 1987: un 
elevat i complex sistema d’opcionalitat, l’oferta d’orientació per a la 
incorporació al mercat de treball, la possibilitat de «programes de 
diversificació curricular» i la creació de «programes de qualificació 
professional inicial» (PQPI) (aa.27 i 30 de la LOE) per a alumnes 
amb més de 16 anys que no hagin obtingut el graduat d’ESO i 
excepcionalment per als de 15 anys en determinades situacions. 

Els interrogants que suscita la nova proposta de la LOE per al 
quart d’ESO són nombrosos, alguns dels quals ja van ser analitzats 
el 1987: hi haurà recursos suficients per a un programa tan com-
plex i ambiciós?, com regularan les administracions educatives els 
programes previstos als citats articles de la LOE?, en quins tallers 
s’adquiriran les destreses professionalitzadores bàsiques?

El Decret 143/2007, de 26 de juny, de la Generalitat de Catalu-
nya, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’ESO, al 
seu article 14 regula els programes de diversificació curricular amb 
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un plantejament obert i flexible. El mateix podem afirmar de l’ar-
ticle 25, que regula els PQPI. La seva implantació i generalització 
han de donar resposta a les necessitats reals detectades en els diver-
sos territoris, implicant-hi els municipis, les entitats de l’educació 
no formal i altres professionals de l‘entorn.

Autonomia versus centralització
L’educació espanyola ha viscut en els darrers trenta anys un 

procés de descentralització administrativa molt important, amb 
traspassos de competències en matèria d’educació a les comunitats 
autònomes. Les aspiracions, però, a l’autogovern demanen alguna 
cosa més que descentralització administrativa a tots els nivells: a 
l’autonòmic, al local i a l‘escolar mateix. El volum i la complexitat 
del sistema fan difícil una gestió autonòmica centralitzada eficaç. 
La mateixa LOE és ben limitada en aquest sentit: manté uns alts 
nivells d’intervencionisme estatal, tot i fer alguns passos significa-
tius en el terreny de la intervenció dels municipis i de l’autonomia 
dels centres. Les qüestions de fons, però, subsisteixen i resten 
pendents de solució.

En anteriors números d’aquesta revista s’ha tractat de la qüestió 
de les competències autonòmiques en temes d’educació (Farré, 
R., 2007). Estem immersors en una nova fase d’un llarg procés. 
Aprovat el nou Estatut, les aspiracions catalanes a l’autogovern han 
tornat a topar amb fortes reticències polítiques, legislatives i judi-
cials. Els partits d’àmbit estatal i l’administració central estan ben 
acostumats a anar més enllà de l’àmbit estricte de les competències 
exclusives que la Constitució (a.146) assigna a l’Estat, amb un 
plantejament clarament minimalista. La qual cosa ha estat possible 
pel recurs sistemàtic i abusiu de la legislació de caràcter bàsic, amb 
l’empara de la jurisprudència del Tribunal Constitucional. De fet, el 
marge de responsabilitats atribuïdes a l’Estat va molt més enllà del 
que la literalitat de la Constitució estableix d’entrada. El resultat 
ha estat sempre el mateix: la limitació de l’exercici de l’autogovern 
i una concepció de l’autonomia que no ha anat més enllà de la 
descentralització administrativa. És molt, si mirem d’on veníem 
fa trenta anys i poc si mirem les legitimes aspiracions a l’autogo-
vern d’algunes de les comunitats autònomes. Amb tot, no falten 
veus que, des dels dos partits majoritaris a Espanya, reclamen la 
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recuperació estatal de les competències autonòmiques en matèria 
d’educació, en nom de la igualtat entre els espanyols i de les essèn-
cies nacionals espanyoles (per «poner coto a la subasta nacionalista», 
en la versió del termidor conservador, o «garantizar la igualdad de 
derechos de todos los ciudadanos españoles», en la versió jacobina dels 
progressistes). Així estan les coses en el moment d’obrir-se el debat 
sobre la LEC.

Si l’Estat ha estat resistent al ple desenvolupament de l’au-
togovern de les autonomies, aquestes han fet el mateix amb les 
administracions locals, que de fet hi tenen un paper poc rellevant. 
No es tracta, en el nostre cas, de municipalitzar l’educació, però 
sí d’acostar l’escola al territori, de comptar amb els nous agents 
educatius que hi són presents i mobilitzar els recursos disponibles 
de manera propera a la ciutadania. Cal aprofitar a fons les vies de 
la cooperació municipal i territorial obertes per la LOE. El model 
centralitzat imperant passa de l’administració autonòmica al centre, 
sense cap altra mediació o instància directament relacionada amb el 
territori. En aquest sentit, està quasi tot per fer. Què poden donar 
de si models com el del Consorci d’Educació de Barcelona? Què 
ensenya el procés seguit des de l’aprovació de la Carta Municipal 
de Barcelona (Llei 22/1998, de 30 de desembre) i l’aprovació dels 
Estatuts del Consorci (Decret 84/2002, de 5 de febrer) fins a l’as-
sumpció de funcions, el 19 d’octubre de 2006 i el 15 de maig de 
2007? Es pot mostrar un millor exemple de les dificultats que cal 
vèncer per avançar en la direcció correcta?

L’autonomia dels centres ha estat fins avui poc més que una aspi-
ració d’alguns agents educatius i una emfàtica declaració més retòrica 
que real. L’autonomia té diversos vessants: el financer, el pedagògic i 
el de gestió. Un dels aspectes centrals de l’autonomia pedagògica dels 
centres és la capacitat de gestionar el currículum escolar. El tema ha 
estat objecte de treball i discussió al llarg dels darrers anys. El debat 
curricular va ocupar un paper central en la preocupació dels agents 
educatius, molt especialment durant el període d’experimentació i 
implantació de la LOGSE. El tema subsisteix avui formulat en ter-
mes de competència, un enfocament innovador que presenta nous 
problemes de formació i de gestió del currículum, especialment 
pel que fa al centre. La nova ordenació curricular està concebuda a 
partir d’un nou component bàsic central del currículum: les com-
petències bàsiques, relacionades amb les avaluacions de diagnòstic 
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en les etapes de l’ensenyament obligatori. És, en bona part, el 
repte que plantegen els informes PISA. El nou paradigma educatiu 
demana l’exercici d’una autonomia real, i aquesta només es donarà 
des de la confiança en la professionalitat dels equips docents i en 
el treball del conjunt del professorat. La LOE dóna, al seu títol 
cinquè, el marc per avançar en una nova direcció. 

Mobilitat i transformació de plantilles
Durant el període estudiat el professorat ha estat sotmès a 

una extraordinària mobilitat per les transformacions dels cossos 
docents derivades del canvi curricular de la LOGSE, amb autèntics 
processos generalitzats de reconversió de plantilles, d’adscripcions 
forçoses i canvis d’especialitat. Als canvis d’estructures i de cur-
rículum s’hi afegien canvis en els llocs de treball. Si els primers 
afectaven el conjunt del sistema, aquests afectaven les persones en 
els seus llocs de treball. El creixement del nombre de personal con-
tractat interinament va afegir al sistema, en les darreres dècades, un 
elevat grau de precarietat.

En aquesta mateixa Revista del Col·legi (núm. 125 i 126) es van 
publicar dos importants articles d’Alberto del Pozo que descrivien 
l’evolució i reconversió de les plantilles del professorat com a con-
seqüència de la LOGSE i els canvis introduïts per la LOE. Remetem 
als dos articles per no allargar innecessàriament aquest escrit. Els 
processos viscuts els darrers anys de transformació de les plantilles 
i de canvis en els llocs de treball de nombrosos funcionaris ens han 
donat una bona lliçó sobre la prudència amb què s’ha de tractar el 
tema de la funció pública docent i dels llocs de treball del profes-
sorat del sector públic. En aquest mateix número es publica una 
nova col·laboració del mateix autor, que presenta, des d’un punt 
de vista molt tècnic, els tipus de problemes que es plantegen, en 
la situació actual, a la funció pública docent a Catalunya (Pozo, A. 
del, 2005,2006). 

Cohesió i equitat social a l’escola
Malgrat haver millorat quantitativament i qualitativa, també ha 

estat una constant històrica la inquietud per la millora del sistema 
educatiu, en el seu conjunt, i la preocupació davant les quotes, 
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sempre vistes com a excessives, del fracàs escolar o, si es vol, fracàs 
de la societat i de l’escola, amb notes distintives i específiques en 
cada una de les etapes analitzades. La realitat actual apunta a un 
sistema que aborda amb relatiu èxit els reptes de la cohesió social 
i té seriosos problemes d’atenció a la diversitat i de motivació del 
conjunt dels estudiants, en el marc d’un sistema d’ensenyament 
obligatori fins als 16 anys.

Des dels anys setanta sentim parlar els ministres d’Educació, els 
consellers i màxims responsables de l’educació del «fracàs escolar» 
o de la necessitat de «millorar l’èxit escolar en l’ensenyament obli-
gatori». Preocupen i han preocupat, des de fa trenta anys, els mals 
resultats acadèmics, l’elevat nombre de repeticions, la necessitat 
d’incrementar les taxes d’estudiants d’FP i batxillerat, l’abandó 
prematur de l’ensenyament obligatori, l’absentisme escolar de col-
lectius minoritaris i en risc d’exclusió social. Les reformes educati-
ves dels anys setanta i noranta pretenien abordar aquesta problemà-
tica, alhora que s’anava ampliant l’escolarització obligatòria fins als 
16 anys. Molts d’aquests problemes preocupen per la seva gravetat 
en determinats barris perifèrics de les grans ciutats. Arriba a haver-
hi situacions greus que demanen mesures urgents, ja inajornables 
(disseny de programes educatius ad hoc ben dotats amb els recursos 
econòmics i materials imprescindibles; la presència dels profes-
sionals qualificats necessaris i d’un professorat motivat, socialment 
reconegut i justament recompensat en la seva carrera docent).

La cohesió de la societat catalana i la voluntat de construir una 
Catalunya solidària, socialment justa, exigeixen donar prioritat a 
aquests tipus de problemes i l’establiment d’un pla de xoc per fer 
front a aquests reptes socials de primera importància. Sabrà l’escola 
obrir-se a la societat que l’envolta i implicar en aquestes iniciatives 
els altres actors educatius que l’envolten?; sabrà l’administració 
educativa posar els recursos imprescindibles i donar importància a 
un dels problemes socials de major envergadura que té plantejats, 
des del punt de vista de la cohesió i la justícia social?; tindrem 
tots plegats el coratge de plantejar alternatives reals i vàlides per 
als joves que abandonen l’ESO, no tenen edat per anar a treballar 
i deambulen pels carrers dels nostres barris? O més aviat decidi-
rem tornar a mirar cap a una altra banda? Aquest és un problema 
important, carregat de greus conseqüències de futur. 
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Immigració i escola 
L’acolliment escolar de la població immigrada a Catalunya pre-

senta tot un altre repte. Disposem dels estudis que ens permeten 
centrar bé els problemes i com abordar-los (Alegre, M.A., 2007; 
Benito, R. i I.Gonzàlez, 2007; Larios, M.J. i Nadal, M., 2007). En 
contra del que pot semblar, el punt de partida no és negatiu. Per 
recents estudis coneixem l’alta valoració que de l’escola catalana fan 
alguns dels col·lectius d’immigrants (San Román, 2004). Tanma-
teix, l’accés al sistema escolar de la població immigrada planteja la 
necessitat d’una regulació activa que eviti els desequilibris actuals 
en la seva distribució. Es tracta d’una qüestió important si es vol 
evitar la guetització de determinats centres com a conseqüència 
d’una lògica social de difícil solució, si no s’implementen polítiques 
actives d’accés als centres alternatives al laissez faire, laissez passer 
de la darrera dècada. S’ha d’aconseguir el disseny d’un model que 
compatibilitzi el dret d’elecció lliure d’escola i una planificació de 
la distribució equitativa d’aquest alumnat entre els centres sostin-
guts amb fons públics, en el marc de nous contractes programa, 
creant noves zones o àrees d’influència de les escoles, en expressió 
de la LOE. La presència a l’escola d’immigrants nouvinguts està fent 
visible, també, una preocupant tendència del sistema educatiu a la 
dualització social. La política de concertació i finançament que se 
segueixi amb les escoles d’iniciativa social serà la clau de solució o 
enquistament d’una situació que avui resulta de difícil superació.

El nou paradigma curricular i el futur del català a 
l’escola
Les avaluacions dels informes PISA, als quals hem fet al·lusió 

anteriorment, constatarien, des dels primers anys 2000, serioses 
deficiències competencials dels alumnes espanyols i catalans en 
determinades àrees bàsiques de l’educació, especialment en mate-
màtiques i anglès. S’imposa una anàlisi rigorosa del tema, davant de 
l’alarma que les dades susciten i del fracàs del sistema que indica-
rien. Els informes PISA avaluen si els alumnes són «competents» a 
l’hora d’aplicar les matemàtiques, les ciències i avaluar les habilitats 
i capacitats lectores i lingüístiques. No avaluen altres coses. Els 
estudis PISA conviden a repensar l’enfocament curricular, a cen-
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trar-lo més en les competències bàsiques i essencials que no en la 
interminable seqüència de continguts teòrics que els alumnes han 
d’estudiar. Són poques les veus que, entre nosaltres, han encarat el 
problema de fons: els PISA avaluen la «competència» dels alumnes, 
però el sistema els ha format fins ara des d’una altra perspectiva, 
amb altres finalitats, com ara assolir coneixements i, com a molt, 
promoure determinats aprenentatges. El currículum ha estat definit 
recentment com «el conjunt de competències bàsiques, objectius, 
continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació». I la «compe-
tència», com «la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, 
de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que 
requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents 
sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment 
tenint en compte la dimensió social de cada situació» (Decrets 
142/2007, de 26 de juny, a.7 i 143/ 2007 de 26 de juny, a.7). Men-
tre aquesta nova orientació curricular no sigui realitat a les aules i 
en la vida de les escoles i dels instituts, els resultats dels informes 
PISA ens seguirà donant uns resultats poc favorables. Aquest i no 
un altre, al meu criteri, és el tema a discutir si volem donar la res-
posta adequada als reptes que periòdicament ens plantejaran els 
resultats dels informes PISA. El tema no pot quedar en mans de les 
editorials i d’autors dels llibres de text, que sovint no han tingut en 
compte aquestes noves orientacions. El treball que cal realitzar als 
centres al voltant de la nova visió del currículum és fonamental si 
de veritat es vol resoldre el problema real que tenim: el de l’aplica-
ció contextualitzada dels coneixements (Coll, C., 2007; Riera, M.A. 
i Sarramona, J., 2006).

En aquest marc caldrà també garantir l’ensenyament de l’anglès 
i tornar a insistir en el de la llengua pròpia, el català. És prioritari 
garantir el bon funcionament del model d’immersió lingüística en 
català i fomentar l’ús social de la llengua catalana en el conjunt 
de l’àmbit escolar. Les dades de què disposem assenyalen un greu 
retrocés de l’ús del català en la vida de l’escola. Tot un problema 
per al sistema educatiu català i per al futur del país. S’equivoquen 
els qui pensen que el tema el tenim resolt. Al contrari, s’ha perdut 
ja quasi una dècada des que es van manifestar els primers símpto-
mes que les coses no anaven com haurien d’anar, després de tants 
esforços de dècades anteriors. 
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La professió docent
Al llarg dels darrers vint-i-vuit anys, els professionals de l’ense-

nyament hem pogut veure com es reformulaven les funcions educa-
dores del professorat, més enllà de la transmissió de coneixements 
i de les funcions tradicionals d’instrucció. Reforma rere reforma, el 
sistema educatiu i l’evolució de la societat ens han anat ampliant 
el rol dels professionals de la docència. Molts dels vells problemes 
de definició de la professió subsisteixen avui. És fàcil veure com 
revifen velles qüestions d’identitat professional en l’exercici d’una 
professió marcada per l’existència de diverses cultures i tradicions 
pedagògiques, amb un associacionisme representatiu però dispers, 
amb problemes endèmics de formació inicial (especialment a la 
secundària) i noves necessitats de formació permanent. Una situa-
ció professional que alguns qualifiquen d’heterogènia i paradoxal. 

No acabem, certament, de superar greus limitacions històriques 
a l’hora de caracteritzar i definir la docència com a exercici d’una 
professió titulada, col·legiada i reconeguda socialment. La definició 
legal precisa i compartida de la professió és un exemple simptomà-
tic dels problemes pendents: des dels anys 1970 fins als moments 
actuals, periòdicament s’han anat recordant i remodelant les fun-
cions i les competències requerides als professionals de l’ensenya-
ment. El perfil del professorat, efectivament, s’ha anat revisant i 
ampliant des del Llibre Blanc, de 1969, fins a la LOE, passant per 
la LOGSE i pel Llibre Blanc que la va precedir. Existeixen, encara, 
dèficits importants en la definició de les tasques i funcions dels 
professionals de la docència, sobre les quals no hi ha consens. 

En aquesta Revista del Col·legi s’han tractat a fons, des de fa 
molts anys, totes aquestes qüestions. Un atent lector podrà trobar, 
per exemple, al numero 112, de l’any 2000, un monogràfic sobre 
la professionalitat en el sector educatiu. Tampoc no és comparti-
da una mateixa visió deontològica sobre els deures dels docents 
envers les famílies, l’alumnat, la societat, les administracions, els 
companys i la professió mateixa. 

Com hem dit, segueixen pendents molts altres temes, referits a 
l’especificitat de la professió docent, en el marc d’una societat en 
transició cap a un nou model; la formació inicial del professorat, 
especialment el de secundària; la progressiva renovació d’un pro-
fessorat envellit i la necessitat d’atreure els candidates més idonis i 
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amb les competències requerides per accedir a la professió, ja des 
de l’accés als estudis universitaris; l’excés en el nombre de profes-
sorat interí; la necessitat d’introduir canvis en la formació perma-
nent, posant major èmfasi en la formació als centres de treball, més 
centrada en la demanda que en l’oferta; la necessitat de millorar la 
dimensió de les classes, que està per sobre de la mitjana dels països 
de l’OCDE; la profesionalització de la direcció dels centres, sense 
haver de crear per a això un cos de directors (F. Pedro, 2007).

Conclusió
Hem revisat fins a una desena de qüestions que considerem 

centrals i de la major importància en el moment de debatre sobre 
les bases de la LEC. La conclusió que en traiem és gairebé una 
evidència: necessitem i volem, abans que qualsevol altra cosa, una 
llei que ens permeti fer front, de manera rigorosa, ben planificada 
i eficient, als reptes que acabem de d’assenyalar. Qualsevol altre 
objectiu serà benvingut, però ocuparà un lloc secundari en les 
nostres preocupacions. 

Necessitem una llei que faciliti al govern, sigui del signe que 
sigui, la presa de les decisions necessàries per avançar en la reso-
lució de la complexa situació que tenim. La Llei ha de ser reflex de 
l’ampli consens polític, social i educatiu que ha de tenir al darrere. 
No la voldríem aprovada només per majories ajustades al càlcul 
estricte, força miop, de l’aritmètica parlamentària. Esperem dels 
polítics, de les organitzacions professionals i sindicals, i dels pro-
fessionals de l’educació, un treball que tingui les mires altes, pensi 
en el país i ens permeti recuperar l’ànim, ja prou cansat i decebut.
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Nou horitzó per a l’educació a Catalunya

 L a legislació general sobre 
funció pública aprovada el 1984 com un conjunt de mesures 
excepcionals i urgents per a la reforma de la funció pública 
(LMRFP), modificada profundament per la Llei 23/1988, de 28 
de juliol, com a conseqüència de l’STC 99/1987, va incloure una 
disposició addicional, la 15a, específica dels cossos de funcionaris 
docents, que ha estat vigent, amb alguna modificació legal (per la 
Llei 22/1993, de 29 de desembre), fins a l’entrada en vigor del nou 
Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril, EBEP) 
el passat 13 de maig de 2007, que l’ha derogada expressament.

Derogació expressa de la disposició addicional 
15a de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per a la reforma de la funció pública
Les conseqüències immediates de la derogació explícita d’aquest 

precepte legal, que ha regulat amb caràcter bàsic la funció pública 
docent durant més de vint anys, són de la màxima importància per 
a la gestió del professorat dels centres públics, atesa la complexitat 
i les dificultats en la interpretació i l’aplicació que ha provocat l’en-
trada en vigor de l’EBEP. Podem destacar els elements següents en 
relació amb la funció pública docent:

Incidències immediates en 
la funció pública docent
derivades de l’aprovació de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(Llei 7/2007, de 12 d’abril)
Alberto del Pozo Ortiz
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! El nou Estatut Bàsic de l’Empleat Públic no inclou cap disposició 
específica, ni addicional ni transitòria, que permeti emplenar la 
llacuna legal que produeix la derogació de l’esmentada DA 15 
de la LMRFP. És més, amb l’excepció de la disposició transitòria 
8a, sobre el personal funcionari de centres docents dependents 
d’altres administracions, en tot l’EBEP no trobem cap precepte 
específic sobre personal docent, excepte l’article 2.3 que, com 
veurem, autoritza l’Estat i les comunitats autònomes a dictar 
legislació específica sobre el personal docent.

! L’article 2.3 de l’EBEP exclou de l’aplicació al personal docent 
de tot el capítol referent al dret a la carrera professional i a la 
promoció interna, excepte l’article 20 sobre l’avaluació de l’ocu-
pació, de manera semblant a com havien quedat exclosos els 
funcionaris docents de la consolidació de grau i de la promoció 
professional segons els apartats 1 i 2 de la disposició addicional 
15a de la Llei 30/1984. També s’exclouen de l’aplicació al per-
sonal docent els articles 22.3 i 24 sobre les retribucions com-
plementàries, i l’article 84, sobre la mobilitat voluntària entre 
administracions públiques.

! D’altra banda, la disposició final quarta de l’EBEP, sobre l’entra-
da en vigor de la llei, ajorna l’aplicació de capítols tan impor-
tants com el del dret a la carrera professional i a la promoció 
interna i el dels drets retributius fins a l’entrada en vigor de les 
lleis de funció pública que es dictin en desenvolupament de 
l’EBEP.

! Atesa la flexibilització introduïda en la disposició derogatòria 
única de l’EBEP, quan s’hi introdueix un incís limitador de 
l’efecte de la mateixa disposició («resten derogades amb l’abast 
establert en la disposició final quarta les següents disposicions...»), 
es pot plantejar la possibilitat que, malgrat la derogació expressa 
de la disposició addicional 15a de la Llei 30/1984, el seu con-
tingut es manté en vigor en cada administració pública, des del 
moment en què l’esmentada disposició final quarta de l’EBEP 
preveu el manteniment de «les normes vigents sobre ordenació, 
planificació i gestió de recursos humans», «fins que es dictin les 
Lleis de Funció Pública i les normes reglamentàries de desenvo-
lupament», i «en tant no s’oposin a l’establert a l’EBEP».
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La disposició addicional 15a de la LMRFP és, en definitiva, 
un precepte complex, que en el moment de l’entrada en vigor de 
l’EBEP recull un total de deu apartats, alguns dels quals no tenen 
eficàcia normativa actual en tractar-se de previsions normatives, 
com les integracions en cossos i escales docents creats per la llei 
mateixa, referides ja al passat i sense cap incidència en el futur 
(així, dels apartats 2, 8 i 9, les previsions sobre les integracions en 
cossos docents van ser fetes fa més de vint-i-tres anys).

Un altre bloc d’apartats de l’esmentada disposició addicional 
15a de la LMRFP recull un ventall d’excepcions de la normativa 
general de funció pública tal com ha quedat fixada en l’articulat 
de la llei mateixa, que no s’han aplicat mai al personal docent, no 
de forma transitòria sinó de manera definitiva, com les previsions 
sobre la consolidació del grau de carrera, segons el primer paràgraf 
de l’apartat 1, que va excloure els funcionaris docents de la conso-
lidació del grau personal, com un dels elements fonamentals de la 
promoció professional dissenyada per la llei general.

També es va considerar excepcional, amb caràcter definitiu, 
encara que amb una remissió a la futura normativa específica 
docent, tot un conjunt d’articles de la Llei general de funció 
pública, relacionats en el segon paràgraf d’aquest mateix apartat 1, 
annexionat a la LMRFP per la Llei 22/1993, de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, de reforma del règim jurídic de la funció pública 
i de la protecció per atur. Aquesta va ser una excepció tempo-
ral, condicionada a l’aplicació de la normativa específica docent, 
esmentada en l’apartat 2, i que s’havia de regular tot tenint en 
compte els «criteris establerts amb caràcter general en la present 
llei», si bé en algun aspecte fonamental, com és el cas de la pro-
moció professional, encara és hora que el legislador, sigui l’estatal 
o el Parlament autonòmic, hagi desenvolupat aquesta matèria per 
als funcionaris docents.

En el primer paràgraf de l’apartat 2 que acabem d’esmentar, 
la llei va fer una remissió a una futura regulació «per disposició 
amb rang de Llei, adequada a l’estructura i necessitats del sistema 
educatiu» d’algunes matèries troncals en la regulació de la funció 
pública docent –l’accés a la funció pública docent, la promoció 
professional, la promoció interna i la reordenació dels seus cos-
sos i escales–, que en part han estat regulades en les disposicions 
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addicionals de les diferents lleis orgàniques educatives, la LOGSE 
(1990), la LOPEG (1995), la LOCE (2002) i la LOE (2006).

En aquest mateix paràgraf es recull una mesura transitòria, «fins 
a l’entrada en vigor» de la llei anunciada, que va ser la LOGSE, 
aprovada el 3 d’octubre de 1990, mesura relacionada amb l’absència 
de promoció professional dels funcionaris docents, que s’ha con-
vertit en definitiva en no haver-se regulat mai per llei la promoció 
professional docent. En no haver pogut consolidar grau personal, 
com altres col·lectius de l’Administració, els funcionaris docents 
han tingut fins avui assignat un nivell de complement de destinació 
lligat al cos de funcionaris al qual pertanyen, i no al lloc de treball 
ocupat, la qual cosa ha impedit, de fet, tota promoció professional 
d’un dels col·lectius més nombrosos de la funció pública. 

Com ha succeït altres vegades, una mesura transitòria, prevista 
només fins a l’entrada en vigor d’una nova normativa de regulació 
de la promoció professional docent, ha esdevingut permanent, i ens 
hem trobat amb la paradoxa que un complement retributiu rela-
cionat amb el lloc de treball ocupat, com indica el seu nom, «com-
plement de destinació», ha estat assignat a cada cos de funcionaris 
docents, sense que el legislador hagi regulat la promoció professio-
nal tenint en compte els criteris generals de la funció pública, i ara 
l’EBEP ha fet desaparèixer el complement de destinació, remetent 
tota la regulació de les retribucions complementàries a la legislació 
de les comunitats autònomes.

Altres apartats de la disposició addicional 15a de la LMRFP 
que estem analitzant, han estat recollits per la legislació específica 
educativa, des de la LOGSE (1990) fins a la LOE (2006), que han 
reproduït alguns aspectes d’aquesta disposició, amb modificacions: 
la inspecció educativa (apartat 7), l’ordenació de la funció pública 
docent (apartats 2 i 10) i els concursos de trasllats (apartat 6).

Però, a part d’aquestes tres matèries, altres aspectes no han estat 
incorporats a la legislació específica educativa:

a)  Els criteris que han de reunir els llocs de treball que poden ser 
ocupats per personal laboral docent: els llocs que no es corres-
ponen amb titulacions acadèmiques, els creats per a la realit-
zació de programes educatius temporals i els llocs de treball a 
l’estranger.

b)  L’autorització legal per tal que el personal docent pugui ocupar 
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llocs de treball en l’Administració educativa, «sense consolidar 
grau personal».

c)  La regulació específica de la jubilació dels funcionaris docents, 
que podem considerar encara vigent, d’acord amb les previsions 
del tercer paràgraf de l’article 67.3 de l’EBEP, en la mesura que 
exclou de l’aplicació de la jubilació forçosa els funcionaris que 
tinguin «normes estatals específiques de jubilació», com ara els 
funcionaris docents, que gaudeixen de la disposició addicional 
15.5 de la Llei 30/1984: els funcionaris docents poden optar per 
la jubilació al final del curs acadèmic en què compleixin els 65 
anys.

L’EBEP hauria d’haver adoptat mesures transitòries que perme-
tessin mantenir la normativa docent fins al moment de l’aprovació 
de la nova legislació específica docent que la llei mateixa anuncia, 
sense recórrer a la derogació expressa de la disposició addicional 
15a de la Llei 30/1984, de 2 d’agost. Per mantenir el principi de 
garantia jurídica hauria estat millor introduir una disposició tran-
sitòria específica per al personal docent que aclarís quina legislació 
s’haurà d’aplicar fins que s’aprovin les lleis de desenvolupament en 
matèria de funció pública docent.

Amb una interpretació àmplia dels conceptes «ordenació, pla-
nificació i gestió de recursos humans», segurament podem con-
cloure que la disposició addicional 15a de la LMRFP es manté en 
vigor fins que es dictin les lleis de funció pública i les normes de 
desenvolupament de l’EBEP, segons preveu la seva DF 4.3. De fet, 
els gestors de personal docent continuem aplicant-la cada dia, i 
així continuarem fins que el legislador competent no desenvolupi 
l’EBEP.

El futur «Estatut de la funció pública docent», 
que hauran d’aprovar les Corts Generals
El dia 20 d’octubre de 2005, el Ministeri d’Educació i Ciència i 

les organitzacions sindicals representatives en l’àmbit de les admi-
nistracions públiques educatives van signar un Acord bàsic entre el 
MEC i les organitzacions sindicals sobre condicions sociolaborals 
del professorat, en el marc de l’elaboració, la tramitació i el des-
envolupament de la Llei orgànica d’educació, que ja havia iniciat 
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la seva tramitació parlamentària al setembre d’aquell any 2005. En 
aquelles mateixes dates, el MAP ja havia començat a elaborar els 
successius esborranys de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; una de 
les primeres versions que va arribar a les meves mans està datada 
el 25 de novembre de 2005, set mesos després que la Comissió per 
a l’Estudi i Preparació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic hagués 
publicat el seu informe el 25 d’abril de 2005.

El mencionat Acord sindical entre el MEC i les organitzacions 
representatives de la Mesa Sectorial d’Ensenyament no Universitari 
inclou com a primer dels deu compromisos adquirits un referent 
al futur Estatut de la funció pública docent, que serà «elaborat de 
forma consensuada amb les organitzacions sindicals». 

El MEC va complir amb la data prevista en l’acord, i en aquest 
sentit, el 20 de juny de 2006 ja estava finalitzat un primer esbor-
rany d’Estatut del Funcionari Docent no Universitari, però aquell 
document no ha estat encara elevat al Consell de Ministres com a 
avantprojecte de llei, entre altres motius probablement perquè la 
seva tramitació en el Congrés dels Diputats hauria coincidit amb el 
període de les eleccions sindicals docents que van ser convocades 
durant el mes de setembre de 2006 i realitzades el 20 de novembre 
del mateix any. Aquesta interrupció en l’elaboració del projecte de 
llei de l’Estatut del funcionari docent ha suposat que el següent 
esborrany no s’hagi fet públic fins al 14 de maig de 2007, després 
que hagi entrat en vigor la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual 
s’aprova l’EBEP. Aquest nou text de l’Estatut docent, segons la seva 
portada, està «actualitzat en concordança amb l’EBEP». 

Molt recentment, el MEC ha presentat a la Mesa Sectorial un 
nou text articulat el passat mes de setembre de 2007, sense que 
hagi aconseguit tampoc el suficient consens sindical, i com tindrem 
ocasió d’analitzar en una altra ocasió, quan es converteixi en pro-
jecte de llei, aquesta darrera proposta del MEC està molt allunyada 
de l’Estatut Bàsic (EBEP) tant en la concepció de la funció pública 
com en el disseny de l’organització autonòmica i del repartiment 
competencial entre les administracions educatives i l’Estat, més 
pròxim a un Estat centralitzat que al model de repartiment com-
petencial que podem deduir en molts preceptes de l’EBEP. Però en 
haver-se fet públic en unes dates massa properes al final de l’actual 
legislatura, és evident que no hi haurà temps material perquè es 
converteixi en llei abans del mes de març de 2008. 
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Amb aquest ajornament, sense data coneguda, de l’Estatut del 
funcionari docent, es produeix una situació jurídicament incòmo-
da, que ja fa dies que els gestors de funció pública estem patint: 
des del mateix diumenge 13 de maig de 2007, en què va entrar 
en vigor l’EBEP, després del mes de vacatio legis previst en la seva 
disposició final quarta, s’ha suscitat un gran debat a nivell de tot 
l’Estat sobre els problemes teòrics que suposa la seva aplicació. 
Algunes de les incògnites no es resoldran fins a l’aprovació de les 
futures lleis de funció pública de l’Administració General de l’Es-
tat i de cada comunitat autònoma, que desenvoluparà, cadascuna 
en el seu àmbit territorial i de gestió, les previsions que el mateix 
EBEP ajorna a les lleis de desenvolupament. Però la situació de la 
normativa docent és més pintoresca, en no haver-se tramitat paral-
lelament un projecte de llei específic per als col·lectius docents i en 
haver-se derogat expressament, o de forma indirecta, la normativa 
vigent específica.

Àmbit d’aplicació de l’EBEP als docents: una 
gran part de la llei és d’aplicació directa als 
funcionaris docents
Una primera novetat, i no pas de poca importància, es desprèn 

del fet que, d’acord amb l’article 2.3, l’EBEP és d’aplicació directa al 
personal docent, llevat d’uns capítols molt concrets (sobre el dret a 
la carrera professional i la promoció interna), i uns articles sobre les 
retribucions complementàries i la mobilitat voluntària entre admi-
nistracions públiques, que en queden expressament exclosos. 

En canvi, en la Llei 30/1984 no es va preveure aquest caràcter 
d’aplicació directa dels seus preceptes als funcionaris docents, ja 
que va autoritzar normes específiques per «adequar» la llei general 
a les particularitats de la funció docent (LMRFP, art. 1.2). 

Aquesta fórmula d’adequar la legislació general a les peculiari-
tats d’alguns col·lectius de funcionaris públics s’ha mantingut en 
l’EBEP per al personal investigador, però no per als docents (art. 
2.2 i 3), que es regirà per la legislació específica estatal i autonòmi-
ca i pel previst en l’EBEP, excepte les matèries ja esmentades. Però 
mentre no es dicti aquesta legislació específica, el personal docent 
queda sota l’aplicació directa de l’EBEP, i no només de manera 
supletòria.



110

Caràcter bàsic de les bases del règim jurídic de 
la funció pública
Una segona novetat, aquesta encara de major importància que 

l’anterior, és que tots els preceptes de l’EBEP, el primer Estatut dels 
funcionaris públics que s’aprova a les Corts Generals en desenvo-
lupament directe de la Constitució, tenen caràcter de norma bàsi-
ca, segons la seva disposició final primera, a diferència de la Llei 
30/1984 de l’any 1984, que en tractar-se de mesures urgents i tran-
sitòries, només parcialment era bàsica. L’aplicació directa a tots els 
empleats públics de qualsevol administració de la normativa bàsica 
ha estat una constant des de la mateixa Llei 30/1984 (art. 1.3).

L’habilitació competencial de l’EBEP ha estat molt més contun-
dent (disposició final primera), però el text de la llei preveu tres 
limitacions en la seva aplicació, molt significatives: a la comunitat 
foral de Navarra, al País Basc i en el cas d’aquelles comunitats autò-
nomes, com és el cas de Catalunya, que tinguin competències exclu-
sives i compartides en funció pública (disposició final segona).

Aquesta darrera delimitació competencial de l’Estatut Bàsic a 
les atribucions que en matèria de funció pública tinguin alguns 
estatuts d’autonomia, com el de Catalunya, amb competències 
exclusives i compartides amb l’Estat, és una referència clara i 
directa als articles 110, 111 i 136 de l’EAC de 2006, que recullen 
les competències exclusives i compartides en matèria de funció 
pública de la Generalitat. 

D’aquests tres articles de l’EAC de 2006 es desprèn una innova-
ció fonamental en les competències atribuïdes per l’EAC a la Gene-
ralitat en matèria de funció pública: l’Estatut d’Autonomia atri-
bueix la competència exclusiva a la Generalitat en dues matèries:

a)  sobre el règim estatutari del personal al servei de les administra-
cions públiques catalanes, amb l’excepció de les competències 
compartides amb l’Estat, que són molt poques: l’adquisició i la 
pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administra-
tives i els drets, els deures i les incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques;

b)  sobre l’ordenació i l’organització de la funció pública, amb l’ex-
cepció de la competència compartida per al desenvolupament 
dels principis ordenadors de l’ocupació pública.



C O L ! L E G I  O F I C I A L  D E  D O C T O R S  I  L L I C E N C I AT S  E N  F I L O S O F I A  I  L L E T R E S  I  E N  C I È N C I E S  D E  C ATA L U N YA

111

La reducció de les competències compartides en funció pública 
als «principis ordenadors de l’ocupació pública» i al nucli més 
essencial del règim estatutari, tal com va quedar dissenyat després 
de l’STC 99/1987, és a dir, només a l’adquisició i pèrdua de la rela-
ció funcionarial, als drets i deures, al règim d’incompatibilitats i a 
les situacions administratives, amplia notablement el camp de les 
competències exclusives, que abasten tota la matèria sobre funció 
pública que no ha estat inclosa en les competències compartides. 
Tot això xoca frontalment i directament amb l’ampli articulat de 
l’EBEP, tot de caràcter bàsic i, per tant, de competència exclusiva de 
l’Estat, que ha fixat les bases del règim jurídic de la funció pública, 
tal com preveu l’article 103 de la Constitució, de vegades amb un 
excés de detall, impropi de la normativa bàsica, com ha estat repe-
tint la doctrina del Tribunal Constitucional.

Algunes innovacions de l’EBEP d’aplicació 
immediata als funcionaris docents
Ens limitarem a enumerar, breument, algunes de les inno-

vacions de l’EBEP que són d’aplicació immediata als col·lectius 
docents, sense que calgui cap altra actuació del legislador:

a) Oferta d’ocupació pública
L’EBEP endureix la situació actual en relació amb l’obligació de 

l’Administració d’incloure les places vacants ocupades per funcio-
naris interins en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què 
es produeix el nomenament (article 10.4), amb l’objectiu de reduir 
la consolidació en el temps de l’ocupació precària.

b) Nous motius per al nomenament de funcionaris 
interins
A més dels dos motius clàssics que han justificat sempre el nome-

nament de funcionaris interins, l’existència de vacants no cobertes 
per funcionaris i la substitució transitòria dels titulars de les places, 
l’EBEP afegeix dos nous motius: l’execució de programes de caràc-
ter temporal i l’acumulació de tasques per un termini màxim de sis 
mesos, dintre d’un període de dotze mesos (art. 10.1).

D’altra banda, l’article 10.2 de la llei consagra de manera clara, 
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i sense excepcions, els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat en els procediments de selecció de funcionaris 
interins, la qual cosa xoca evidentment amb la possibilitat actual 
de nomenament directe i sense necessitat de convocatòria excep-
cionalment i per causes apreciades per l’Administració, tal com es 
preveu en l’article 125.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octu-
bre, que hem d’entendre afectat per la normativa bàsica estatal.

c) Nova classificació del personal laboral, segons 
la durada del contracte
En funció de la durada del contracte, l’EBEP classifica els con-

tractes laborals en fixos, per temps indefinit i temporals, la qual 
cosa tindrà una incidència directa en els col·lectius laborals docents 
com el professorat de religió dels centres públics (article 11.1).

d) Dret individual a la formació contínua, 
preferentment en horari laboral
En l’article 14 de l’EBEP es relacionen els drets individuals dels 

funcionaris, entre els quals trobem la novetat que el dret a la forma-
ció contínua i a l’actualització permanent dels coneixements i capa-
citats professionals s’emmarca «preferentment en horari laboral», 
cosa raonable si es té en compte que l’horari setmanal del personal 
(també el docent) és de 37,5 hores.

e) Triennis dels funcionaris interins 
L’única novetat retributiva de l’EBEP d’aplicació immediata, 

sense necessitat d’esperar al desenvolupament legal del capítol 
corresponent a les retribucions, ha estat el reconeixement dels 
triennis dels funcionaris interins (article 25), que en el cas dels 
col·lectius docents a Catalunya ja ha estat reconegut per Resolució 
EDU/1667/2007, de 5 de juny, per la qual s’estableix el procedi-
ment per al reconeixement de triennis al personal interí docent 
(DOGC núm. 4900, de 8.6.2007) i que va recollir el procediment 
acordat en la Mesa sectorial de 25 de juny de 2007, sobre personal 
interí docent.

Aquest reconeixement de triennis s’ha aplicat també als funcio-
naris en pràctiques, per analogia i per evitar una discriminació no 
justificada, malgrat que l’EBEP no reconeix explícitament els trien-
nis als funcionaris en pràctiques (article 26). 
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f) Eficàcia directa dels acords sindicals, una 
vegada ratificats pel Govern
L’EBEP deroga la LORAP, Llei d’òrgans de representació de les 

administracions públiques, i modifica a fons les regles de la negoci-
ació col·lectiva en l’àmbit de l’Administració pública, donant molta 
més força als acords i pactes de les meses de negociació. Podem 
destacar, entre altres mesures, que la llei reconeix eficàcia i validesa 
als acords ratificats pel Govern, directament aplicables al personal 
inclòs en el seu àmbit, sense que calgui esperar a la modificació 
o derogació de la normativa reglamentària que hagi estat afectada 
pels acords (article 38.3), de manera que els efectes de la negocia-
ció sindical en la funció pública s’han apropat molt a la negociació 
dels convenis laborals, als quals des de fa temps la jurisprudència 
els atorga «força de llei» entre les parts.

g) Introducció de la jornada de treball a temps 
parcial dels funcionaris públics
L’article 47, en regular la jornada de treball dels funcionaris 

públics, introdueix com a novetat per als funcionaris de carrera la 
jornada a temps parcial, que fins ara només estava prevista en la 
normativa específica docent per als funcionaris interins.

h) Introducció de novetats importants en 
l’avaluació de l’ocupació, en relació amb la Llei 
30/1984 i també en comparació amb la LOE
En un capítol sobre la carrera professional i la promoció interna 

que ha quedat exclòs d’aplicació al personal docent, trobem un 
article sobre l’avaluació de l’ocupació que ha estat exempt d’aques-
ta exclusió, i que, per tant, és d’aplicació directa i immediata als 
col·lectius docents. L’abast d’aquest article 20 de l’EBEP és molt 
més ampli que la normativa específica vigent que trobem sobre 
aquesta matèria en la LOE, per exemple en l’article 106.4.

En aquest sentit, l’apartat 4 de l’article 20 de l’EBEP condi-
ciona la continuïtat en el lloc de treball ocupat per concurs de 
mèrits i, per tant, amb caràcter definitiu, al resultat de l’avaluació, 
substituint la remoció del lloc de treball motivada en una manca 
de capacitat per rendiment insuficient, prevista a l’article 20.1.e), 
derogat, de la Llei 30/1984: 
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i) Personal directiu
L’EBEP introdueix una figura nova dintre de l’organització de 

la funció pública, el personal directiu (article 13), les condicions 
laborals del qual no estaran sotmeses a la negociació col·lectiva 
prevista en l’Estatut Bàsic. El règim jurídic del personal directiu 
i els criteris per determinar la seva condició seran especificats pel 
Govern de l’Estat i pels governs de les comunitats autònomes, en el 
desenvolupament de l’EBEP, però l’Estatut mateix el defineix com el 
personal que desenvolupa funcions directives professionals en les 
administracions públiques, designat d’acord amb els principis de 
mèrit i capacitat i atenent a criteris d’idoneïtat, mitjançant procedi-
ments que garanteixin la publicitat i concurrència, i estableix que 
la seva gestió estarà sotmesa a l’avaluació. 

Totes aquestes circumstàncies també apareixen en la definició, 
la selecció i l’avaluació del director dels centres docents (LOE, 
articles 135.1 i 3; 139.3), per la qual cosa és desitjable que el 
futur desenvolupament legislatiu de l’EBEP a Catalunya atorgui al 
director la condició de personal directiu dintre de la funció pública 
docent, que permeti, en definitiva, professionalitzar la figura del 
director del centre docent. 

j) Retribucions complementàries dels funcionaris 
docents
Per primera vegada, en la legislació bàsica de la funció pública 

s’exclouen de l’aplicació als funcionaris docents l’estructura i els 
factors que intervenen en les retribucions complementàries dels 
funcionaris de l’Administració (establerts, amb caràcter general, 
en els articles 22.3 i 24 de l’EBEP) i, per tant, la llei que reguli en 
el futur la funció pública docent haurà d’establir els criteris i l’es-
tructura de les retribucions docents, adequades a les peculiaritats 
de la funció docent, i que ja no caldrà que siguin una reproducció 
mimètica de les retribucions dels funcionaris dels cossos adminis-
tratius i de gestió. Una innovació legal com aquesta permetrà supe-
rar algunes de les actuals contradiccions del règim retributiu dels 
funcionaris docents; per exemple, quan perceben un complement 
de destinació no lligat als llocs de treball que estiguin ocupant, sinó 
a cada un dels cossos en què s’agrupen els funcionaris docents. 
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k) Retribucions diferides
Com a novetat legal, es regulen en l’article 29 les retribucions 

diferides destinades a finançar aportacions a plans de pensions o 
contractes d’assegurança col·lectius.

l) Nous permisos als funcionaris, amb caràcter 
bàsic
Els articles 48 i 49 afegeixen fins a tretze novetats en el règim 

dels permisos dels funcionaris públics, però la innovació jurídica 
més important és el caràcter bàsic que atribueix l’Estatut Bàsic a 
aquesta matèria, constitucionalment molt discutible, a diferència 
de la Llei 30/1984, que no va considerar bàsics els permisos.

m) Nova forma de computar el temps de 
vacances
L’article 50 substitueix el criteri temporal vigent del mes de 

vacances retribuïdes per una fórmula molt més precisa, un mínim 
de vint-i-dos dies hàbils, entre els quals no es consideren els dis-
sabtes. 

Però s’ha mantingut , sense ser derogada, una previsió del text 
articulat de la llei de funcionaris civils de l’Estat, que condiciona el 
període de vacances a les necessitats del servei (LFCE, art. 74).

n) Excepció a les regles que regeixen l’assignació 
de tasques als ocupants d’un lloc de treball
L’apartat 2 de l’article 73 preveu una excepció a les regles actuals 

de l’assignació de tasques i responsabilitats als col·lectius docents, 
basades fonamentalment en la idoneïtat del professor per assumir 
una determinada funció en relació amb la seva especialitat docent, 
titulació acadèmica o formació, «sempre que resultin adequades a 
la seva classificació, grau o categoria», condició al meu entendre 
excessivament oberta i, per tant, imprecisa, i cosa que encara pot 
resultar més difícil de regular, l’assignació de tasques es condiciona 
a les clàssiques «necessitats del servei», òbviament sense disminu-
ció de les seves retribucions.

Aquesta flexibilització indeterminada de l’assignació de tasques 
o responsabilitats diferents de les que corresponen al lloc de treball 
suposa un novetat legal que no trobem en la Llei 30/1984 ni en el 
text articulat de la Llei de funcionaris del 1964, i podria ser apli-
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cada als docents des del moment en què l’EBEP no ha previst que 
no els sigui d’aplicació.

o) Mitjançant una disposició transitòria, la vuitena, 
es completa una matèria ja regulada en la LOE
La LOE, en la seva disposició transitòria cinquena, havia esta-

blert un procediment transitori de funcionarització de personal 
laboral docent que hagi passat, o passi en un futur immediat, a 
prestar serveis a les comunitats autònomes com a conseqüència de 
la integració dels centres municipals en les xarxes públiques depen-
dents de les administracions educatives, mitjançant la superació de 
proves selectives específiques. L’EBEP va més enllà i estableix, de 
forma temporal durant els tres primers anys d’aplicació de la llei, 
un procediment d’integració directa en els cossos docents per part 
del personal funcionari municipal destinat en els centres integrats, 
si estan en possessió de la titulació exigida per impartir docència, 
prevista en la normativa actual o en la vigent en el moment en què 
van ser seleccionats com a funcionaris municipals. 

Peculiaritats de la derogació de la normativa 
prèvia a l’EBEP
L’aplicació de l’Estatut Bàsic està provocant, des dels primers 

moments, molts dubtes i diferències notables de criteri en la inter-
pretació de quines normes prèvies han quedat en vigor, totalment 
o parcialment, i quins dels preceptes del nou Estatut són d’aplica-
ció directa i immediata. Aquesta situació ha introduït en algunes 
matèries una gran inseguretat en la interpretació correcta i pacífica 
del text legal i, en conseqüència, en la seva aplicació en la gestió 
diària de la funció pública docent per part dels diferents operadors 
jurídics que interpretem contínuament la normativa a aplicar.

La disposició derogatòria única de l’EBEP deroga només parcial-
ment la Llei de funcionaris civils de l’Estat i la Llei 30/1984, i en la 
seva totalitat la Llei 9/1987, LORAP, d’òrgans de representació sin-
dical i la Llei 17/1993, sobre la incorporació dels nacionals euro-
peus a la funció pública. Aquesta derogació parcial de la normativa 
prèvia en matèria de funció pública provoca situacions de gran 
complicació tècnica i interpretativa, quan no s’han derogat expres-
sament i en la seva totalitat alguns articles de la Llei 30/1984, per 
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exemple l’article 30 relatiu als permisos dels funcionaris, malgrat 
que els articles 48 i 49 de l’EBEP han regulat, amb excés de detall 
i amb caràcter bàsic, a diferència de l’article 30 de la Llei 30/1984, 
aquests mateixos permisos.

a) Regulació bàsica dels permisos als articles 48 i 
49 de l’EBEP
D’una banda, en aquests dos articles de l’EBEP s’introdueixen 

13 nous permisos, segons enumera el punt 7 de les Instruccions de 
la Secretaria General per a l’Administració Pública per a l’aplicació 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en l’àmbit de l’Administració 
General de l’Estat i els seus organismes públics, de 5 de juny de 
2007 (BOE núm. 150, de 23.6.2007), i, d’una altra, als permisos 
que ja estaven recollits en l’article 30 de la Llei 30/1984, se’ls con-
fereix el caràcter de bàsic, però sense derogar els apartats corres-
ponents de la Llei 30/1984 (entre d’altres, el permís per trasllat de 
domicili, per realitzar funcions sindicals, per la defunció, accident 
o malaltia greu d’un familiar, per realitzar exàmens finals i altres 
proves...). 

Però en el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 48 de l’EBEP 
s’ha introduït una matisació («en defecte de legislació aplicable»), 
que ha portat a interpretar que aquest precepte de l’EBEP no és 
d’aplicació a Catalunya, malgrat el seu caràcter de norma bàsica. 
En aquest sentit, el punt quart de la Instrucció de la Secretaria de 
Funció Pública i Modernització de l’Administració per a l’aplicació 
de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) a l’Administració de la Generalitat 
(encara no publicada al DOGC) exclou la vigència de l’article 48.1 
de l’EBEP en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Ens trobem davant un fet nou fins ara en l’Estat de les autono-
mies: una norma bàsica (la naturalesa bàsica dels permisos inclosos 
en l’article és molt discutible, però no és ara el moment d’entrar 
en aquesta anàlisi) no resulta d’aplicació atès que la Generalitat 
de Catalunya disposa de legislació específica pròpia aplicable a la 
matèria de permisos. Aquesta interpretació de l’abast de la normati-
va bàsica permetria continuar aplicant indefinidament la normativa 
autonòmica anterior a la promulgació de l’EBEP, malgrat que la 
disposició final quarta de l’EBEP, sobre l’entrada en vigor, no pre-
veu cap ajornament de l’aplicació de l’article 48; només s’hi preveu 
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el manteniment de la normativa vigent sobre gestió de recursos 
humans «si no s’oposa a l’establert en aquest Estatut».

La disposició derogatòria única no deroga explícitament l’article 
30.1 sobre permisos, de la Llei 30/1984, que no té caràcter bàsic, 
però podem interpretar que està derogat en la mesura que s’oposi a 
l’article 48.1 de l’EBEP, al qual ha atribuït la llei caràcter bàsic. Per 
tant, l’Estat el que ha fet és considerar ara, amb un excés de zel, 
la matèria de permisos dintre de les bases del règim estatutari dels 
funcionaris, i per tant, és difícil explicar que no resulti d’aplicació 
un precepte bàsic, pel fet d’existir prèviament normativa, quan la 
normativa bàsica en matèria de funció pública sempre s’ha aplicat 
a tots els funcionaris de totes les administracions públiques (en 
aquest sentit, la disposició final segona diu que «les previsions 
d’aquesta llei són d’aplicació a totes les comunitats autònomes», 
tot respectant les competències exclusives i compartides en matèria 
de funció pública).

És possible una altra interpretació: el primer paràgraf de l’article 
48.1 de l’EBEP obliga les administracions públiques a determinar 
(en el futur) els supòsits de concessió de permisos als funcionaris 
públics i els seus requisits, efectes i duració. «En defecte de legis-
lació aplicable», en el futur, els permisos i la seva duració seran, 
«almenys», els que es recullen a les lletres d’aquest apartat; és a 
dir, a manca de regulació futura per llei d’aquesta matèria, s’hauran 
d’aplicar els permisos i la duració establerta a l’Estatut, però una 
lectura que permeti mantenir indefinidament la legislació prèvia, 
malgrat que s’oposi al previst en la normativa bàsica, el que fa és 
«blindar» la normativa autonòmica davant la legislació bàsica de 
l’Estat. L’expressió «en defecte de legislació aplicable» no és més 
que una clàusula supletòria de la normativa bàsica, però no una 
porta oberta a la no-aplicació indefinida d’una disposició bàsica 
de l’Estat. En tot cas, el que calia haver fet, si bé ara ja ha caducat 
el termini, era interposar un recurs davant el Tribunal Constitu-
cional per invasió de competències de la Generalitat de Catalunya 
per atribuir el caràcter de bàsic a la regulació dels permisos dels 
funcionaris, matèria que no és inclosa en la llista d’aspectes bàsics 
de la funció pública segons la doctrina del Tribunal Constitucional 
mateix, des de la ja famosa STC 99/1987. 
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b) Els permisos de paternitat (article 49.c, EBEP i 
articles 12 i 13 de la Llei 8/2006)
La nova naturalesa del permís de paternitat ha provocat també 

interpretacions contràries i diferents, que han requerit una modifi-
cació legal de la normativa vigent a Catalunya en aquesta matèria. 

Inicialment, el permís de paternitat, segons la primera redacció 
de l’article 30.a) de la Llei 30/1984, era de tres dies hàbils dintre 
de la mateixa localitat, o de cinc, si es tractava d’una altra, i era 
un permís pel «naixement, acolliment o adopció d’un fill», sense 
precisar si en podia gaudir el pare o també la mare, ni tampoc la 
data a partir de la qual era possible de gaudir-ne. 

Però aquest mateix any 2007, la Llei orgànica 3/2007, de 22 
de març, introdueix una nova redaccció en l’apartat a) de la Llei 
30/1984, amb importants novetats: li atribueix caràcter bàsic, amplia 
a quinze dies la durada del permís, i es precisa que l’ha de gaudir «el 
pare» a partir de la data del naixement, l’acolliment o l’adopció.

Pocs mesos després d’aquesta important modificació legal del 
permís, l’EBEP provoca altres tres situacions noves:

! No deroga expressament l’article 30.1.a) de la Llei 30/1984, 
però hem d’entendre que ha quedat derogat per la nova redacció 
del permís a l’article 49.c;

! L’article 49.c) introdueix la denominació «permís de paternitat 
pel naixement, acolliment o adopció d’un fill», però manté la 
duració de quinze dies i amplia el gaudi del permís al «pare o a 
l’altre progenitor»;

! Finalment, la disposició transitòria sisena preveu que les admi-
nistracions públiques «ampliaran de forma progressiva i gra-
dual la durada del permís de paternitat regulat a l’apartat c) de 
l’article 49 fins a assolir l’objectiu de quatre setmanes d’aquest 
permís als sis anys d’entrada en vigor d’aquest Estatut».

En canvi, en la normativa de funció pública d’aplicació a la 
Generalitat de Catalunya, des de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, es 
preveuen dos permisos diferents per al progenitor o progenitora:

! El primer, regulat en l’article 12 de l’esmentada Llei 8/2006, 
recull la mateixa denominació i naturalesa que el permís de 
l’article 30.1.a) de la Llei 30/1984, tal com estava regulat l’any 
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2006, abans de la modificació introduïda per la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març.

! El segon, denominat per la llei mateixa «permís de paternitat», 
està regulat en l’article 13 i té una naturalesa, unes condicions 
i un àmbit subjectiu diferents de l’anterior, i es gaudeix des de 
l’acabament del permís de maternitat o de la setzena setmana 
posterior al part o a l’adopció.

El punt setè 5 de l’esmentada Instrucció de la Secretaria de Fun-
ció Pública i Modernització de l’Administració per a l’aplicació de 
determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) a l’Administració de la Gene-
ralitat interpreta que el permís de paternitat a què fa referència 
l’article 49.c) de l’EBEP «queda inclòs dins el permís de paternitat 
de quatre setmanes consecutives que regula l’article 13 de la Llei 
8/2006, de 5 de juliol, el qual s’ha de seguir atorgant a partir de la 
finalització del permís de maternitat o de la setzena setmana poste-
rior al part, l’adopció o l’acolliment, amb l’especificitat que ja no 
s’ha de considerar supeditat al fet que l’altre progenitor o proge-
nitora treballi».

Però, recentment, la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres ha resolt la dificultat entre els dos permisos de 
paternitat, modificant el contingut de l’article 13 de la Llei 8/2006, 
sobre el permís de paternitat, adequant-lo a les característiques i 
condicions del permís de l’EBEP, ja que la modificació obre el perí-
ode per gaudir del permís: a continuació del permís per naixement 
del fill (de l’article 12) o també després que finalitzi el permís de 
maternitat.

c) L’EBEP no ha derogat en la seva totalitat la 
Llei articulada de funcionaris civils (LFCE) ni la Llei 
30/1984
L’EBEP ha mantingut la vigència de molts preceptes de la LFCE 

i de la Llei 30/1984 que no han estat derogats expressament per 
la disposició derogatòria única de l’EBEP, la majoria perquè només 
afecten l’Administració General de l’Estat, que no disposa d’una llei 
específica sobre la seva funció pública. Així es mantenen en vigor 
els articles següents: 
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! LFCE, art. 23.1, 24.1 i 2, 27.1, 28, 32, 33, 34, 35, 58, 62, 66.1, 
67.1, 69.1, 72, 73, 74, 75 i 81; 

! Llei 30/1984, art. 13, 14, 15, 18.6, 19.2, 20.1.b, f g i h, 22.3, 
27, 28, 29.5, 6 i 7, 29 bis, 30.1 i 4, 34, i la DA 19.

Però en algunes matèries d’aquestes disposicions en principi 
no derogades, es fa difícil trobar una explicació clara per justificar 
que no s’hagin derogat o incorporat al text de la nova llei, amb 
les adaptacions necessàries als temps actuals, sobretot quan és 
impossible deduir que es refereixen únicament als funcionaris de 
l’Administració General de l’Estat: 

! Llicències per malaltia (LFCE, 69.1)
! Llicències per realitzar estudis relacionades directament amb la 

funció pública (LFCE art. 72)
! Llicències per a assumptes propis (LFCE, art. 73)
! Subordinació a les necessitats del servei del període de vacances 

i llicències d’estudis o assumptes propis (LFCE, art. 74)
! Permisos (Llei 30/1984, art. 30.1)
! Reducció de fins a la meitat de la jornada als funcionaris als 

quals els faltin menys de cinc anys per complir l’edat de jubila-
ció forçosa (Llei 30/1984, art. 30.4)

! Responsabilitat civil i penal dels funcionaris (LFCE, art. 81)
! Full de serveis dels funcionaris (LFCE, art. 28, 32, 35 i 66)
! Jubilació anticipada incentivada (Llei 30/1984, art. 34)
! Reingrés al servei actiu (Llei 30/1984, art. 29 bis)

d) Calia haver derogat la Llei 53/1984, de 23 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques
De totes les matèries que inclou l’article 103.3 de la Constitució 

dintre de la regulació específica de la funció pública, l’EBEP ha 
evitat, amb tota la intenció, modificar a fons la regulació del siste-
ma d’incompatibilitats dels funcionaris, mantenint en vigor la Llei 
53/1984, de 23 de desembre, en la qual ha introduït només tres 
canvis menors (mitjançant la disposició final tercera).

Aquesta és una de les deficiències més importants de l’EBEP, en 
no haver abordat una reforma a fons del règim d’incompatibilitats 
vigent des de fa quasi 23 anys, amb l’objectiu d’adaptar-lo a la 
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situació actual i, sobretot, a les novetats jurídiques que el mateix 
Estatut ha introduït en l’ordenament. Només a tall d’exemple, cada 
vegada és més difícil justificar el principi general d’incompatibilitat 
de dues ocupacions públiques, amb l’única excepció del profes-
sorat universitari, sense tenir en compte si les dues vinculacions 
amb l’Administració pública són dues jornades reduïdes, la suma 
de les quals pot no arribar a resultar una jornada completa. El que 
podíem esperar de l’Estatut Bàsic és que recollís tots els aspectes 
que la Constitució i la jurisprudència del TC integren dins el règim 
jurídic dels funcionaris públics, sense cap excepció. De la mateixa 
manera que l’EBEP ha derogat la LORAP sencera, sobre els òrgans 
de representació sindical, i ha integrat en el seu cos legal tota la 
regulació de la representativitat dels funcionaris públics, també 
s’havien d’haver regulat ex novo les incompatibilitats del personal 
al servei de les administracions públiques.

Panorama del desenvolupament normatiu de la 
funció pública docent a Catalunya
Ens trobem en un moment de profundes transformacions legals 

estatals, tant en matèria educativa (la LOE va entrar en vigor el 24 
de maig de 2006) com en funció pública (l’EBEP ha entrat en vigor 
un any després, el 23 de maig de 2007). A Catalunya, a més, hem 
de prendre en consideració també l’aprovació de la Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, que ha incrementat les competències exclusives i com-
partides de la Generalitat en educació i en funció pública.

Els mesos immediats seran d’un enorme interès des del punt 
de vista del desenvolupament, per llei del Parlament, d’aquestes 
tres lleis aprovades en el breu termini d’un any. Serà la primera 
vegada, des de la promulgació de la Constitució, que el Parlament 
de Catalunya tindrà l’oportunitat de regular per llei l’ordenació 
completa de l’educació no universitària a Catalunya, amb el des-
envolupament de les noves competències educatives atribuïdes per 
l’Estatut d’Autonomia i amb les limitacions de la normativa bàsica 
de la LOE. Cal preveure que l’avantprojecte de Llei d’educació que 
aprovarà el Govern al llarg del 2008 inclourà, seguint la tradició 
de les lleis educatives estatals, un títol referent a la funció pública 
docent de la Generalitat de Catalunya, que permeti desenvolupar 
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l’Estatut d’Autonomia, la LOE i les previsions de l’EBEP, que en 
moltes ocasions remet al posterior desenvolupament de les comu-
nitats autònomes. És molt probable, per tant, que el Parlament 
aprovi una regulació pròpia de la funció pública docent abans que 
les Corts Generals promulguin un Estatut Bàsic de la funció pública 
docent, la qual cosa seria una novetat en el panorama legislatiu de 
les comunitats autònomes. 

Aquesta llei hauria de recollir en el seu articulat, entre d’altres, 
algunes de les innovacions que l’EBEP ha introduït en la regulació 
dels funcionaris públics:

1. Els cossos docents: Al segle XXI resulta molt difícil justificar l’ac-
tual classificació dels funcionaris docents en diferents cossos, a 
tots els quals s’atribueixen les mateixes funcions docents, que 
imparteixen docència en el mateix nivell educatiu i que, de 
vegades, formen part d’un mateix departament didàctic d’un 
IES (per exemple, al departament de Tecnologia estan integrats 
en un mateix centre de secundària funcionaris de quatre cossos 
docents: catedràtics d’ensenyament secundari, professors d’en-
senyament secundari, professors tècnics de formació professio-
nal i mestres, i tots imparteixen els mateixos continguts curri-
culars de l’assignatura de Tecnologia de l’ESO, amb les mateixes 
funcions docents i responsabilitats, però cada cos té assignades 
unes retribucions bàsiques i complementàries diferents, ja que 
se’ls atribueixen diferents grups i nivells de complement de des-
tinació, respectivament, A 26, A 24, B 24 i B 21, aquest darrer 
amb un complement d’equiparació al nivell 24). 

  La futura Llei de funció pública docent hauria de superar, en 
l’estructuració dels funcionaris docents, l’actual divisió en cos-
sos més propers a les agrupacions, basades només en l’escalafó 
de la burocràcia clàssica –que fa temps que ha demostrat la seva 
inoperància i ineficiència en l’exercici de la docència–, unificant 
i reduint el nombre de cossos docents, o fins i tot recorrent 
a «altres sistemes d’agrupació dels funcionaris, diferents dels 
cossos, que incorporin competències, capacitats i coneixements 
comuns acreditats mitjançant un procés selectiu» i que facilitin 
l’organització de les tasques docents als centres, tal com preveu 
l’article 75 de l’EBEP.
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2. El director del centre: Amb la finalitat de professionalitzar la 
figura del director del centre, la llei l’hauria de considerar com 
a personal directiu, dintre d’aquesta nova condició creada per 
l’EBEP (article 13). Fa temps que és evident per a molts estu-
diosos de la funció pública que el director del centre –per al bon 
desenvolupament d’unes tasques que comporten un alt grau de 
complexitat– necessita comptar amb un marc de responsabili-
tats gerencials que li permeti dirigir el centre, sota un sistema 
de control i de rendició de comptes, amb un règim de premis i 
de sancions associats a l’avaluació del rendiment directiu.
 

3. Els llocs de treball: També cal superar l’actual rigidesa de les 
plantilles docents, en les quals pràcticament l’únic requisit 
que intervé en la definició dels llocs de treball és l’especialitat 
docent, obtinguda en el moment de l’ingrés en el cos corres-
ponent, i no hi apareixen altres característiques que permetin 
definir els perfils professionals que han de reunir els ocupants 
dels diferents llocs i que garanteixin la idoneïtat del funcionari 
docent per desenvolupar les tasques assignades al lloc de tre-
ball, idoneïtat en termes de «competències, capacitats i conei-
xements» (EBEP, article 75.1), moltes vegades adquirits pel 
funcionari docent amb posterioritat a la superació de les proves 
de les oposicions.

  En la definició dels llocs de treball haurà de tenir un paper 
molt més important que en l’actualitat el director del centre, 
una vegada se li reconegui la condició de directiu públic pro-
fessional, entre altres motius perquè l’avaluació i el control de 
resultats en relació amb els objectius que se li hagin fixat estaran 
directament condicionats per la plantilla de personal docent. A 
cap gerent d’una organització no se li poden exigir resultats si 
no se li ha permès, no solament intervenir i «fer propostes» en 
relació amb la plantilla que en depèn, sinó, sobretot, «ser el 
màxim responsable en la definició dels equips docents i, fins i 
tot, en la contractació del professorat del centre». 

4. Les especialitats docents: Finalment, la futura llei hauria d’ampliar 
els diferents orígens que justifiquen la idoneïtat d’un professor 
en l’exercici de la seva tasca professional, afegint a les actuals 
especialitats docents que intervenen en els procediments de 
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selecció i de mobilitat, altres fonts possibles de la competència 
docent, com poden ser la formació inicial universitària, la for-
mació permanent directament lligada al lloc de treball ocupat, i 
la mateixa pràctica docent i laboral, degudament controlades i 
avaluades, que permetin acreditar la capacitat, els coneixements 
i, en definitiva, la competència docent. 

ALBERTO DEL POZO ORTIZ és subdirector general de Gestió de Personal Docent. 

Departament d’Educació.
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«En realitat, el sistema 
educatiu reflecteix determinades tendències de pensament que 
envaeixen en gran mesura la nostra societat [...] el persistent predo-
mini del que se sol anomenar pautes tecnicoracionals de pensament 
en qüestions socials i polítiques. Són tecnicoracionals en el sentit 
restringit [...] i solen promoure’s de manera agressiva i amb gran 
optimisme: optimisme cada vegada més difícil de mantenir [...]. El 
dogma que diu que les escoles no poden canviar la societat només 
pot sostenir-se si hom no es molesta a analitzar-lo [...]. La nostra 
recomanació d’un canvi no està mancada d’implicacions socials i 
ideològiques. Què succeeix a les institucions socials que solen ser 
calculadores i tecnicoracionals en sentit restringit, quan es veuen 
envaïdes per agents més imaginatius? Entraríem en conflicte amb els 
actuals i acceptats objectius i imatges de la nostra nació si els mem-
bres de la societat fossin cada vegada més proclius a la imaginació? 
Si és fàcil intentar estimular un desenvolupament més imaginatiu en 
els nens petits, no és obvi en absolut quines serien les conseqüències 
socials d’una major imaginació en política, negocis, burocràcies, 
serveis socials, comerç, etc.» (K. Egan, Primary understanding).

Preguntes que ens fem o ens hauríem de fer 
sovint els professors
Per què es queden tants alumnes despenjats a primària i encara 

més a l’ESO? Per què molts no s’interessen per les classes, per les 
matèries curriculars? 

Revaloració de la imaginació 
i de la narrativa: 
les propostes de K. Egan
Lluís Busquets Dalmau
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S’han donat diferents respostes a aquestes qüestions bàsiques. 
Deixant de banda les explicacions de tipus social i limitant-nos a les 
pedagògiques, segurament la més freqüent és la manca de seguretat 
en les matèries instrumentals, la lectoescriptura, la matemàtica... 
I, en efecte, és important el nombre d’alumnes que no llegeixen 
al nivell que els correspondria, i s’explica el seu desinterès per la 
lectura per la manca d’expertesa i les dificultats que els desanimen. 
També la manca de seguretat operatòria és dóna com a explicació 
sovintejada del fracàs en la resolució de problemes i en la matemà-
tica en general. Tornar al bàsic és, doncs, la solució recomanada 
aquí i en altres països. 

També ens plantegem una altra qüestió, potser encara més 
torbadora: per què persones que saben llegir no llegeixen mai res? 
Per què moltes altres només llegeixen revistes del cor i a tot estirar 
els titulars dels diaris? Per què, doncs, persones que posseeixen 
l’eina de la lectura no la fan servir o no en treuen el partit i el plaer 
corresponent? 

Aquí hi ha també moltes respostes: segurament la manca de 
temps a conseqüència del sistema econòmic actual n’és una de 
vàlida. També la competència ambivalent dels mitjans electrònics 
(TV, Internet). Però arribaríem aviat a la conclusió que allò de què 
en diem cultura no interessa. 

El treball d’Egan
Egan pensa d’una altra manera. A partir de la constatació de 

l’interès dels infants pels contes i dels adolescents per les narracions 
i novel·les, estudia les aportacions de lingüistes, antropòlegs, psi-
còlegs i filòsofs sobre el llenguatge i la seva influència en l’educació 
i constata importants errades en l’enfocament de l’ensenyament 
avui generalitzat. 

La psicologia en què es basa l’educació actual és la de Piaget, 
que estudia la incipient lògica del nen però oblida la formació 
del llenguatge. Egan, però, segueix Vigotsky. que dóna una gran 
importància al llenguatge en la formació de la ment. El llenguat-
ge, o millor, els llenguatges (també l’artístic, matemàtic...) actuen 
com a instruments mediadors entre la ment i el significat: aquests 
instruments durant la infància són de tipus imaginatiu i emotiu, 
el discurs és narratiu, no racionalista. La ment del nen, doncs, 
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és molt més rica del que se’ns havia dit si comptem amb els seus 
components imaginatius. 

L’antropologia explica l’evolució del llenguatge humà des del 
llenguatge oral, considerat fins fa poc inferior (primitiu) al llen-
guatge escrit, que permet l’abstracció i el raonament. Avui (Mali-
nowsky, Levi Strauss), però, es considera que les cultures orals 
no són inferiors i que tenen valors que es perden amb el pas a la 
cultura escrita. Els mites considerats com a fantasies allunyades de 
la veritat es veuen com a explicacions poètiques de la història i de 
la vida, necessàries per a la pertinença a una cultura.

Egan segueix en certa mesura el recapitulacionisme (corrent filo-
sòfic cultural derivat de l’evolucionisme) que veu un paral·lelisme 
entre l’evolució cultural de l’espècie i la de cada individu, que 
també passa per una etapa oral abans de l’escrita. Més que reca-
pitular continguts (passant per interessos semblants als de l’home 
primitiu), es recapitulen els instruments mediadors derivats del llen-
guatge, ja que els nens adquireixen aquests de manera semblant, 
primer l’oral i més tard l’escrit. 

La lingüística actual reivindica la importància del llenguatge oral, 
que està obert també a l’abstracció i que connecta amb les emocions. 
La manca de treball amb el llenguatge oral porta a la desconnexió 
amb el món emocional i aïlla el llenguatge escrit de la vida emocional. 
Una forma especialment important del llenguatge són les narracions 
(els contes en l’etapa infantil, històries i novel·les després), conside-
rades per Egan com un dels més poderosos instruments mediadors del 
llenguatge i que connecten el coneixement amb les emocions. També 
Bruner i altres psicòlegs han descobert la importància de les narra-
cions en la configuració de la ment, com també des de plantejaments 
filosòfics ho han fet Paul Ricoer i A. McIntyre, entre d’altres.

Així, les idees d’Egan tenen una àmplia base interdisciplinària, 
ja que incorporen a la psicologia la lingüística, l’antropologia i 
la filosofia, cosa que, creiem, enriqueix la reflexió pedagògica i, 
doncs, la fa més complexa, però també més creïble. 

Els tipus de comprensió en el desenvolupament 
dels nens i nenes
Egan defineix unes ments o formes de comprensió –com ell en 

diu– diferents al llarg de l’evolució, derivades de la incorporació 
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de diferents tipus d’eines cognitives lingüístiques (les del llenguatge 
oral i després l’escrit). La ment dels infants (com la de l’home pri-
mitiu) no és com la dels adults, però tampoc n’és una reducció, ni 
és inferior. Té característiques úniques que s’han d’aprofitar per a 
l’aprenentatge. Aquest no s’ha de basar tant en el que quasi no té 
(lògica) i més en el que té abundantment (imaginació). 

Comprensió somàtica
Abans del llenguatge oral hi ha una comprensió sense paraules. 

S’aprèn per mimesi, imitació, representació. És la primera de les 
comprensions, però subsisteix en els estadis posteriors ja que les 
paraules mai no arriben a expressar tota la realitat.

Comprensió mítica (2-8)
L’oralitat no constitueix una condició deficitària (carència 

d’escriptura), sinó que té entitat i instruments propis, entre els 
quals destaquen els mecanismes de memorització, com la rima 
poètica, les narracions, la metàfora..., que Egan considera que s’han 
de recuperar i treballar a l’escola. 

Sembla que els contes i els personatges estiguin construïts 
sobre idees o parells d’idees i conflictes entre aquestes. Aquestes 
idees no són concretes, són generals i abstractes (el bo i el dolent, 
el valent i el covard, els opressors i els oprimits) i són anteriors a 
l’aprenentatge pràctic: «Abans que els nens puguin caminar o par-
lar, abans que puguin patinar o anar amb bicicleta (és a dir, actuar), 
coneixen l’alegria i la por, l’amor i l’odi, l’expectativa i la satisfacció, 
el poder i la impotència..., d’aquesta manera, en tractar les fantasies 
dels nens [...] no ens dediquem a buits intel·lectuals, sinó a les 
formes primitives i als primers desenvolupaments dels conceptes 
més profunds i fonamentals que utilitzem per donar sentit al món 
i a l’experiència.»

Egan propugna fer servir les característiques formals del conte 
per ensenyar qualsevol tipus de contingut curricular. 

Els contes no solament són convenients per al desenvolu-
pament dels nens i del currículum, sinó que també ho són per 
assolir els instruments mentals que tots els infants necessiten, tant 
intel·lectuals (vocabulari) com afectius (sentiments).

El que fa Egan és aprofitar la facilitat dels nens per entendre els 
contes, com també la que tenen per fer i entendre metàfores (una 
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manera d’iniciar la comprensió mitjançant la comparació), i altres 
eines. Aquestes eines poden veure’s com a òrgans de la imaginació. 
Segons Huizinga, el que fem amb la nostra capacitat per imagi-
nar durant la infància és «cercar un altre món de caràcter poètic 
paral·lel al món de la naturalesa». Aquest món poètic –emocional, 
imaginatiu, metafòric– és la base de la nostra vida cultural com a 
espècie i en el pla individual, diu Egan. 

Comprensió romàntica (8-15)
L’alfabetització no és tan fàcil com l’aprenentatge del llenguat-

ge oral (és impossible no aprendre a parlar) i justifica l’existència 
dels mestres. Hi ha un període d’aprenentatge llarg en què les 
característiques de la ment són una barreja de fantasia mítica i 
racionalitat: Egan en diu «comprensió romàntica», que permet el 
progressiu descobriment de la realitat objectiva, autònoma, dels 
seus límits, dels personatges reals, per bé que els herois tinguin 
qualitats excepcionals. 

Els contes infantils perden interès en benefici de narracions 
escrites, novel·les, i els significats es capten mitjançant els per-
sonatges i detalls concrets, però no les teories o explicacions de 
conjunt. Les qualitats humanes s’utilitzen per fer assequible, inte-
ressant i significatiu el saber. 

Les diferents matèries seran més significatives si les descobrim 
mitjançant les qualitats humanes dels seus cultivadors i no com a 
cossos lògicament organitzats. Egan recomana dedicar un temps a 
petites biografies dels científics, descobridors, inventors, artistes, 
pensadors. També aconsella organitzar el currículum destacant el 
valor humà, les històries que hi ha darrere de cada esdeveniment 
i dels diferents coneixements d’àrea. En definitiva, com diu Egan: 
«Tot coneixement és coneixement humà i producte de les esperan-
ces, pors i passions en què trobem els seus significats més plens.»

El repte de l’alfabetització és assolir-la sense perdre la mentalitat 
poètica que ens uneix al sentit intel·lectual i emocional del món, de 
la natura i de la vida. 

 
Comprensió filosòfica (15...)
Comencen a interessar les teories i el raonament lògic. El 

vocabulari s’enriqueix amb conceptes abstractes que abans no 
significaven gaire res (societat, estat, sistemes...). Especial atrac-
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tiu exerceixen les teories o els sistemes d’explicacions globals (el 
marxisme, freudisme...). El perill és precisament la seducció que 
exerceixen, que pot obnubilar l’esperit crític...

Comprensió irònica
Sempre hi ha hagut pensadors crítics: des de Sòcrates fins als 

postmodernistes passant per Nietzsche. La ment irònica reflexiona 
i qüestiona les seguretats excessives. Com diu Egan, «la ironia 
possibilita aquesta estranya comunicació que té lloc entre el que es 
diu i el que es vol dir». També hi pot haver excés d’ironia... Egan 
defensa un ensenyament superior no dogmàtic i amb capacitat 
crítica i irònica. 

Com enfoca Egan les grans qüestions anteriors
 Ara estem en condicions d’entendre els tipus de resposta que 

Egan dóna a les qüestions que plantejàvem.
Per Egan, la manca d’interès es deu a la inadequació del currícu-

lum elaborat sobre l’esquema del desenvolupament lògic piagetià, 
que desaprofita les capacitats imaginatives dels alumnes. Descriu 
la ment (mítica, romàntica) força diferent i més rica que aquella a 
què estem habituats, i en la qual les narracions ocupen un lloc pre-
ferent (no nega que també s’han d’aprendre les regles lingüístiques 
i matemàtiques, per exemple, però a partir d’una implicació de la 
imaginació i l’afectivitat). 

Tornar al que és bàsic, doncs, no és la solució, ni normalment 
multiplicar el temps dedicat a exercicis, que pot ser encara més 
desmotivador. 

Segons Egan, hi ha precipitació en la introducció de les tecno-
logies del llenguatge; és especialment escassa l’atenció a l’etapa oral 
o mítica, que creu absolutament necessària per a l’aprenentatge i la 
valoració de l’escriptura i la comprensió romàntica. Precisament és 
en aquesta etapa mítica quan és més forta la connexió dels coneixe-
ments amb les emocions i la imaginació. 

A l’ESO el desinterès també es degut a la deshumanització dels 
coneixements, que sovint es presenten com a cossos acabats i defi-
nitius, sense transmetre l’emoció dels seus descobridors ni l’interès 
de les seves utilitats. 

També l’interès dels alumnes d’aquesta edat no es només per 
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l’immediat (el medi local), com es creu habitualment, sinó per allò 
que és extrem i exòtic (l’exploració dels límits de la realitat). 

Quant als adults que sabent llegir no ho fan, ho atribueix al fet 
que segurament se’ls ha ensenyat la tècnica de la lectura, però ha 
fallat la connexió amb els significats (intel·lectuals i emocionals) 
que, en canvi, sí que donen els contes. Egan explica l’experiència 
del Regne Unit: durant deu anys es va seguir un programa de millo-
ra de l’alfabetització. Es van aconseguir resultats més bons en les 
proves internacionals, però els nens anglesos van seguir baixos en 
vocabulari lector. Molts països amb nivells lectors més baixos tenen 
més nens que llegeixen per plaer. 

Ensenyar és comunicar significats més que no assolir objectius 
(encara que no són alternatives excloents). Buscant significats és 
també com els professors, i adults en general, donem sentit al món, 
a la vida, com aprenem sobre el que ens interessa. 

La manca de desenvolupament de les eines cognitives lingüísti-
ques, que són les que tant al llarg de l’evolució i de la història com 
en el desenvolupament individual aconsegueixen la integració dels 
diferents tipus de comprensió, impossibilita la comprensió comple-
ta, humana, emocionalment satisfactòria. 

Punt final
El qui escriu aquest article te una formació psicològica piagetia-

na (tesi sobre la construcció del pensament lògic i l’ensenyament de 
les ciències) i s’ha dedicat a la didàctica de les ciències (projectes 
curriculars Ciència 6-12 i d’altres). La lectura d’Egan m’ha impres-
sionat i m’ha obert un camp ampli de reflexió i experimentació. 

He tingut ocasió de seguir planificacions curriculars per a l’ESO 
i he comprovat l’existència d’un excessiu racionalisme. Molts con-
tinguts no difereixen dels universitaris, excepte en el fet que inten-
ten simplificar una mica, però dins d’un discurs racionalista. Crec 
que l’enfocament d’Egan (discurs narratiu, biogràfic, històric) pot 
ajudar a facilitar la comprensió sense rebaixar nivells de significat. 

Postdata
Quan acabava aquest article m’ha impressionat llegir la història 

de Rebecca en un llibre d’Oliver Sacks, neuròleg i escriptor (que 
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cita sovint Bruner i Luria, el deixeble de Vigotsky). El lector en 
traurà les seves pròpies conseqüències. En cito uns fragments: 

Tenia 19 anys, però com deia la seva àvia, era igual que una criatura en 
alguns aspectes. No era capaç de fer una volta a l’illa de cases sense per-
dre’s, sempre tenia dificultats per obrir una porta, es vestia al revés... 
Confonia la dreta i l’esquerra [...] i tots els seus moviments estaven mal 
coordinats [Tenia també defectes de parla i de visió] [...] i tot això no 
eren més que uns estigmes del mateix trastorn congènit que li havien 
causat les deficiències cerebrals i mentals [...] [que] l’havia convertida 
en una noia terriblement tímida i reservada. 
 [...] li agradaven molt els contes, tot i que no havia pogut aprendre 
a llegir [...] [la seva àvia] no tan sols li llegia contes sinó també poesia 
[...] no semblava que tingués gaire dificultat per entendre metàfores i 
símbols –o fins i tot poemes d’una profunditat considerable, cosa que 
contrastava de manera sorprenent amb la incapacitat que tenia per 
entendre les proposicions i instruccions més senzilles [...] D’una mane-
ra imprevisible i espontània, se li acudien unes metàfores, unes figures 
retòriques i unes al·legories commovedores [...] Era, doncs, el que se’n 
diu una «subnormal» [...] però [...] amb un talent poètic inesperat i 
estranyament commovedor [...] Si intel·lectualment se sentia minusvà-
lida, espiritualment se sentia un ésser humà complet. 

Sacks descriu un trastorn neurològic. Però s’hi pot veure com 
subsisteix un pensament poètic en una ment no alfabetitzada. 
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 La papirologia és la discipli-
na que llegeix, conserva, restaura i interpreta els antics escrits en 
papir. Sovint els papiròlegs inclouen també en aquest procés les 
inscripcions que es troben en diversos suports de material: òstraca 
(fragments de ceràmica utilitzats com a suport d’escriptura), perga-
mins i tauletes de fusta. En queden excloses, però, les inscripcions 
en pedra (epigrafia) i les monedes (numismàtica).

El papir és una planta (Cyperys papyrus) de la família dels joncs 
que va començar a conrear-se en el curs inferior del Nil i poste-
riorment es va estendre fins a Sicília; en el món antic, a més de 
ser suport per a l’escriptura, se li van donar diversos usos: amb 
papir es podien construir veles de barca, se’n podien fer vestits, 
estores, cordes, es podia mastegar, etc., tal com ja podem llegir a 
Teofrast: Història de les plantes IV, 8, 2. El tractament que se li dóna 
per poder-lo utilitzar com a suport per a l’escriptura l’explica amb 
detall Plini a la Història Natural (13, 11-13): se’n treia l’escorça, 
es tallava la tija verticalment en tires (uns 4 m de llarg i uns 3 cm 
d’ample), que es disposaven sobre una fusta l’una al costat de l’al-
tra amb els nervis en sentit horitzontal i, sobre aquesta capa, se’n 
posava una altra d’igual, però en sentit vertical; d’aquesta manera 
es formava un reticulat, i el seu resultat eren uns grans fulls que es 
mullaven amb aigua del Nil i, sense necessitat de cola, es premsa-
ven amb un martell de fusta, protegits per una tela. Desprès amb 
un pedra polida i rodona se suavitzaven les asprors. Finalment 
aquests fulls s’eixugaven al sol.

A continuació, aquests fulls s’unien l’un al costat de l’altre fins a 

La papirologia: 
una ciència de futur 
de la mà del passat
Montserrat Tudela i Penya
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obtenir un rotlle. La juntura entre full i full, la kóllesis, acostumava 
a ser tan precisa que pràcticament no es notava a l’hora d’escriure. 
Sovint el rotlle estava enroscat sobre un cilindre, umbilicus, que 
encara s’ha trobat en alguns papirs. I l’embolcall es completava amb 
les capsae, o capses de conservació dels papirs.

El rotlle és, doncs, la forma més antiga de llibre. Calen les dues 
mans per manejar-lo, de manera que l’una el desenrotlla i l’altra el 
va enrotllant. Són els volumina, que presenten l’escriptura en colum-
nes de diversa longitud. Originàriament el rotlle està escrit per la 
part interior, que conté les fibres de la planta en sentit paral·lel a 
l’escriptura, l’anomenat recto. L’altra banda, on les fibres estan en 
vertical, s’anomena verso. Aquests conceptes de recto i verso seran 
molt importants per a l’estudi dels papirs molts segles després.

Sovint un rotlle que en el recto contenia un text literari era apro-
fitat per la part del verso per escriure-hi altres coses. També sabem 

Tres de les cinc butlles 

pontifícies en papir de 

l’Arxiu Episcopal de Vic
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que rotlles escrits pel recto posteriorment es venien a trossos a baix 
preu per escriure en el verso.

En papir es dóna poc sovint el palimpsest, és a dir, el text escrit 
sobre una escriptura esborrada prèviament. Aquesta pràctica es 
troba sovint en el pergamí, que ho permet per la pròpia naturalesa 
i resistència del material.

Segons el contingut del text, s’ha establert la classificació de 
papirs literaris (textos ja coneguts i textos desconeguts), papirs 
documentals (públics i privats) i papirs paraliteraris. 

Els papirs literaris són el testimoni textual de la tradició culta, 
i han conservat fragments importants d’autors grecs clàssics, 
alhora que ens han ofert textos desconeguts de Menandre, Píndar, 
Baquílides, Alceu, Erina, Safo, Calímac i Aristòtil, entre d’altres. 
Aquests escrits tenen un valor incalculable, car són els testimonis 
de la literatura antiga –sobretot la grega– quan aquesta encara era 
una literatura viva. Recordem que els textos literaris que conei-
xem ens han arribat per les còpies medievals, realitzades en scrip-
toriums. En aquest grup cal incloure-hi també els textos bíblics, 
textos filosòfics, matemàtics, mèdics i, en general, tots els que es 
refereixen a la tradició literària grega i romana.

La lletra polida de l’escriba –l’anomenada «mà literària»– per-
met en un primer moment reconèixer un papir literari. 

Els papirs documentals contenen escrits públics i privats. 
Cada document dóna als historiadors i filòlegs una valuosa 

informació d’un lloc i una època.
En els papirs documentals públics, hi trobem la llengua admi-

nistrativa, sovint amb fórmules. Foren escrits a les oficines per fun-
cionaris, i consisteixen en edictes i decrets imperials de tota mena, 
registres de serveis, normes d’atribucions, actes de les assemblees, 
accions civils i penals. També documents oficials, com contractes 
de manumissió, rebuts d’impostos, aranzels...

Dels papirs documentals privats cal esmentar el nombrós grup 
de cartes, normalment breus, que també contenen fórmules a l’inici 
i al final; papirs de comptabilitat privada, que donen importants 
dades als historiadors per documentar aquest vessant de la vida 
antiga; contractes de compra-venda o arrendaments; testaments; 
llistes de caire divers i, en general, anotacions privades de tota 
mena esdevenen el testimoni de la vida quotidiana dels habitants 
d’una època.
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Els papirs documentals sovint tenen escrita la data, una dada 
importantíssima per als estudiosos de segles posteriors.

Inicialment els papiròlegs diferenciaven només entre papirs 
literaris i papirs documentals, que eren tota la resta. Darrerament, 
però, també ha sorgit una nova classificació, els papirs paraliteraris, 
que contenen els exercicis escolars, tractats literaris, textos màgics, 
llistes d’obres, etc.; és a dir, la producció textual que relaciona 
la llengua amb la literatura, però que està escrita sense voluntat 
literària.

A finals del segle I dC, els escrits en papir –sobretot els que con-
tenen textos cristians– es comencen a disposar no en rotlle, sinó en 
fulls, els anomenats fascicles, que donaran pas al còdex. L’escriptura 
en els còdexs ocupa alternativament i successiva el recto i verso de 
cada full, i no deixa cap part lliure per a escriptures ulteriors.

Així doncs, si tenim a les mans un fragment de papir que conté 
en el recto i el verso la mateixa obra literària, és que ens trobem 
davant les restes d’un còdex; si en el recto hi ha un testimoni literari 
i el verso apareix en blanc o amb un escrit completament aliè, vol 
dir que estem davant de les restes d’un antic rotlle.

Per les dificultats d’importació del papir, per la seva pròpia fragi-
litat i possiblement per l’escassetat de la planta, a partir de finals del 
segle I dC es va recórrer a la pell animal com a suport d’escriptura. 
La tradició diu que va ser un pols de força entre la dinastia dels 
Ptolemeus d’Egipte i dels Atàlides de Pèrgam. on es va començar a 
fabricar el «pergamí», o suport d’escriptura fabricat amb pell.

Plini explica que la fabricació de papir a Egipte es remunta al 
III mil·lenni aC i trobem papirs escrits fins al segle XIV dC, tot i que 
la gran producció de textos en papir es dóna des dels segles I i II 
aC fins al III dC. 

Com que es tracta d’un període tan dilatat en el temps, hom 
acostuma a fer una diferència entre papirologia antiga, papirologia 
grecoromana i papirologia medieval, sobretot per l’especialització 
dels papiròlegs que hauran d’estudiar-la.

La papirologia antiga fa referència a l’estudi dels papirs escrits 
en l’antiga llengua egípcia, expressada, en primer lloc, en signes 
jeroglífics, posteriorment en hieràtic –compendi del jeroglífic– i, 
finalment, en demòtic, una simplificació de l’escriptura hieràtica. 
També hi ha una ingent quantitat de papirs escrits en llengua 
copta, que representa la darrera evolució de l’antiga llengua egíp-
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cia i que, amb un alfabet derivat del grec, era aleshores l’emprada 
pels cristians d’Egipte. També es troben papirs coptes d’època 
grecoromana.

Completen la papirologia antiga els papirs meroítics, la llen-
gua dels habitants de Núbia, derivada de l’antic egipci; els papirs 
arameus (la llengua parlada pels colons jueus establerts a Egipte i 
provinents de Síria i Palestina en temps de la dominació persa), i 
els hebreus i siríacs.

Però el gran nombre de papirs del món antic trobats fins ara 
a Egipte són del període grecoromà, és a dir, des de l’any 332 
aC, quan Alexandre conquereix Egipte, fins a l’any 642 dC, quan 
comença el període àrab. En aquest període, el grec era la llengua 
oficial a Egipte. Amb l’hel·lenisme es produeixen gran quantitat de 
còpies de totes les manifestacions literàries gregues, i en grec es 
produeix la documentació escrita. I també en aquest extens període 
la nova religió del cristianisme comença a produir molts dels seus 
textos en grec i copte. S’han trobat, també, papirs en llatí, tot i que 
en molt menor nombre.

Papirs medievals: quan ja feia temps que predominava l’ús del 
pergamí, fins i tot el del paper, es van continuar escrivint esporà-
dicament documents en papir fins al segle XIV. Aquests exemplars 
tenen un interès relatiu per a la papirologia, però demostren la 
difusió del papir com a material i, a més, n’hi ha –com també passa 
amb els papirs antics– d’escrits en diverses llengües: hi ha papirs 
grecs medievals que són fragments de fórmules jurídiques, o les 
Homilies de Basili el Gran (s. VI), o també alguns llibres teològics del 
segle VIII que hi ha a la Biblioteca de Viena. Entre els papirs llatins 
literaris medievals trobem, entre d’altres, una traducció de Flavi 
Josep, possiblement del segle VI, actualment a la Biblioteca Ambro-
siana de Milà; el tractat De Trinitate i el Contra arrians d’Hilari de 
Poitiers, del segle VI, actualment a Viena, i d’altres, entre els quals 
destaquen els papirs de Ravenna, que actualment són a París i a 
la Biblioteca Vaticana. Entre els papirs documentals en llatí, cal 
esmentar les butlles papals: se’n conserven 25 arreu del món, onze 
de les quals es troben als Països Catalans (Vic, Girona, Barcelona, 
la seu d’Urgell i Perpinyà).

Tots aquests documents, a més del seu valor històric i documen-
tal, demostren una gran difusió, en l’espai i en el temps, del papir 
com a material d’escriptura.
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Constatem, doncs, que la majoria dels papirs es van trobar a 
Egipte, i estan escrits sobretot en grec i copte. El clima absoluta-
ment sec d’Egipte, necessari per a la mateixa naturalesa del papir, 
ha permès la conservació d’aquest textos, que testimonien un 
moment històric en què el multilingüisme i la multiculturalitat dels 
seus habitants era una realitat. 

Oxirrinc és el jaciment egipci que ha subministrat la major 
quantitat de papirs grecs coneguda i en millor estat de conservació, 
la publicació dels quals es va fent amb regularitat en la sèrie The 
Oxyrhincus Papyri, que publica des del 1898 l’Egipt Exploration 
Society, a Londres. 

Al jaciment d’Herculà, a Itàlia, es van trobar més de 2.000 rot-
lles de papir carbonitzats. Actualment aquests papirs es troben a la 
Biblioteca Nacional de Nàpols, i recentment s’han pogut començar 
a llegir gràcies a la tècnica de les càmeres multiespectrals. Per la 
importància de la troballa papirològica el jaciment és anomenat la 
Vil·la dels Papirs.

Però hom situa l’inici de la papirologia a l’any 1778, quan un 
mercader del Caire va regalar al cardenal italià Stefano Borgia un 
papir amb 12 columnes escrites, la famosa Charta Borgiana. A partir 
del 1877 comencen a aparèixer papirs als jaciments d’Al Fayum, 
Hermópolis, Abusir, Elefantina, que són adquirits per cònsols i 
comerciants d’arreu d’Europa.

Arqueòlegs i historiadors acompanyen Napoleó en la seva expe-
dició a Egipte, i s’inicia una època en què creix l’interès pel passat i 
porta el tràfic de papirs, que amb el pas dels anys van a raure a col-
leccions privades o dels museus, institucions i biblioteques de Ber-
lín, Torí, Leiden, el Louvre de París, la Biblioteca Vaticana. D’aques-
ta època són els papirs de Memfis, que van al Museu Britànic, a la 
Biblioteca Ambrosiana de Milà, a Nova York, Ginebra... L’arxiduc 
Rainier de Viena va reunir una de les més grans col·leccions de 
papirs grecs, coptes, perses i àrabs provinents d’Egipte. 

En molts casos, és impossible saber en quin lloc van ser trobats, 
car els antiquaris i ciutadans egipcis acostumaven a vendre lots de 
papirs als europeus que visitaven la regió.

El primer arqueòleg que inicia una excavació sistemàtica a la 
recerca de papirs va ser Flinders Petrie, que el 1883 comença a 
excavar a Tanis, prop del delta del Nil, i el 1889 a Hawara i a Gurob 
al Fayum. Els papirs de Petrie es troben actualment a Dublín. 
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Paral·lelament a la creació de les grans col·leccions s’inicia la 
publicació dels papirs en els diversos corpus papirorum.

El premi Nobel de literatura (1902) i impulsor del Corpus Ins-
criptionum Latinarum, Theodor Mommsen, va dir que el XX havia de 
ser «el segle dels papirs», tot i que les dues guerres mundials, i la 
posterior recuperació d’Europa van aturar durant uns anys l’avenç 
de la papirologia.

L’any 1947 es troben prop del mar Mort, a les coves de Qum-
ram, vuit-cents rotlles de papir escrits en hebreu, arameu i grec.

I també al segle XX comencen a sorgir les primeres col·leccions 
privades, molt menys voluminoses en nombre de papirs, però amb 
peces importants.

La primera col·lecció privada de què es té notícia a l’Estat espa-
nyol és la que va fer un monjo benedictí de l’abadia de Montserrat, 
Bonaventura Ubach, que pels volts de l’any 1928 va adquirir a Egipte 
200 papirs per al Museu Bíblic de Montserrat (Papiri Montserra-
tenses). El Dr. Anscari M. Mundó va publicar l’inventari de la col-
lecció l’any 1963.1

A Itàlia l’any 1920 es funda la revista Aegyptus, Rivista Italiana 
di Papirologia e di Egittologia i Milà es converteix en un referent 
universitari de la disciplina, amb figures com Calderini o Orsolina 
Montevecchi, que escriuen els primers tractats de papirologia.2

Papir núm. 8 de la 

relligadura original del 

manuscrit 120 de l’Arxiu 

Capitular de la catedral 

de Barcelona (encara no 

ha estat desxifrat)
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És important la col·lecció de la Biblioteca Apostòlica Vaticana, 
no només de contingut cristià.

A Alemanya hi ha hagut des del temps d’Ulrico Wilcken, a 
principis del 1900, una gran tradició papirològica, tant de col-
leccions com de publicacions. Amb la Segona Guerra Mundial, 
algunes col·leccions van ser destruïdes, o es van dispersar pel 
pillatge propi d’una guerra, més o menys consentit pels governs. 
Actualment hi ha fons papirològics al Museu de Berlín, a la Uni-
versitat de Heidelberg, a Leipzig, a Halle i a Munic, on hi ha dues 
importants col·leccions, l’una a la universitat i l’altra a la Biblioteca 
Nacional.

No podem deixar Alemanya sense citar les publicacions de refe-
rència, com Archiv für Papyrusforschung (AfP), fundada ja el 1900, 
que encara s’edita, o posteriorment Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphie.

Cal citar els centres papirològics de Viena, amb la col·lecció de 
Rainier; a Brussel·les, amb la Fundació Egiptològica Reina Isabel i 
la publicació Cronique d’Égypte, creada el 1925; a Praga, a la Bibli-
oteca Nacional Universitària; a França, on hi ha les col·leccions del 
Louvre, d’una banda, i de la Biblioteca Nacional, de l’altra, amb-
dues a París, i les universitats de la Sorbona, Lille, Estrasburg, que 
s’han erigit com a centres d’estudis i investigació papirològica.

A Holanda, l’Institut de Papirologia de Leiden és un referent per 
als papiròlegs.

Anglaterra va saber estar a la primera línia en el moment de 
l’adquisició dels papirs. El British Museum té una gran col·lecció. 
La Universitat d’Oxford es va quedar la major part dels papirs 
d’Oxirrinc i, com ja hem dit abans, els publica regularment.

Als EUA també al segle passat es van formar col·leccions: a la 
Universitat de Michigan, amb uns 6.000 papirs; a la Universitat de 
Harvard; a la Yale University; a la Columbia University; a la New 
York University i el Metropolitan Museum, i a la Biblioteca i Uni-
versitat de Princeton.

Oslo, Varsòvia, Leningrad, Upsala, Ginebra i Atenes han creat 
les seves col·leccions, amb menor o major nombre de papirs, apro-
fitant el comerç originat a Egipte, que va durar fins que Nàsser 
(1970) va prohibir la sortida de material papirològic.

A l’Estat espanyol, Catalunya ha liderat, sens dubte, la papiro-
logia: ja hem esmentat que el monjo benedictí Bonaventura Ubach 
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funda la primera col·lecció privada, que actualment és a l’abadia 
de Montserrat, al costat d’una de més gran, la formada per Ramon 
Roca-Puig, professor de grec, sacerdot i canonge de la catedral de 
Barcelona, que, atret per l’estudi de la papirologia bíblica, va reunir 
entre els anys quaranta i seixanta unes 1.500 peces, majoritària-
ment papirs, però també algun pergamí.

Roca-Puig va donar el nom de «Papyri Barcinonenses (PBarc.)» 
a la seva col·lecció, va crear la Fundació Sant Lluc Evangelista per 
gestionar aquest fons i va anar editant anualment diversos papirs, 
publicacions que, tot i aparèixer en el temps de la dictadura fran-
quista, estaven en català gairebé totes.

Quan l’any 2001 Ramon Roca-Puig va morir, va deixar tots els 
seus papirs a l’abadia de Montserrat, amb la voluntat que el seu 
fons papirològic no sortís del seu país.

Actualment la col·lecció està sent catalogada i restaurada per un 
equip format per membres de l’Instituto de Filología del CSIC, amb 
seu a Madrid, i se li ha canviat el nom pel de «Papyri Montserraten-
ses-Roca», per diferenciar-la de la col·lecció del pare Ubach. Caldrà 
que els estudiosos futurs parin esment a aquest canvi de denomina-
ció, ja que és una pràctica poc usual entre els científics.

La papiroteca Palau-Ribes, «Papyri Palau Ribes (Ppalau Ribes.)», 
és la col·lecció que va formar el jesuïta Josep O’Callaghan, gràcies 
al mecenatge del seu cunyat, Josep Palau-Ribes i Casamitjana. És la 
més gran de l’Estat, amb les dues mil peces que la integren, entre 
les quals hi ha papirs grecs, coptes, demòtics, hieràtics, algun jero-
glífic, algun en llatí, uns pergamins siríacs, un d’etiòpic i ostraca 
grecs i coptes. 

Existeix a Madrid una col·lecció de papirs, que actualment es 
troba a la Fundación Pastor, «Papyri Matritenses», constituïda per 
348 papirs egipcis escrits en grec i en copte; és producte d’una 
donació del fons Pénélope Photiadès de Ginebra i durant anys va 
dirigir-la Fernández-Galiano.

Josep O’Callaghan, a més de crear la col·lecció, va fundar el 
Seminari de Papirologia, amb seu al Centre Borja de Sant Cugat, 
que formava part de l’Institut de Teologia Fonamental de la Com-
panyia de Jesús. Des d’aquest seminari, a finals dels anys seixanta 
va començar a editar la revista Studia Papyrologica i la col·lecció 
editorial Papyrologica Castroctaviana, que actualment ja no es publi-
quen.
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Josep O’Callaghan va morir l’any 2001, i a la seva mort els jesuï-
tes van traslladar la col·lecció a l’Arxiu Històric de la Companyia de 
Jesús de Catalunya, sota la responsabilitat de Jordi Roca, l’arxiver 
general. Actualment Alberto Nodar, professor de la Universitat 
Pompeu Fabra, s’encarrega de la catalogació, amb un equip integrat 
també pels diversos membres de l’Instituto de Filologia del CSIC 
que cataloguen la col·lecció de Roca-Puig.

Amb les morts de Ramon Roca-Puig i Josep O’Callaghan 
Catalunya va perdre el lideratge en papirologia, fins que l’any 2006 
el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filologia i Ciències i en Lle-
tres de Catalunya, a instàncies de la direcció de la Revista Auriga, 
de divulgació del món clàssic, va començar a organitzar els primers 
cursos d’introducció a la papirologia.

Atès el gran l’interès que van desvetllar aquests cursos entre 
estudiosos d’arreu de l’Estat, la direcció de la Revista Auriga va 
presentar el projecte del primer màster en papirologia a l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), dirigit per Isabel Rodà, que 
va acollir la proposta; actualment se n’està impartint ja la primera 
edició.

La globalització del coneixement per Internet ha permès l’evo-
lució de la papirologia, sobretot perquè les grans col·leccions de 
papirs i publicacions que hem esmentat estan penjades a la xarxa. 
I la fotografia multiespectral permetrà la lectura de milers de textos 
papiracis fins ara il·legibles.

Amb aquesta evolució ràpida de la papirologia, des de la Revista 
Auriga s’ha creat un grup d’investigació interdisciplinari que, sota 
la direcció de l’autora d’aquest article, està fent el primer Inventari 
Papirològic de Catalunya, que en menys d’un any ha presentat ja tres 
estudis: el de les butlles papals sobre papir, els papirs de l’Arxiu 
Capitular de Barcelona i el Papir Egipci del Museu Episcopal de 
Vic. Es pot consultar per Internet: .

Integren l’equip tres filòlegs, Teresa Noël, Anna Pell i Montserrat 
Tudela; un egiptòleg, Alberto Quevedo, i un químic, Miquel Fer-
nàndez Barta, que determina la situació orgànica de cada papir.

L’objectiu d’aquest inventari és la catalogació completa dels 
papirs que hi ha dispersos per Catalunya –llevat de les dues gran 
col·leccions ja esmentades, que ja tenen els seus propis equips– i 
la seva digitalització. Amb la catalogació i inventari es pot evitar 
la progressiva pèrdua de peces per mal ús o per deteriorament, i 
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gràcies a la digitalització es pot presentar al món la riquesa d’aquest 
material històric, alhora que es pot trobar en alguna peça un text 
de contingut excepcional, de la mateixa manera que es pot loca-
litzar en algun dels milers de papirs que hi ha al planeta pendents 
d’estudiar i editar.

L’edició de cada un dels papirs dels milers que hi ha al món pen-
dents d’estudi és una tasca que pot ocupar les futures generacions 
de filòlegs, la formació dels quals pot passar per Catalunya.

Notes
1.  «La col·lecció de papirs de Montserrat», Studia papyrologica, tom II, fasc 1, pp. 35-

42. Barcelona, 1963.
2.  A. Calderini, Tratado de papirología. Traducció a l’espanyol por J. O’Callaghan, Edici-

ones Garriga, Barcelona, 1963, i O. Montevecchi, La papirologia, Milà, 1973.

MONTSERRAT TUDELA I PEÑA és directora de l’Inventari Papirològic de Catalunya 

i subdirectora d’Auriga.
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L’entitat
A inicis de la dècada dels vuitanta, un grup d’historiadors ter-

rassencs va fer un intent de constituir-se com a grup de treball amb 
una clara voluntat de renovar la historiografia local. El veritable pas 
endavant, però, es va fer durant l’any 1986, quan es va formar una 
comissió gestora per crear el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa 
(CEHT). Un any més tard, el 4 de juny, s’aprovaven els estatuts 
–renovats el 2005– i es constituïa la primera junta directiva del 
CEHT. Elegida per l’Assemblea General, la junta es renova cada 
dos anys i es reuneix una vegada al mes. Els principals objectius 
fundacionals del CEHT eren la preservació del patrimoni material 
i immaterial de la ciutat, la renovació de la historiografia local i 
la creació d’una plataforma per promocionar professionalment els 
nous llicenciats i llicenciades en història.

Des del primer moment el CEHT va aconseguir consolidar la 
celebració d’un cicle anual de conferències i l’edició de la revista 
Terme. També s’ha tingut un especial interès a organitzar cursos 
adreçats a professors de secundària, entre altres activitats de difusió 
que hem anat incorporant als nostres programes anuals d’activitats. 
El suport de l’Ajuntament de Terrassa, de Caixa Terrassa i del Col-
legi de Doctors i Llicenciats va contribuir a fer possible les primeres 
activitats, i s’ha mantingut de forma constant. 

A aquests primers cursos amb què vam iniciar la nostra tasca 
pedagògica, s’hi afegí el taller Documents que fan història, que forma 
part de les activitats didàctiques difoses per la Regidoria d’Ense-
nyament. Adreçat als alumnes de secundària i batxillerat, gairebé 
tots els centres d’ensenyament de la ciutat i algun de la comarca 
(Matadepera i Viladecavalls) ens han portat els seus alumnes per 
participar-hi. El taller es fa amb la col·laboració de l’Arxiu Històric 

El Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa 
compleix vint anys 
Lourdes Plans i Pere Puig
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Comarcal, ja que s’inicia amb una visita dels nois i noies a les seves 
dependències, on poden veure documents originals i se’ls ensenya 
com haurien de sol·licitar-ne la consulta. A continuació, ja en grups 
de cinc o sis, llegeixen un document fotocopiat que el professor ha 
escollit entre els que oferim, per comentar-lo entre tots. Finalment 
es lliura un dossier per continuar el treball a l’escola.

Aquesta línia de treball s’ha ampliat, i ens han demanat l’orga-
nització de cursos d’història. Fins ara hem participat com a docents 
a l’Aula Interuniversitària de Matadepera oferint cursos d’història 
d’aquella població, i a Òmnium Cultural de Terrassa impartint cur-
sos d’història de Catalunya. Darrerament hem assessorat professors 
de batxillerat sobre com fer treballar als seus alumnes les fonts 
orals, i en els dos últims cursos s’han fet programes d’entrevistes 
que es conserven a l’Arxiu Històric.

Durant la dècada dels noranta, el CEHT es va donar a conèixer 
com a entitat «de serveis». Membres del Centre van tenir l’opor-
tunitat d’iniciar-se en el món de la recerca fent investigacions per 
encàrrec; fins a una vintena de títols són fruit d’aquesta línia de tre-
ball. Entre els darrers treballs, properament serà publicat el llibre 
que recull la investigació realitzada dins el projecte de Recuperació 
de la Memòria Històrica de Terrassa, i s’està acabant de redactar la 
història del Club Natació Terrassa, que ens va ser encarregada amb 
motiu del 75è aniversari de l’entitat esportiva. Algunes d’aquestes 
publicacions, conjuntament amb la revista Terme, s’han convertit 
en un punt de referència en la historiografia local.

També hem treballat per la preservació del patrimoni material i 
immaterial de Terrassa, per exemple, impulsant la conservació del 
Vapor Ventalló o del conjunt d’habitatges obrers coneguts com les 
cases d’en Maurí.

A finals dels noranta es materialitzava la realització de la base 
de dades del Servei d’Història Local de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El CEHT va considerar que aquesta feina era del tot 
necessària per poder difondre els fons bibliogràfics i hemerogràfics 
conservats a la ciutat i per facilitar-ne la consulta als investiga-
dors.

Aquells mateixos anys es començava a treballar en el projecte 
d’història oral Memòria terrassenca. Creació d’un arxiu de fonts orals 
per intentar conservar part de la nostra memòria col·lectiva. Les 
gravacions i les transcripcions de les vint-i-tres entrevistes realit-
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zades es poden consultar a l’Arxiu Històric. Recentment el fons 
d’història oral s’ha ampliat amb les trenta-cinc entrevistes enregis-
trades en DVD que es van fer dins del projecte de Recuperació de 
la Memòria Històrica de la ciutat de Terrassa. Tota aquesta feina 
ens ha dut a participar en un grup de treball de la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana, que ha redactat un protocol 
sobre història oral que serà publicat properament. Enguany hem 
iniciat una col·laboració amb la Regidoria de Turisme per tal de 
proporcionar-los un material científic sobre un antic camí medie-
val, que els ha de permetre oferir a les persones interessades en el 
nostre patrimoni una ruta turística convenientment documentada. 

Actualment el CEHT es troba immers en una fase de creixement. 
Les activitats de difusió i d’investigació han augmentat considera-
blement els darrers anys. És per això que l’entitat té com a principal 
repte de futur consolidar el lloc de treball de la secretaria: encara 
som molt lluny de poder arribar a oferir una jornada laboral com-
pleta i els membres de Junta han d’assumir tasques de coordinació 
de les activitats que pertocarien més al personal laboral. Si, a llarg 
termini, s’assolís aquest objectiu, podríem augmentar encara més 
les activitats de difusió que oferim, el servei pedagògic a les esco-
les, o crear un butlletí per als nostres associats i altres entitats. 
Se’ns obririen moltes més oportunitats i possibilitats. També hem 
de donar-nos a conèixer més bé als ciutadans i ciutadanes, ja que 
vint anys després encara hi ha qui se sorprèn quan descobreix que 
existeix un centre d’estudis a Terrassa, i aconseguir augmentar el 
nombre de socis i sòcies –només en tenim 130– engrescant-los a 
participar activament i potenciar el relleu generacional necessari 
en tota entitat. 

Durant aquests vint anys membres del Centre hem estat pre-
sents en diverses comissions i consells municipals i a la Junta de 
Museus. Ha estat una gran oportunitat per fer sentir la veu dels 
historiadors i historiadores, per compartir amb altres col·lectius un 
espai de debat i reflexió sobre la ciutat. També formem part de la 
junta directiva de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana des del 1997. Formar part d’aquesta entitat, que agrupa 
més de vuitanta centres d’estudis d’arreu del Països Catalans, ens 
ha fet adonar que pertanyem a un col·lectiu nombrós i heterogeni 
però amb el fet comú de voler treballar per la cultura catalana.
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Terme, revista d’història de 
Terrassa

La revista Terme té el seu origen en 
el grup d’historiadors que fundaren el 
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa 
l’any 1986, en acció conjunta amb l’Ar-
xiu Històric de Terrassa i Comarcal del 
Vallès Occidental, i intenta complir un 
dels objectius fonamentals del Centre i de 
l’Arxiu, que és la difusió dels resultats de 
la recerca històrica.

La revista s’edita de forma continua-
da des del 1986, amb la publicació d’un 
número anual i amb un contingut que ha 
augmentat considerablement. L’objectiu 
principal de la revista és la divulgació de 
la història local a la societat en general i al 
món de l’ensenyament en particular.

La dedicació de molts membres del 
Centre a l’ensenyament, com a professors 
d’història d’educació secundària, fa que 

els continguts de la revista intentin proporcionar material didàctic 
sobre història local. D’altra banda, la revista permet l’enriquiment 
progressiu de la historiografia local, l’aprofitament social d’aquesta, 
la difusió de la documentació d’arxiu i la vitalitat permanentment 
renovada del debat històric.

L’edició de la revista està dirigida per un consell de redacció esco-
llit per l’Assemblea General del Centre d’Estudis Històrics i compta 
amb un consell assessor format per set professors universitaris.

El contingut de la revista se centra en un dossier monogràfic 
i s’ha anat completant fins a arribar a l’estructura actual, amb els 
apartats que expliquem tot seguit.

En primer lloc, l’editorial, secció existent des de l’inici, que 
intenta recollir aspectes del treball historiogràfic i, especialment, 
el paper que aquest té en la societat, en temes com la conservació 
del patrimoni històric i la interpretació que cada època fa dels 
esdeveniments.

A continuació es publiquen sengles articles de l’Arxiu Histò-
ric de Terrassa i del Museu de Terrassa, normalment referits a les 
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activitats destacades d’aquests centres, i un altre sobre l’activitat 
arqueològica local. A més, des del primer número es presenta 
en cada edició un centre de patrimoni històric, especialment els 
arxius, però també museus i biblioteques, tant públics com privats 
i tant de Terrassa com dels altres municipis de la comarca. Tots 
aquests articles s’engloben actualment en una secció anomenada 
«Patrimoni cultural», que s’ha enriquit considerablement amb 
les aportacions de l’Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa, el 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i la Fundació 
Cultural Caixa de Terrassa.

El dossier central de la revista es dedica a temes monogràfics 
que recullen recerques recents o a encàrrecs específics del consell 
de redacció. Podem destacar els monogràfics «La Guerra Civil 
a Terrassa» (núm. 1, 1986), «Els orígens de Terrassa» (núm. 3, 
1988), «L’obrerisme terrassenc» (núm. 6, 1991), «El Sant Ofici a 
Terrassa» (núm. 13, 1998), «La Terrassa de 1877» (núm. 17, 2002) 
o «Paisatge i medi ambient» (núm. 20, 2005).

La resta d’articles són treballs que es presenten de forma miscel-
lània i per ordre cronològic de l’època a què fan referència. Sobre 
temes històrics diversos s’han publicat 24 articles d’arqueologia 
(inclouen la recent campanya d’excavacions a les esglésies de Sant 
Pere d’Ègara i comentari de totes les intervencions arqueològiques, 
any rere any), quatre de prehistòria, cinc d’història antiga, 26 
de medieval, 19 de moderna i 73 de contemporània. Destaca el 
predomini de la història més recent, que reflecteix una tendència 
dels historiadors, però també cal comptar-hi les col·laboracions de 
testimonis vivencials de fets recents.

Hi ha, a més, una sèrie de treballs sobre temes d’altres discipli-
nes que aporten materials auxiliars a la història, com la numismàti-
ca (amb set articles que recullen tot el que es coneix sobre monedes 
de Terrassa conservades), cinc articles d’història de l’art, tres de 
filologia, dos d’antropologia, dos més de biografia i d’altres sobre 
metodologia, epigrafia, codicologia, literatura, etc.

Comptem també amb aportacions referides a poblacions de la 
comarca o properes, que interessen com a context immediat i rela-
cionat amb Terrassa. Destaquen diversos treballs sobre història de 
Matadepera, a més de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Olesa de 
Montserrat, Rubí, Sabadell i Viladecavalls.

Responent a la voluntat d’afavorir la recerca, la revista publica 
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estudis amb anàlisi crítica sobre la 
historiografia local, i fins al pre-
sent s’han tractat els períodes de 
l’antiguitat, l’època moderna i la 
contemporània.

Per tal de facilitar el coneixe-
ment dels articles publicats, s’han 
inclòs índexs complets de tot el 
contingut de la revista, amb una 
primera part que recull els deu 
primers números (Terme núm. 11, 
1996, pp. 92-95) i una segona amb 
els deu següents (Terme núm. 21, 
2006, pp. 291-312).

A partir del número 16, del 
2001, s’obrí un nou apartat d’ar-
ticles amb el títol «Experiències i 
reflexions», on es recullen treballs 
de tipus metodològic, de criteris de 
recerca, d’interpretació històrica, 
de docència i d’altres. En el mateix 
número s’encetà també l’apartat 
anomenat «Cròniques» amb l’ob-
jectiu de recollir aportacions de 

caire testimonial o de simple referència.
Cada edició inclou també recensions (de caire crític) o notícies 

bibliogràfiques de tots els treballs de tipus històric que es van 
publicant a Terrassa, a més de ressenyes de les exposicions que es 
presenten a la ciutat i que tenen interès per a la història local, i 
totes són recollides també en els índexs esmentats.

La revista es tanca amb una fotografia escollida del fons de la 
Fundació Arxiu Tobella de Terrassa, fruit de la col·laboració que el 
Centre d’Estudis i l’Arxiu Històric han mantingut des de l’inici amb 
aquesta Fundació.

Com a conseqüència del conveni entre el Consorci de Biblio-
teques Universitàries de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner, 
aquest Institut ha facilitat la digitalització i incorporació de Terme 
a l’espai RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). Els articles 
són indexats a la Base de Dades Bibliogràfica de la Ciutat de Ter-



C O L ! L E G I  O F I C I A L  D E  D O C T O R S  I  L L I C E N C I AT S  E N  F I L O S O F I A  I  L L E T R E S  I  E N  C I È N C I E S  D E  C ATA L U N YA

151

rassa, així com a la del Servei de Documentació d’Història Local de 
Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també a la 
base de dades ISOC de Ciències Socials i Humanitats del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques.

En definitiva, la revista ha anat augmentant en continguts al 
llarg dels anys i continua essent una de les eines fonamentals de 
l’activitat de les entitats editores: fomentar la recerca i difondre’n 
els resultats, en l’àmbit de la ciutat de Terrassa i en qualsevol disci-
plina que pugui contribuir al coneixement, la interpretació crítica 
i la difusió social de la història. 

Els treballs d’edició de la revista compten amb la col·laboració 
especial de l’Arxiu Comarcal i de l’Arxiu Municipal de Terrassa. 
Cal agrair el suport de l’Ajuntament de Terrassa, el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 
la Caixa d’Estalvis de Terrassa i el Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Els 
darrers anys s’ha obtingut ajut de l’Institut Ramon Muntaner i s’han 
signat convenis de col·laboració amb el Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya i l’Escola Universitària de la Fundació Caixa de Ter-
rassa. També han contribuït a diferents edicions la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Terrassa.

LOURDES PLANS és historiadora i presidenta del CEHT. 

PERE PUIG és arxiver i codirector de la revista Terme.




