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Resum || Aquest treball es proposa dur a terme una descripció i anàlisi d’un dels primers
elements en tot procés de doblatge: la llista de diàlegs que una empresa entrega a un estudi per
a la seva traducció. Això es fa amb una doble finalitat: oferir una caracterització d’un document
que no acostuma a incloure’s en els estudis de la traducció audiovisual; i presentar-lo com un
dels símptomes del perill que comporta tota traducció, la mala interpretació i la manipulació. Al
mateix temps, ofereix uns documents en els quals es recolza l’anàlisi.
Paraules clau || traducció audiovisual | doblatge | estudis culturals | anàlisi genètic.
Abstract || This paper intends to carry out a description and analysis of one of the first elements
in any dubbing process: the script list delivered by a film distribution company to a dubbing
studio for its translation. This is done with a twofold purpose: first, to offer a close description
of a document that is not normally included in audiovisual translation studies, and second, to
present it as one of the symptoms of the risks involved in any translation: misinterpretation and
manipulation. At the same time, this paper provides some documents that support the analysis.
Keywords || audiovisual translation, dubbing | Cultural Studies | genetic analysis.
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Podria dir-se que un dels símptomes relacionats amb el risc d’una
mala interpretació en el procés d’una traducció es detecta clarament
en un material molt concret: la «llista de diàlegs» o material verbal
que una empresa propietària d’un film envia a un estudi de doblatge
amb la finalitat d’ésser traduït i adaptat. Atès que no es tracta d’un
objecte d’anàlisi habitual en els estudis de traducció en el camp
audiovisual, aquest treball es proposa aportar un coneixement d’un
element fonamental en qualsevol doblatge amb la finalitat de donar
a conèixer les seves característiques (oferint una sèrie d’exemples
inèdits), i posar de relleu la mobilitat del signe escrit, el qual sempre
posa en perill la possibilitat de la traducció. Això es fa des de la
perspectiva del que en un altre lloc hem anomenat «anàlisi genètica»
del doblatge (Richart, 2009), l’objectiu del qual és fer la genealogia
documental de tots els passos possibles que han conduït fins a les
solucions conegudes al final de la cadena pels espectadors.
Es tracta, doncs, de partir de la tasca realitzada sobre el guió original
amb la finalitat de preparar el treball dels futurs traductors. Aquesta
mediació no està mancada d’interès quant al procés de doblatge,
ja que acostuma a succeir que l’empresa estrangera propietària del
text audiovisual enviï un guió comentat amb la intenció de donar
indicacions per a la traducció. Tal comentari sol anar a càrrec d’una
empresa de postproducció contractada a aquest efecte, la qual
cosa confirma el doblatge com a una mediació més de les moltes
realitzades per a fer que el producte arribi al màxim nombre possible
d’espectadors.
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1. Introducció

A efectes pràctics, això significa que els estudis de doblatge i la
traductora o traductor reben no només un text audiovisual, sinó
també una interpretació, fet que revesteix una gran importància pel
que fa a la traducció pròpiament dita del text verbal del film. Més
exactament, podem dir que la llista de diàlegs enviada per l’empresa
ven el seu film, i entrega un text amb la finalitat expressa que s’iniciï
la traducció, tan sols pel que fa al nivell lingüístic. La modalitat
retòrica que segueix aquell text és el que en l’antiga retòrica es
denominava amplificatio (Lausberg, 1975:178). Efectivament, es
tracta d’un discurs, com veurem immediatament, ple de comentaris,
anotacions i glosses, la intenció de les quals és tractar de controlar,
en la mesura possible, aquells fragments de l’univers lingüístic
susceptibles d’ésser malinterpretats.
Sense cap mena de dubte, es pot dir que aquell text enviat per al
doblatge és un text diferent del guió literari o tècnic que s’emprà per a
la filmació del film en concret. És un document de treball no destinat
en absolut al coneixement del públic, mai serà publicat. D’aquí la
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2. Un document relatiu al film Shrek
Vegem un exemple extret de l’escena inicial del guió tal com fou
rebut per l’empresa encarregada del doblatge de Shrek:
BOOK READS:
wedding day
SHREK (face off)
(chuckling) Yeah, like that’s ever gonna happen.
(that: a princess rescued by her true love)
(gonna: going to)
(said sarcastically —note humor of Shrek’s mocking the reality of a
fairy tale, which is clearly a fantastical story and not meant to believe—
however, Shrek lives in a fairy tale world, and so the incidents related in
such stories are part of his reality; even so, he finds the story he’s just
read improbable [reflecting his cynical attitude])
144-14
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dificultat dels investigadors i investigadores a l’hora d’accedir-hi. Això
al·ludeix al problema de l’arxiu en l’estudi del doblatge, problema que
al nostre judici ha llastat l’anàlisi completa i en profunditat d’aquest
problema. En un cert sentit, els investigadors d’aquesta modalitat de
«traducció audiovisual», s’han hagut de conformar amb l’anàlisi del
que podríem anomenar «superfícies textuals».

SHREK (off)
What a load of sh-(sh--: note that Shrek stops himself before saying the vulgar word
«shit», which would have a sardonic double meaning - [1] vulgar slang
for, «nonsense», relating to the fairy tale; and [2] vulgar slang for,
«excrement», as it is revealed that Shrek is sitting in an outhouse)
SMASH MOUTH (voice over)
(sings «All-Star» — continues under following scenes and dialogue)
SHREK
(groans) (sighs)
165-04
MAIN TITLE:
SHREK
182-10
SHREK (face off)
Oh!

Aquest és, efectivament, un exemple de la llista de diàlegs que
van rebre l’empresa de doblatge escollida i la traductora de Shrek.
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Es considera, per exemple, que l’adjectiu de relatiu “that” en
l’expressió «Yeah, like that’s ever gonna happen» pot resultar
ambigu quant a l’antecedent al qual es refereix. Al cap i a la fi, és la
primera frase de Shrek en tot el film després que una veu ha llegit les
pàgines d’un llibre de contes que van passant lentament.
A què es pot referir Shrek amb aquest «that»? Per si el traductor
experimenta alguna dificultat al llegir aquesta expressió, el text del
guió aclareix entre parèntesi i en cursiva: (that: a princess rescued
by her true love). No és la història de com una bruixa va tancar la
princesa en un castell sota la custòdia d’un drac el que aquest «that»
representa, sinó el fet que una princesa hagi sigut rescatada pel seu
veritable amor.
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Insistim que s’hiobserva amb claredat que, des del primer instant, la
productora estatunidenca creà aquest film amb la intenció expressa
d’ésser doblat a altres llengües. L’encerta Pommier (1988: 21) quan
veu en el doblatge una solució comercial, la qual permet una àmplia
difusió entre un públic internacional, cosa que d’una altra forma seria
impossible. I aquesta és la raó per la qual no es tracta únicament d’un
guió literari, sinó que s’hi troba allò literari (els textos dels diàlegs),
allò tècnic (les marques de duració temporal de les escenes, en
negreta) i el comentari encarregat de fer més comprensible el text al
traductor (en cursiva, després del diàleg).

La pregunta és: hem de donar, ha de donar la traductora, com a
segura, certa i definitiva aquesta interpretació? O plantejat d’altra
forma: què és el que Shrek no creu, la història com a tal que explica
el llibre o només el detall que fos rescatada pel seu veritable amor?
Si interpretem la frase atenint-nos a la seva literalitat es tracta de
la segona, si la interpretem tropològicament, això és, com una
sinècdoque de la part pel tot, llavors es refereix a la primera.
És clar que les coses no es queden aquí: gairebé immediatament
el guió de partida introdueix un altre esclariment precisament en la
direcció que estem mencionant:
(said sarcastically —note humor of Shrek’s mocking the reality of a fairy
tale, which is clearly a fantastical story and not meant to believed—
however, Shrek lives in a fairy tale world, and so the incidents related in
such stories are part of his reality; even so, he finds the story he’s just
read improbable [reflecting his cynical attitude])

Si el guionista esclareix que aquella primera expressió de Shrek està
dita de forma sarcàstica és degut al fet que el procés de doblatge ha
de tenir-lo en compte i la veu que dobli Shrek haurà de fer quelcom
semblant en espanyol o en qualsevol de les llengües a les quals
serà doblat. Ara bé, l’esclariment adverteix que el traductor, en
aquest cas la traductora, ha de notar l’humor de Shrek burlant-se de
la realitat dels contes de fades, els quals són evidentment històries
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També resulta convenient que la traductora percebi que, tot i això,
els incidents narrats en el llibre que acaba de llegir formen part de
la seva realitat i, tanmateix, segueix dient l’aclariment, Shrek troba
improbable la història que acaba de llegir. És el motiu pel qual la
nota conclou de la següent manera: això reflecteix la seva actitud
cínica. Es tracta d’un esforç manifest per controlar el sentit de les
paraules, els diàlegs i el text complet. Un esforç que aboca a la
necessitat d’una traducció a l’interior de la pròpia llengua. Què
demostra tot això? Demostra que a la traducció intersemiòtica que
suposa el trànsit des del còmic de Willam Steig, Shrek! (1990) al film
Shrek (2001), s’hi afegeix ara aquella forma de traducció que és la
paràfrasi interpretativa en el si d’una mateixa llengua, o traducció
intralingüística, seguint R. Jakobson.
Això, per descomptat, afecta aquelles parts que revesteixen una
resistència especial a la comprensió i traducció, per exemple les
unitats fraseològiques. Com posa de relleu Mona Baker: «As far
as idioms are concerned, the first difficulty that a translator comes
across is being able to recognize that s/he is dealing with an idiomatic
expression. This is not always so obvious» (Baker, 1992: 65). La
consciència per part del guionista d’aquesta dificultat, així com la
necessitat de controlar el sentit de les expressions del seu text, porta
al fet que els seus comentaris i avisos se centrin de forma intensa
en les unitats fraseològiques. Així, en l’escena on la vella tracta de
vendre l’ase amb l’argument de què parla i que això augmenta el
seu valor de canvi, diu davant el silenci que l’animal manté davant
els soldats:

La traducció en perill: la llista de diàlegs com a control hermenèutic - Mabel Richart Marset
452ºF. #07 (2012) 72-90.

fantàstiques que no pretenen ser cregudes.

OLD WOMAN
Oh! (chuckling) He’s just, he’s just a little nervous. He’s really quite a
chatterbox. Talk, you bone-headed dolt!
(chatterbox: one who engages in much idle talk)
(bone-headed: slang for, «idiotic»

Tant «to be a chatterbox» com «bone-headed» corren el risc
de no ésser ben compresos a causa del seu contingut figurat. Ni
«chatterbox» ni «bone-headed» signifiquen el que literalment
signifiquen («caixa parlant» i «cap d’ós», respectivament), ja que la
primera unitat es refereix a algú que xerra molt...., i la segona és un
insult de l’estil «idiota!». Es corre el risc, per tant, que el traductor
no comprengui bé el sentit de tals expressions. En conseqüència,
el guionista les acompanya d’una paràfrasi del seu significat real en
el context en el qual estan sent utilitzades per part de la vella: «one
who engages in much idle talk» pel que fa a «chatterbox», i «idiotic»
per «bone-head».
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No obstant, el mètode seguit per tal d’aconseguir-ho és paradoxal:
després que l’ajustador hagi fixat el text de la traducció per al seu
pas al doblatge pròpiament dit en sala, l’agent traductor ha de traduir
certes frases seleccionades de la versió ajustada a la llengua de
partida (l’anglès, per exemple) per tal que el supervisor compari el
text anglès corresponent a l’ajust amb el text anglès que va servir
per a la traducció. Així doncs, un agent traductor tradueix un text de
la llengua de partida a la llengua d’arribada, l’ajustador el modela i
l’agent traductor tradueix el text en la llengua d’arribada a la llengua
de partida. Finalment, la figura del supervisor compara les dues
versions en la llengua de partida.

NOTES
1 | Se trata del llamado «script
as recorded».
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En realitat, el control hermenèutic del text de partida per part de la
productora del film no és sinó la continuació en el vessant textual del
que succeeix en el vessant mercantil, és a dir, l’intent de controlar
el producte fins al mínim detall, amb la finalitat que arribi en bones
condicions fins als destinataris compradors. Una prova fefaent
d’això és l’existència, en aquells casos en què el film forma part
d’una superproducció, d’un supervisor o supervisora, el qual controla
el text després del seu ajust per tal d’assegurar que les frases i
passatges, considerats importants per l’empresa propietària, arribin
fins a l’espectador tal com fou planejat i dissenyat en el moment de la
seva gestació1. Això demostra que la qüestió del control hermenèutic
del text resulta de primer ordre en el procés de doblatge. En tals
ocasions, la traducció és controlada en l’inici de la preparació del
text i en el seu final.

3.Un altre document relatiu a la llista de diàlegs i al
control hermenèutic
En este otro ejemplo de lista de diálogos perteneciente al film Anger
Management (Peter Segal, 2003) puede observarse la exhaustividad
a la que puede llegar el intento de controlar la interpretación:
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Els focus de control hermenèutic en aquesta llista de diàlegs són de
tres tipus:
-El control de les al·lusions pròpies de la cultura de partida que no
es troben en la cultura d’arribada. És el cas del gelat anomenat
«fudgeicles», el significat del qual depèn, tal com explica la nota
entre parèntesis, del coneixement de les paraules prèvies «fudge» i
«popsicles». Aquesta nota explica amb bastant detall que «fudgeicles»
és una paraula derivada i resultant de la unió de «fudge» (llaminadura
tova de sucre i llet o crema) i «popsicle» (el nostre “polo”, gelat sobre
un pal de fusta o plàstic). El traductor haurà de resoldre el problema
de buscar un «equivalent» que, en major o menor mesura, cobreixi
aquesta al·lusió.
79

2 | Respectem en aquest
article el nom «Magno» que
és el terme emprat per la
traductora, tot i que creiem que
es refereix al popular gelat de
Frigo, «Magnum».

La traducció en perill: la llista de diàlegs com a control hermenèutic - Mabel Richart Marset
452ºF. #07 (2012) 72-90.

NOTES

Podem comprovar que l’agent traductora va proposar traduir
«No more fudgeicles» per «ni un magno más», i acompanyà la
seva traducció d’una nota explicativa sobre la conveniència o
inconveniència d’emprar la marca «Magno2» («no sé si hemos
de mencionar la marca», li diu a l’ajustador). L’agent ajustador
converteix els «fudgeicles» i el «Magno» en un «Se acabaron los
almendrados», potser per raons de sincronia o d’inconveniència
de citar el nom d’una marca comercial. Finalment, el director de
doblatge, en una última transformació, substitueix els «fudgeicles»,
els «Magnos» i els «almendrados» per «cucuruchos». La frase
definitiva que en el doblatge espanyol diu el personatge és «me he
quedado sin cucuruchos».
-El control de les partícules catafòriques.
El segon es refereix a les pressuposicions de les partícules
80

-El control de les unitats fraseològiques.
Aquest control s’exerceix sobre aquelles expressions idiomàtiques,
les unitats fraseològiques, les quals corren el risc de, o bé no ésser
detectades per l’agent traductor, o bé d’ésser malinterpretades. Els
autors del guió se senten amb l’obligació d’aclarir que l’expressió
«You tell her to put a sock in it» és una forma col·loquial de dir «be
quiet», que s’estigui tranquil·la, literalment «put a sock in her mouth
to quiet herself», que es posi un mitjó a la boca i es quedi calladeta.
La traductora troba que l’expressió espanyola «cerrar el pico» és
equivalent a l’anglesa.
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catafòriques. La llista de diàlegs considera que el «that» de la
pregunta feta per en Chuck, el personatge que parla, pot resultar
problemàtica respecte a la seva interpretació i la seva possible
traducció. D’aquí que aclareixi ràpidament que fa referència a la
persona que està parlant: «Who’s that?: i.e.”Who just Spoke”». En
conseqüència, l’agent traductor no tradueix l’expressió «Who’s that»,
sinó l’explicació donada pel guió. «¿Quién habla?» és la traducció
més o menys literal de «Who just spoke» en forma de pregunta.
Estarem d’acord que per tal d’aconseguir una coherència textual que
sigui evident per a l’espectador, el que la traductora ha fet ha sigut
traduir precisament la paràfrasi explicativa que acompanya el text
considerat ambigu. Però aquest aclariment morfosintàctic inclou fins
i tot allò que pot considerar-se una incorrecció gramatical de la parla
freqüent en l’ús. És el cas de la pregunta d’en Chuck «She making fun
of me?». Com que és una forma incorrecta, gramaticalment parlant,
de fer una pregunta, l’analista del guió escampa el dubte que podria
suscitar aquesta sintaxi i l’aclareix, sempre entre parèntesis «(She:
i.e.,”Is she”)». En conseqüència, la traductora proposa «¿se está
burlando de mí?».

Com comprovarem en els apartats que segueixen, l’imaginari
metafòric posat en joc per les dues expressions, l’anglesa i
l’espanyola, és molt diferent. En una (l’anglesa) no es parla perquè
un objecte, el mitjó, ho impedeix. En l’altra, no es parla a causa
de l’acte voluntari de tancar la boca. En l’anglesa, la humanitat del
destinatari es manté; en l’espanyola, el destinatari s’animalitza. Sigui
com sigui, la llista de diàlegs destinada a l’agent traductor fa tot el
possible per evitar les males interpretacions.
Umberto Eco (1995), sempre molt preocupat pels problemes que pot
comportar la sobreinterpretació dels textos, ha formulat una sèrie de
propostes per evitar-la, extretes d’una tradició hermenèutica que es
remunta com a mínim fins a San Agustí. Així, afirma que «reconocer
la intentio operis es reconocer una estrategia semiótica [consistente
en] cotejar [nuestras conjeturas] con el texto como un todo coherente»
(Eco, 1995: 77). Tal com ell reconeix, es tracta de la rehabilitació «del
viejo y aún válido “círculo hermenéutico”», la pressuposició principal
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Doncs bé, resulta del tot evident que els autors del guió del film Anger
Management no acaben de tenir del tot clar aquest punt, o com a
mínim no acaben de refiar-se’n. Quan el que està en joc és quelcom
més que una interpretació acadèmica, els «autors» prefereixen
no arriscar-se pel que fa a la interpretació dels seus textos. De la
mateixa manera que Dante acompanyava els seus poemes d’una
sèrie de comentaris crítics que explicaven el sentit dels seus poemes
(i salvant les distàncies), així mateix els autors del guió escampen
els possibles dubtes que pugui suscitar el seu text. No acaben de
tenir clara la capacitat d’emprar el cercle hermenèutic per part del
traductor a l’hora de «comprendre» la intentio operis.
-El control dels jocs fònics.
En aquest altre cas que veiem a continuació l’intent de controlar el
sentit del text compromet la dimensió fònica del text:
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del qual afirma que « un texto es un dispositivo concebido con el fin
de producir un lector modelo» (Eco, 1995: 76).
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En la situació que s’està descrivint, el personatge anomenat David
i el seu terapeuta, Buddy, van a visitar un excompany d’escola del
primer amb la finalitat de passar comptes amb ell pel maltractament
al qual l’havia sotmès en l’època d’estudiants. L’al·ludit es diu Arnie,
però ara viu retirat en un monestir budista, i s’ha canviat el nom pel de
«Pana Kamana». Des del moment en què es fan les presentacions,
el nom budista d’Arnie serà objecte d’una constant reinterpretació
fònica amb un clar efecte humorístic. Ja anteriorment la llista de
diàlegs havia assenyalat que era necessari advertir la rima entre
«Pana» i «Kamana».
Així, la primera vegada que en David repeteix el nom li diu «Pana
Kamanana», la segona empra l’expressió «Pana Manapia»; en
Buddy li diu tant «peanuts» com «Pena». En el moment que reflecteix
l’exemple citat, en David s’està burlant de l’Arnie i en comptes de
dir-li «Pana Kamana» li diu «Pana Banana». L’escrutini absolut
i gairebé obsessiu on arriben els comentaris aclaridors de la llista
arriba, com podem veure, fins a aquells efectes humorístics que
estan fonamentats en un joc fònic. En aquest cas, l’agent traductor
només haurà d’incorporar aquest joc fonètic, atès que en espanyol
83

4.Característiques de la llista de diàlegs
Vegem ara un exemple extret d’una de les pel·lícules de Woody Allen,
Scoop (2005). El guió o llista de diàlegs que envia la productora
i distribuïdora estatunidenca a l’empresa de doblatge i a l’agent
traductor és del següent tipus:
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el joc de paraules és idèntic. Un altre tipus de problemes prové
d’emprar la paraula «heinie», el sentit de la qual la llista s’encarrega
també de dilucidar comentant que és un ús argòtic per denominar el
darrere.

84

1.
El de l’esquerra (COMBINED CONTINUITY & DIALOGUE),
ens proporciona (SCENE 1, SCENE 2, etc.) les acotacions tècniques
(INT.VARIETY SHOW THEATER – NIGHT – MFS – CAMERA PANS
SLIGHTLY L AS THE MEMBERS OF THE AUDIENCE APPLAUD),
les acotacions referents a l’acció (WENDY (overlapping)), els diàlegs
pròpiament dits («SID What’s, what’s your name, sweetheart? Tell
me your name»), i les indicacions de temps en negreta (11-15, 1613, 24-09, etc.). Es tracta, com podem veure, d’una llista que conté
la descripció de les preses de càmera i els actors dins de la presa,
així com el diàleg parlat dins d’aquesta presa.
2.
El de la dreta (MASTER ENGLISH SUBTITLE / SPOTTING
LIST) conté la llista dels subtítols reals i el càlcul de la seva
durada. Aquest model es converteix en la guia per a les properes
subtitulacions en altres llengües i per a facilitar la divisió en «takes»,
essencial pel que fa al doblatge. Aquest apartat és, a més a més,
el que conté l’anàlisi del sentit de les frases dels diàlegs. I això pot
referir-se a comentaris referents a la identitat dels personatges i
a les seves accions (quan, per exemple, després de les primeres
paraules de Sid i de Wendy, llegim tot seguit: «that night, Sid is doing
his magical show at the theatre –a woman named Wendy stands on
the stage with him»); als referents («aftershave: lotion used by men
after they have finished shaving, which usually contains alcohol, a
perfume to enhance scent, and a moisturizer»); o al sentit cultural
dels termes emprats. Vegeu la següent pàgina on el text explica
no només el sentit de la paraula «narcissism», sinó també el tret
humorístic present en la frase d’en Sid.
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Observeu com, a diferència del guió de Shrek , aquest està organitzat
de forma explícita al voltant del fet que serà doblat i subtitulat.
En conseqüència, l’espai de la pàgina d’aquesta llista de diàlegs
està organitzat de forma diferent. Observem dos camps totalment
diferenciats

5. Altres documents relatius a la llista de diàlegs
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Observeu la definició, per un costat, de la paraula «narcissism»
(«consuming self-absorption and self-love») i l’advertència, per
l’altre, referida a l’humor que es desprèn de la forma com Sid tracta
el narcisisme com a religió. Això últim posa de relleu com la llista de
diàlegs enviada a l’empresa i a l’agent traductor funciona com una
guia que controla el sentit i l’efecte que les frases del film han de
provocar en l’espectador.
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En aquest exemple veiem altra vegada com el guió creu necessari
donar un aclariment al voltant de l’adjectiu «dirty» («obscene/
vulgar»), però també aclareix el sentit de «French Horn», sobre el
qual es basa l’acudit d’en Sid («valved brass wind instrument that
produces a melon tone form a long narrow that is coiled in a circle
before ending in a flaring bell»).
Com hem vist unes ratlles més amunt, els aclariments introduïts per
la llista de diàlegs poden referir-se —i això revesteix d’un especial
interès— a les unitats fraseològiques, a les diferents locucions la
presència de les quals pot ésser problemàtica per al traductor, fet
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que prova la nostra tesi sobre la resistència a la traducció de tals
unitats. Vegeu el següent exemple i comproveu el tipus d’alteració
en la percepció del món fenomènic que s’hi produeix:

¿Cómo ha solucionado el doblaje español la traducción de esta
unidad fraseológica en el texto final? Empleando la expresión
Efectivament, «We’re on a wild goose chase» és una locució nominal
de tipus atributiu en la qual la idiomaticitat o el caràcter figuratiu hi
juga un paper primordial. En el seu sentit literal significa «caza del
ganso salvaje», però òbviament no és aquest el sentit en el qual
l’empra el personatge d’en Sid. D’aquí que, davant la possibilitat
d’una mala interpretació de l’agent traductor, el guió opti per esclarir
el seu sentit. El que, en realitat, vol dir tal expressió s’explica de la
següent manera: «(wild goose chase: colloquial for, “futile pursuit or
search”)», o dit en espanyol, «búsqueda infructuosa».
88

Com ha solucionat el doblatge espanyol la traducció d’aquesta
unitat fraseològica en el text final? Utilitzant l’expressió «Estamos
dando palos de ciego». Vegem la situació: en Sid i la Sondra es
troben a l’habitació del soterrani on en Peter guarda una col·lecció
d’instruments de música, mentre aquest i un grup de gent romanen
al pis superior, on se celebra una festa. Estan buscant proves que
inculpin en Peter dels assassinats comesos per l’assassí del Tarot.
De moment, no troben res determinant, i és llavors quan en Sid diu:
«Th-th-there’s nothing but musical instruments in here. I’m telling
you, we’re on a wild goose chase, eh, believe me». Heus aquí la
imatge que correspon al moment en què en Sid li està dient a la
Sondra la mencionada frase:
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La finalitat, per tant, d’aquest tipus de comentari és esclarir el que
en una primera aproximació pot resultar ambigu i donar lloc a una
mala interpretació. Aquest tipus de comentari funciona seguint la
lògica fenomenològica per la qual aposta la teoria interpretativa:
la paràfrasi equival a una «desverbalización»,a clarificar una idea,
tornada a verbalitzar en una altra llengua per l’intèrpret, de manera
que «búsqueda infructuosa» ha de convertir-se en la invariant de
sentit entre el text en una LO i el text en una LT.

Atès que es tracta d’un pla a mitja alçada, el sincronisme labial
no planteja grans problemes, el doblatge ha de centrar-se en el
sincronisme temporal referit al moment en què comença la seqüència
lingüística i a l’instant en què acaba. El doblatge espanyol diu: «Aquí
no hay más que instrumentos musicales. Te aseguro, estamos dando
palos de ciego, créeme». Ambdues oracions, l’anglesa i l’espanyola,
tenen un nombre de síl·labes semblants (al voltant d’unes setze) i la
versió espanyola ajusta molt bé el principi del moviment dels llavis
d’en Sid i el seu final.
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Així doncs, al marge que l’imaginari metafòric de les dues expressions
sigui clarament diferent i que això impliqui un element cognitiu
diferent, en la vessant semàntica descriuen idees no coincidents:
l’expressió espanyola conté el valor semàntic d’actuar sense tenir en
compte les conseqüències, el qual no existeix en l’expressió anglesa.
En conseqüència, no diuen el mateix. L’intent de control per part del
guió anglès destinat al doblatge del film no evita la transformaciómanipulació engendrada pel text espanyol.
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La pregunta és: tenen la mateixa invariant de sentit (és a dir, «futile
pursuit or search») les expressions «we’re on a wild goose chase»
i «estamos dando palos de ciego»? No, de fet la transformaciómanipulació crea una escissió entre la idea de perdre el temps o fer
coses ximples i la de «dar palos de ciego». La primera gira al voltant
de l’imaginari metafòric d’estar fent quelcom improductiu, de perdre
el temps, i suggereix que tot i que en Peter pugui ésser l’assassí,
probablement allà no hi trobaran res (recordeu que en aquesta fase
de la història, en Sid defensa la culpabilitat d’en Peter i la Sondra
la seva possible innocència). La segona es construeix seguint la
metàfora d’algú que, a l’estar cec, no encerta a tocar l’objectiu amb
un pal, i remet a la idea de causar un dany per desconeixement o per
irreflexió, tal com va indicar Iribarren (1956: 82). El Diccionario de
español actual dóna tres accepcions: «golpe dado sin mirar a quién
o a dónde», «medida o castigo que se aplica de manera arbitraria
o irreflexiva» i, per últim, «acción que se realiza por puro tanteo, sin
una visión clara de sus consecuencias» (Seco et al, 1999: 3360).
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