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1 Entrevista a Marc Zanni i Joan Sanz 

(Realitzada i enregistrada el 16 de febrer de 2013 a Girona) 

Si es parla de dues cares visibles del món de Bola de Drac en català, no hi ha dubte 

que es tracta de Marc Zanni i Joan Sanz, els dobladors de Son Goku i Vegeta 

respectivament, es podria dir que els dos personatges principals de la sèrie. Si ja fa 

cert temps ja eren força famosos, el punt àlgid ha arribat amb la publicació del seu 

llibre sobre doblatge, La sèrie de la teva vida, un recull d’anècdotes, aclariments i 

explicacions del doblatge de Bola de Drac narrat pels dos actors de doblatge. Zanni i 

Sanz no s’amaguen del fet que les xarxes socials han sigut clau a l’hora de donar-se a 

conèixer i satisfer la demanda dels fans embogits per sentir les veus dels seus 

personatges preferits. Joan Sanz explica al mateix llibre que va haver de gravar un 

vídeo autopresentant-se perquè uns seguidors de Bola de Drac en un fòrum es 

creguessin que qui els escrivia encuriosit per l’esclat del fenomen de la sèrie a les 

xarxes era la veritable veu catalana d’en Vegeta. Marc Zanni va ser el director del 

doblatge a Bola de Drac GT i Bola de Drac Kai i, per tant, el seu coneixement de la 

saga és realment gran. 

Marc Zanni (Barcelona, 1969) va començar la seva tasca professional el 1989 i des de 

llavors ha participat al doblatge de diversos animes, entre els quals Bleach, Slam 

Dunk, Shin-Chan o Bola de Drac. També ha sigut director de doblatge de One Piece, 

Shin-Chan, Teletubbies i del mateix Bola de Drac GT i Bola de Drac Z KAI. L’any 2004 

va ser finalista del V Premi de Narrativa d’experimentació literària (Premis Ciutat 

d’Olot) amb l’obra Cors de mons i té publicat el recull de poesies Dins d’un glop de sol 

(premi Joan Teixidor de Poesia 2007). 

Joan Sanz (Olesa de Montserrat, 1959) va iniciar la seva feina com a actor de doblatge 

l’any 1989 i va treballar-hi durant 10 anys. El seu paper més destacat és el de Vegeta 

a Bola de Drac Z, Bola de Drac GT i Bola de Drac Z KAI, però també va participar a 

altres sèries de dibuixos animats com Musculman o Lamu, i a les pel·lícules 007: Alta 

tensió o Robocop 3. També ha tingut petits papers d’actors, com a la sèrie de TV3 La 

Riera. Al marge del doblatge, es dedica al món de la comunicació i l’escriptura; ha 

sigut autor de diversos arguments de telefilms produïts i emesos per TV3 (Cafè & 

Clixé, Orígens, Temps afegit...). 

L’entrevista que vaig poder fer-los el passat 16 de febrer va ser realment molt profitosa 

i em va servir per establir les bases de la part teòrica del meu treball. 
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Quina valoració en feu de ser les veus catalanes d’una sèrie tan important com 

Bola de Drac i què us ha suposat? 

Joan: Ha sigut quelcom a llarg termini. Després de vint anys d’haver fet la sèrie hem 

vist que no era una moda passatgera, sinó que ha sigut una cosa que ha quedat molt 

arrelada tant a la cultura catalana com a la llengua catalana. Ens en sentim molt 

orgullosos de la resposta que encara té la sèrie després de vint anys, de la bona salut 

que té i de veure que ha passat d’una generació a una altra. De fet, com que n’estem 

tan satisfets hem fet el llibre, per plasmar d’una manera gràfica i documental aquest 

fenomen, aquest sentiment, aquesta família que és Bola de Drac. 

Marc: Jo crec que va haver un abans i després pel que fa a Internet. Amb l’arribada 

d’Internet, va aparèixer tota la gent, que nosaltres no coneixíem, però que eren fans de 

l’anime, del doblatge i específicament de Bola de Drac. Després de fer-me Facebook, 

recordo que la primera persona fora de la família i amistats que em va dir que volia ser 

amic meu és un noi (Cristiano Casá) dels que ha mogut més cel i terra per aconseguir 

que TV3 tornés a fer Bola de Drac. Quan em va dir per ser amistat li vaig dir “escolta, 

és que el Facebook el faig servir només per amics i per feina, i de moment no vull 

posar-hi ningú més”. Quan l’endemà en van venir 10 més, l’endemà 20 més... va 

haver-hi un moment que vaig dir: escolta, obrim l’aixeta perquè si no hauré de dir que 

no a tothom i és absurd. Ara tenim gairebé 3.000 amistats cadascú. El tema Internet 

ha fet que a la gent que ja anava a associacions d’anime i aquestes coses se’ls afegís 

fàcilment la resta de mortals interessats en el tema. 

Heu mencionat la llengua catalana. Al llibre expliqueu que es va donar molta 

importància al català, a fer un ús correcte de la llengua. Era realment important, 

no? 

M: Quan treballes per TV3, una de les coses principals és parlar bé el català. TV3 ha 

tingut molta cura del tema lingüístic, sobretot en productes infantils. Els nens estan 

aprenent i tu, vulguis o no, formes part d’aquest aprenentatge. Quan vaig començar a 

doblar Bola de Drac, em donaven tocs d’atenció amb temes lingüístics perquè em 

deien “tu ets un referent per als nens que t’estan escoltant”. En moltes ocasions, a 

més, parlem de nens castellanoparlants que només escolten català a Bola de Drac; 

per tant, indirectament aquests nens estan aprenent català. Tu ets el professor 

d’aquests nens. Si no parles bé, ho tenim malament. Per això, un dels temes que 
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sempre ha funcionat més bé a la Corporació és el lingüístic, sobretot en el doblatge. A 

les sèries no se sol ser tan estricte, però al doblatge, com que es pot repetir, se n’és 

més. 

De fet hi ha gent que ha après a parlar català amb la sèrie... 

J: Hi ha molta gent, sí. Gent que ens diu “jo he après a parlar català amb vosaltres”. 

Fins i tot ha sigut important el tema del insults d’en Vegeta... 

D’això volia parlar, també. S’han convertit com en una icona del català, no? 

J: Sí. Han ajudat molt a enriquir el català. Hi ha gent que en diu: “gràcies a aquests 

insults, he après frases i expressions que mai havia sentit”. Que si “baliga-balaga”, 

“cap de trons”, expressions que a nivell popular s’han perdut una mica. 

Qui va traduir la sèrie? 

M: Al principi, no ho sé. N’hi havia més d’un, perquè la sèrie és molt llarga, i ho 

traduïen sobretot de la versió francesa i també de l’anglesa. Fins i tot de vegades es 

traduïa a partir dels subtítols anglesos o francesos de la versió japonesa. Traducció de 

la traducció. Però és que no hi havia altre remei; en aquell moment no hi havia a TV3 

cap traductor del japonès homologat (ara potser ja sí). 

Marc, tu que vas ser director a Bola de Drac GT i Bola de Drac Z KAI, hi havia 

interacció entre traductor i director? 

M: No. Si hi ha interacció és entre director i lingüista. El lingüista té relació entre 

traductor i director. És difícil que hi hagi una relació traductor-director. L’únic cas 

succeeix en castellà, perquè no hi ha la figura del lingüista, i si ets director i també 

ajustes, pot ser que estiguis ajustant un capítol, vegis alguna cosa estranya a la 

traducció i truquis al traductor. En català, trucaràs al lingüista i, en tot cas, seria ell qui 

trucaria al traductor. Per tant, nosaltres teníem contacte amb el lingüista, la persona 

que revisava que la traducció fos normativament correcte respecte al català de TV3 i 

que després l’envia a l’estudi per tal que es faci l’ajust. Finalment la traducció torna al 

lingüista, que fa la correcció final de la versió ja ajustada. 

Personalment, a Bola de Drac Z KAI, on jo era el director, vam formar un grup de gent 

on resolíem dubtes de la traducció o del que fos. Allà sí que hi havia la traductora 

(l’Ada Arbós), a més del lingüista (en Jordi Mir, lingüista de sèries com Doraemon, One 
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Piece o Bleach), jo i uns nois especialitzats en Bola de Drac. Va ser, però, un fet 

bastant particular, perquè la traductora volia tenir l’opinió dels fans. 

A Kai, la versió remasteritzada de Bola de Drac Z, vau aplicar canvis a la 

traducció? 

M: Una mica, sí. Va haver-hi parts més fidels a l’original i parts que no tant. Per 

exemple, si hi havia frases que no eren exactament iguals que l’original però que 

tenien molta força, les deixàvem com ja s’havien traduït, com la famosa d’en Vegeta 

que diu “aneu a prendre un got de llet calentona”, que havia marcat una època. 

Bona part del meu treball se centra en la traducció de les cançons, dels 

coneguts openings i endings. Creieu que són la imatge exterior, la porta 

d’entrada de la sèrie? Què n’opineu del fet que fossin traduïdes? 

M: Jo sempre sóc partidari que no es tradueixin. Les cançons manga, sobretot 

d’aquests animes, són de grups japonesos importants, i moltes vegades la lletra no té 

res a veure amb l’anime. Són cançons que tenen èxit a Japó i la posen a la sèrie. Va 

haver-hi una època que TV3 va decidir no traduir les cançons (és el cas de Bleach o 

Detectiu Conan), però amb Bola de Drac, com que hi havia la tradició de fer-ho, es van 

continuar traduint. També depèn del públic a qui va adreçada la sèrie; si és molt 

infantil, es tradueixen totes, com a Doraemon. Si és per a gent més gran, com Bleach, 

no es tradueixen. I si no és ni una cosa ni l’altra, com One Piece o Bola de Drac, de 

vegades es tradueixen i de vegades no. Però és clar, l’adaptació de les cançons 

moltes vegades no té res a veure ni amb la sèrie ni amb la cançó original. La del Kai, 

es va traduir inicialment de l’anglès, una versió que no tenia res a veure amb la 

japonesa; finalment vam fer un poti-poti entre la versió anglesa i la japonesa (l’original). 

De totes maneres, de vegades passa que gent que potser ni segueix la sèrie, et 

saben cantar la cançó, cosa que si fos en japonès segurament no podria fer... 

M: Jo sóc més partidari de posar els subtítols estil karaoke. També és veritat que amb 

el dual qui vol la pot escoltar en català i qui vol en japonès. El que passa és que, com 

et deia, les versions japoneses són cançons famoses, gravades en un estudi de 

música potent, cosa que aquí no fem. També és veritat que, a Bola de Drac, les 

cançons tenen tanta força que hauria sigut absurd no doblar-les. 
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Pel que fa a la traducció dels noms dels personatges, expliqueu al llibre que, per 

exemple, el de Cor Petit ve de la traducció francesa. Passa el mateix amb la resta 

o l’origen és el japonès? 

J: Sol ser el japonès. Sembla ser que són noms de plantes... 

M: Sí, més aviat, a cada grup de personatges li correspon un camp semàntic. Els del 

planeta Vegeta són vegetals (per exemple, Nappa és nap, etc.), Bulma crec recordar 

que era “calceta”, l’exèrcit del Freezer (“congelador”) diria que estan relacionats amb 

estris de la cuina... algú que domini el japonès t’ho pot explicar perquè realment és 

molt divertit. Traduïts literalment hauria quedat totalment absurd! 

Per tant ells, en japonès, ho diuen igual, “Goku”, per exemple... 

M: Sí. Goku o Son Goku. De fet, Son Goku seria la versió més formal de Goku, com 

Pep i Josep, i d’aquí se’n després un petit error que vam cometre: generalment, el pare 

no li diu mai “Son” al fill i, per tant, seria lògic que jo li digués Gohan a en Son Gohan. 

A en Goku, en canvi, els amics li diuen Goku i la resta Son Goku, perquè hi ha una 

distància de formalitat. Aquestes coses s’aprenen amb el temps, perquè si no saps 

japonès i ningú t’ho diu, són impossibles de saber. En castellà, per exemple, en Son 

Gohan és en “Son Gohanda”, perquè els va semblar que hi havia una terminació “da”. 
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2 Entrevista a Ada Arbós 

(Realitzada a través de correu electrònic el 9 d’abril de 2013) 

Ada Arbós és llicenciada en Traducció i d'Interpretació per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, especialitzada en francès i anglès al català. Ha viscut a Bèlgica i a 

Anglaterra. Va començar treballant com a traductora autònoma per a empreses de 

traducció. També ha treballat per a editorials. Té 22 traduccions de llibres publicades. 

Des del 1999, treballa com a traductora audiovisual de l'anglès i del francès al català 

per a diversos estudis de doblatge de Barcelona, on bàsicament es doblen productes 

per a Televisió de Catalunya, cinemes i DVDs amb versions doblades. La seva 

especialitat són les sèries i pel·lícules per a públic infantil i juvenil i el cinema francès. 

Entre les seves traduccions destaquen les sèries Breaking Bad (2011), Panam (2013), 

One Piece (2006) o Supernanny (2005), els llibres Aristòtil (2005), Desconnectada 

(2003), Xerres massa (2003) o Estimat ningú (1999), i entre les pel·lícules, L’Italien 

(2010), Premium Rush (2012), London River (2009) o La Nouvelle Guerre Des 

Boutons (2011). Va ser la traductora de Bola de Drac Z KAI (2011) (informació extreta 

de: https://sites.google.com/site/adarbosbo/). 

 

Quina relació hi ha entre traductor, ajustador, lingüista i director de doblatge? Se 

li demana o permet l'assistència a l’estudi de doblatge al traductor? Hi ha criteris 

ja establerts, en sèries llargues, com Bola de Drac, que hagin de seguir diferents 

traductors que hi intervinguin? Em va comentar en Marc Zanni que a Z Kai vau 

establir com un grup de treball on totes les parts interveníeu, oi? 

Ada: La relació entre traductor, ajustador, lingüista i director depèn molt de cada estudi 

i de cada producte (sèrie, pel·lícula, documental). En el cas de la sèrie Bola de Drac Z 

KAI tots havíem d'estar molt coordinats. El lingüista i el director havien participat en el 

doblatge dels episodis originals de Bola de Drac Z i, tot i que ja en feia 20 anys, 

recordaven algun detall clau del llenguatge o de les solucions de traducció que ja 

s'havien fet servir. El doblatge de les sèries de TV3 s'acostuma a donar a uns estudis 

que ja hi hagin treballat en aquella sèrie per facilitar-ne la feina. Com a cas 

excepcional, també vam crear una llista de correu conjunta amb uns quants fans de 

Bola de Drac, que per mi eren el grup d'experts, i que ens ajudaven a resoldre dubtes 

de la història, confusions i diferències de terminologia entre les diferents temporades 
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de Bola de Drac, traduïdes i ajustades per persones diferents. Cal tenir present que la 

versió “Kai” era una versió “renovada” de la temporada Bola de Drac Z, que a 

Catalunya s'havia doblat als anys 90. L'èxit de la sèrie en aquella època i de les seves 

reemissions va fer que un dels criteris bàsics per a la traducció de Kai fos mantenir tots 

els noms dels personatges, dels atacs i les expressions pròpies de cada personatge 

(sobretot d'en Vegeta). Per això, la col·laboració del grup d'experts va ser inestimable. 

Era impressionant perquè no tan sols coneixien cada nom i expressió, sinó que també 

tenien detectats els canvis de noms i errors en algunes traduccions de temporades 

posteriors; algun d'ells estudiava japonès i ens podia orientar sobre alguns termes. Per 

a les sèries japoneses, l'estudi també té una assessora japonesa a qui podem 

consultar els  dubtes. 

Es van realitzar molts canvis en la traducció de Kai en relació a Z? Quins van ser 

els més essencials? 

A: Bé, vam mantenir els noms i les expressions més destacades, però el guió era 

completament nou, perquè també s'afegien o es canviaven escenes. Els canvis 

essencials van ser els aconsellats pels experts per a alguns noms d'atacs. Bàsicament 

per als menys coneguts vam optar per fer servir més noms japonesos. I vam unificar 

noms d'atacs que tenien diverses versions. Per exemple: 

“Spirit bomb” (genki dama) s'havia traduït com “bola universal”, “força universal” o “bola 

genki” i nosaltres ho vam unificar en: “bola genki”. 

“Tri-beam” (kikoho), que s'havia traduït per “triangle de la mort” o “canó d'energia” 

nosaltres el vam deixar com “kikoho”. 

En alguns casos vam introduir el nom japonès, no tan sols per ser més fidels a 

l'original, sinó perquè de vegades els fans coneixen aquests atacs més pels jocs i la 

informació que troben a internet que per la sèrie en si, i en aquests llocs s'acostuma a 

trobar el terme en japonès. És el cas de “les altures de la fi del món”, que van passar a 

ser “Yunzabit, les altures de la fi del món”. De vegades els fans de l'anime ja han vist 

la sèrie en japonès subtitulada a l'anglès o al castellà per internet abans que nosaltres 

en fem la traducció. Hi va haver algun cas curiós que la versió més fidel al japonès 

coincidia amb la versió castellana i els fans catalans van manifestar a través del 

Facebook o d'alguns fòrums que no volien que la féssim servir. És el cas de “saiyans”, 

que vam traduir sempre com a “guerrers de l'espai”. 
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Com creus que ha influït l’anime en la població (sobretot als nens) catalana? Al 

ser un referent lingüístic per a ells la teva feina pren importància? 

A: Bé, la influència de l'anime en la població catalana és bàsicament de divulgació de 

la llengua i dels costums japonesos. Ha ajudat a acostar-nos una cultura 

geogràficament molt llunyana. Amb els anys, a través dels dibuixos animats, hem 

après tots paraules japoneses, costums, menjars, tradicions. També crec que s'han 

transmès valors, com el de la valoració de l'amistat per damunt de tot, l'esforç, la 

persecució dels somnis per més bojos que semblin. I també alguns que no m'agraden 

tant, com el masclisme. No em puc estar de dir que a Bola de Drac és força evident. 

Vas traduir de l’anglès i el francès? Quins reptes comporta el fet de traduir a 

través de llengües pont, com angles o francès? Són freqüents, en la teva 

experiència, aquests encàrrecs de traducció? 

A: Vaig traduir a partir dels guions anglesos. És evident que això crea un filtre 

d'interpretació “occidental” de moltes expressions o fins i tot d'accions.  També hi ha 

un tema curiós, que és que per als japonesos la sincronització de la boca amb el 

diàleg no és important. Els personatges solen acabar de parlar i veiem que la seva 

boca es continua movent. Això, a Europa i als Estats Units no ho permetem. Per tant, a 

més del filtre per idioma, t'arriba un “farciment” del diàleg que automàticament 

s'incorpora a la versió catalana. Haig de matisar que el “farciment” acostuma a posar-

lo l'ajustador, que moltes vegades no entén la llengua original, i per tant, sempre es 

mira que sigui força buit de contingut i que es limiti a allargar les frases. Tot i així, en 

certs moments pot afectar el to del text original. 

La meva experiència en traducció d'anime a través de l'anglès o fins i tot del castellà 

és desgraciadament força gran. El fet que hi hagués pocs traductors del japonès feia 

que la seva disponibilitat per treballar a temps complet durant diversos mesos en una 

sèrie fos limitat. I per a la televisió es treballa amb molt poc temps de marge. Per això 

fins ara s'ha hagut de recórrer a traductors de l'anglès. Afortunadament cada cop hi ha 

més traductors del japonès i això es podrà anar corregint, perquè sempre és millor 

traduir directament de la llengua original. Com a anècdota desagradable podria 

explicar que algun cop m'han arribat guions traduïts al castellà amb un traductor 

automàtic o [traduccions] inverses fetes per japonesos. En aquests casos la feina es 

complica enormement. Però no va ser el cas de Bola de Drac. 
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També hi ha el tema econòmic. Per als estudis de doblatge fer que una sèrie es 

tradueixi directament del japonès suposa un bon increment del cost i moltes vegades 

no estan disposats a assumir-ho. 

Com s’enfoca la traducció dels elements culturals i referències japoneses en 

general? Tenint en compte que venen de l’anglès o el francès, ja hi ha hagut una 

transformació cap al món occidental? Tens alguna anècdota o algun record 

valuós d’aquesta experiència? 

A: Bola de Drac Z està basada a la Terra però els combats i la majoria de l'acció passa 

en altres planetes o en zones on hi ha poca població per evitar mals majors. Per tant, 

els referents culturals japonesos queden força més limitats que en altres sèries. 

L'enfocament de la traducció dels elements i les referències culturals japoneses també 

ha canviat molt, en 20 anys. Ara es tendeix més a deixar noms propis de coses i 

personatges en japonès, perquè l'audiència hi està més acostumada i no ho troba tan 

estrany. També perquè s'han adaptat molts noms de menjars, arts i estris que ara són 

pràcticament quotidians per a nosaltres, i fa vint anys no ho eren. El parlar d'en Vegeta 

també és un fenomen molt curiós. Perquè és gairebé una adaptació, més que una 

traducció, fet que es desvia molt de la política de traducció actual, però com que havia 

tingut tant d'èxit i els fans el recordaven amb tant d'entusiasme, es va haver de  

conservar força, amb algunes petites renovacions. 
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3 Entrevista a Jordi Vila 

(Realitzada per correu electrònic el 23 d’abril de 2013) 

Jordi Vila és una persona molt lligada al món musical i del doblatge. Ha format part de 

diversos grups musicals i ha participat en diferents projectes musicals i audiovisuals, 

des del 1962 fins al 2012. Amb el seu primer grup, Los Gratsons, ha gravat 6 discos 

EP. Ha produït discos per a TV3 o Antena 3, i la música de sèries com Les tres 

bessones. Ha sigut director musical de sèries com Bola de Drac, Tom i Jerry, 

Inuyasha, Bugs Bunny i els seus amics, Garfield i els seus amics o Barri sèsam. 

També ha sigut director musical de llargmetratges com Rebelión en la granja, 

Napoleón, Historia de una gaviota o El pequeño Nemo, però les seves direccions més 

conegudes les trobem de la mà de Walt Disney: Tarzán, Hércules, Buscando a Nemo, 

Dumbo, El libro de la selva 2 o La banda del patio. També ha dirigit musicalment 

espectacles de Walt Disney, de Terra mítica i de PortAventura. 

A Bola de Drac va ser el lletrista del primer opening, Aventura mística, i entre d’altres, 

va doblar el Monstre Bu. 

Segons he vist, més enllà d’actor de doblatge, ets músic. En quins projectes 

audiovisuals relacionats amb la música has participat a més de Bola de Drac? 

Jordi: Efectivament, més enllà d’actor de doblatge sóc music, cantant, lletrista, director 

musical, director de doblatge, etc. I m'hagués encantat fer teatre, i sobretot teatre-

musical, però no he tingut prou temps per fer més coses, perquè no he deixat mai de 

treballar. La veritat és que malgrat no haver pogut fer més, em sento una persona molt 

afortunada. Vaig debutar amb el meu primer grup musical, Los Gratsons, l'any 1962, i 

m'he jubilat l'any 2012; penso que no està gens malament! He format part de diversos 

grups, enregistrant de l'ordre de seixanta projectes musicals propis: vinils, CD's, 

DVD's, entre d'altres. He participat en l'enregistrament dels spots publicitaris més 

coneguts dels anys '70 i '80. Cal dir que aquests treballs els he anat realitzant 

compaginant-los al mateix temps amb gravacions de discos propis, gires musicals i 

col·laboracions musicals amb artistes de renom nacionals i internacionals. El món de 

la publicitat em va obrir les portes del cinema i del doblatge i va ser, a poc a poc, que 

em vaig anar fent un lloc dins aquest món, el del doblatge, màgic però molt difícil 

alhora. 
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Parlem del procés d’elaboració de les lletres per a les cançons d’una sèrie com 

Bola de Drac: es fan basant-se en una traducció literal de la versió japonesa? 

Segons m’han dit, aquesta traducció la va fer Marius Bistagne. 

J: Efectivament, ens vam basar en una traducció literal japonesa que va fer Marius 

Bistagne, una persona molt important en el món del Manga al nostre país, ja que va 

ser el primer en introduir aquest gènere aquí, amb sèries tal com Bola de Drac, Dr. 

Slump i moltes altres. 

Quins criteris se segueixen a l'hora de realitzar la lletra? Es té més en compte la 

sincronia sil·làbica que el contingut original, o viceversa? 

J: La sincronia és fonamental a el doblatge, però en el tema musical el que mana és la 

música, és a dir, la mètrica rítmica, els valors musicals, al mateix temps que el 

contingut original. Tenir coneixements musicals ajuda moltíssim, si el que es vol és 

obtenir un resultat òptim. Molt sovint, quan ens encomanen l'elaboració de traduir els 

textos i les cançons des de l'original, el temps que et donen és molt poc, i no sempre 

aconsegueixes fer les adaptacions tan bé com ens agradaria. 

Tens contacte amb el traductor de la lletra original a l’hora de fer la versió 

catalana? 

J: Normalment m'agrada estar en contacte amb el traductor de l'original per saber si 

puc fer els canvis en cas de necessitar-ho. S'han de respectar les frases fetes, les 

intencions amb què es diuen determinades frases, entre d'altres aspectes d'estil, i és 

important poder tenir contacte amb el traductor, per no defugir de la intencionalitat i la 

interpretació que et ve marcada a priori. 

Quina mena de coneixements et semblen útils per a la feina de lletrista? 

(coneixements musicals, lingüístics, literaris...) 

J: Òbviament, haver comptat amb els coneixements musicals, lingüístics, literaris, de 

doblatge i l'experiència de molts anys, faciliten l'adaptació de les lletres i esdevenen 

factors determinants per aconseguir el millor resultat possible. 

Ets partidari de doblar o subtitular cançons, o et decantes per alguna d’aquestes 

dues opcions? I a les sèries i pel·lícules, què prefereixes: doblatge o 

subtitulació? 
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J: Sóc partidari de doblar les cançons, sempre que el resultat sigui immillorable. La 

lletra amb música, entra! I, pel que fa a les pel·lícules, també prefereixo el doblatge. 

Quina importància creus que tenen les cançons a les pel•lícules i les sèries? 

J: La importància de les cançons a les pel·lícules i a les sèries, des del meu punt de 

vista, és capital! Sobretot les portades, els openings, ja que identifiquen el producte a 

les primeres notes. Capítol a part, i en referència a l'anterior, t'he de dir que jo estava 

dirigint un programa infantil a TVE. En el moment en què vam decidir incloure cançons, 

i sobretot, una cançó per fer anar a dormir la canalla, aquesta sèrie va esdevenir un 

èxit rutilant. Es tractava de la sèrie televisiva Los Lunnis. Vaig estar treballant en 

aquest programa durant sis anys (compaginant aquesta feina amb altres projectes), 

vam gravar més de 200 cançons, i vam estar premiats amb 8 discs de platí, diversos 

premis nacionals i internacionals. Ja veus si en són d'importants, les cançons! 
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4 Enquesta sobre Bola de Drac 

 

Edat 

 

D'aquestes sèries anime emeses a TVC, quina és la vostra preferida? 

 

altres: Neon Genesis Evangelion, Bobobo, Yuyu hakusho, Fushigi Yugi, Sailor Moon, 

Neon, Genesis, Evangelion, Death Note, Elfen Lied, Bleach, Dome, el petit geni del 

beisbol, Ranma ½, Musculman, Monster, Slam dunnk, Capità Harlock, Kare Kano, 

Kimagure Orange Road, La magica Doremi, Utena, Fly, Trigun, Atori el ninja, FLCL, 

Full metal alchemist brotherhood, Jeanne, lladre kamikaze, Kimagure, Get Backers, 

Conan, el nen del futur, Orphen el Bruixot. Jeanne la lladre kamikaze, El joc misteriós, 

Naruto i Lamu. 
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En una escala del 0-5, com us ha influït Bola de Drac a la vostra vida? 

(0 és gens i 5 és molt) 

 

 

Vau seguir la sèrie a la 1a emissió o durant les darreres reemissions? 

 

 

De les següents parts de la sèrie, quines heu seguit? 
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D'aquestes diferents temporades, quina us ha agradat més? 

 

 

I quina us ha agradat menys? 

 

 

Si no heu seguit mai la sèrie, sabríeu cantar alguna de les cançons? (sencera o 

bona part de la cançó) 
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Quines? (Només si NO heu seguit la sèrie!) 

 

 

Si heu sigut seguidors de la sèrie, sabríeu cantar alguna de les cançons? 

(sencera o bona part de la cançó) 
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Quines? 

 

 

Has escoltat mai alguna de les cançons de Bola de Drac en japonès? 

 

 

 

 



20 

 

 

Preferiu que les cançons dels anime es tradueixin? 

 

 

Per què? Per què no? 

 

 

Com valoreu el llenguatge de la sèrie? 

(0 significa que el llenguatge no s'ajusta al contingut de la sèrie, fa servir paraules inadequades i en 

perjudica la qualitat, i 5 que s'ajusta perfectament als continguts de la sèrie) 
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Bola de Drac ha ajudat a millorar el vostre català? 

 

 

Si heu respost "sí" a l'anterior, en quins aspectes us ha ajudat? 

 

 

Heu incorporat al vostre vocabulari paraules de Bola de Drac? 
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Si heu respost que sí a l'anterior, quines paraules heu incorporat al vostre 

vocabulari? 

El major nombre de resultats eren insults catalans pronunciats pel personatge Vegeta. 

Entre els més esmentats, baliga-balaga, sabatot, capsigrany o la famosa frase “aneu a 

prendre un got de llet calentona”. Com que es tractava d’una pregunta oberta, el 

nombre de resultats, repeticions de paraules i respostes invàlides era molt gran. Per 

això, n’he fet un buidatge. Vegem-ho: 

Insults: Cap de suro, baliga-balaga, bola de ferralla, vés a prendre un got de llet 

calentona, dropo, pallasso, gamarús, brètol, xitxarel·lo, poca-solta, sabatot, vés a la 

porra, figa-flor, tros de quòniam, pallús, animalot, mitja merda, pelacanyes, carallot, 

fatxenda, nyicris, perdulari, malxinat, ets un patata, cap de trons, borinot, cap de 

pardals, t’aplanaré les costures, tanoca, babau, fantasmot, tap de bassa, tros d’ase, 

nap-buf, demà m’afaitaràs, ximple, pòtol, tòtil, sòmines, tros de totxo eixelebrat, curt de 

gambals, bluf, microbi, manefles, ploramiques, ruc, desgraciat, vés a pastar fang, 

perdulari, canalla, ninot, vell xaruc. 

Frases fetes i expressions: fer veure la padrina, filar prim, tu pots, tocar el dos, fer 

xof-xof, fer-se el gallet, no tenir-hi res a pelar, quines penques, diuen que el gos feble 

borda més que el gos fort, pasta de moniato, vatua l’olla, no venguis la pell de l’ós 

abans de matar-lo, i tant, oli en un llum, què t’empatolles, com us heu atrevit, 

milhomes, can pistraus, mico filós, busca-bregues, entomar una floreta, se me’n fum, 

no me’n sé avenir, setciències, esquifit, bon dia nano, t’ha arribat l’hora, hi ha més dies 

que llonganisses, fot el camp d’aquí,  

Altres: fusió, bajanades, xixina, rumiar, engruna, garratibat, estabornir, goita, mocós, 

ceballot, manefla, marrec, garratibat, estovar, estomacar, arts marcials, embranzida, 

rebregat. 


