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Introducció 
 
 La música ha estat sempre una gran font de riquesa i de cultura per a totes les 

societats i ha influït en els seus costums i emocions, ja que expressa sentiments, idees 

o opinions. És un art que ha existit des de temps immemorables, i el fet que hagi arribat 

fins a l’actualitat demostra el gran poder que exerceix sobre les persones. La música 

és, per tant, un producte cultural que ha perdurat des dels inicis de la humanitat.  

 L’acadèmic Klaus Kaindl (2005: 235), en un dels seus articles sobre 

plurisemiòtica de la música popular, explica que aquesta forma part de les nostres 

vides perquè és un fenomen transcultural i un producte molt important dels mitjans de 

comunicació a través del qual s’articulen les cultures i es comuniquen persones de 

diferents classes històriques, lingüístiques i culturals. 

 Aquest treball de recerca se centra en la música pop (apòcope de “popular”), ja 

que l’exemple que pren, Madonna, és un dels símbols d’aquest gènere musical. La 

música pop va néixer als anys cinquanta. Durant una dècada es va establir 

principalment als Estats Units però, a partir de l’aparició de grups com The Beatles o 

The Rolling Stones, es va escampar pel Regne Unit i per més països. Existeixen molts 

subtipus de música pop, entre ells el britpop, el pop llatí, el pop-rock o l’electropop, però 

el més conegut de tots és el pop comercial, al qual pertanyen, per exemple, Michael 

Jackson, Britney Spears, Kylie Minogue o Madonna.  

 Madonna va començar a cantar l’any 1983, quan va publicar el seu primer disc, 

Madonna, i ràpidament es va convertir en una promotora incansable d’aquest estil de 

música durant vint-i-cinc anys. Tot assolint un èxit rotund des del primer moment, 

Madonna es va convertir en una icona internacional i encara, avui dia, ho continua sent. 

La seva música es pot sentir a tots els racons del planeta. 

 Madonna ha publicat al mercat discogràfic 13 àlbums de llarga durada, 4 bandes 

sonores i 5 compilacions, i ha llançat 68 singles i enregistrat un total de 63 videoclips 

musicals i 14 videoclips de concerts de les seves gires, segons la seva pàgina oficial. 

També ha fet 7 gires mundials i ha participat a 19 produccions cinematogràfiques des 

de 1985 fins a l’any 2008. Finalment, també ha escrit 5 llibres infantils. 

 Els seus videoclips musicals han estat premiats en 20 ocasions als prestigiosos 

MTV Video Music Awards que la cadena de música MTV celebra cada any. És l’artista 

que més MTV Video Music Awards ha rebut, al davant de Peter Gabriel, que n’ha rebut 
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13. També, l’any 1986 va rebre el premi Video Vanguard Award de la mateixa cadena 

on es premiava el seu gran assoliment en el camp del videoclip musical. 

 El meu interès per la música (especialment, la música pop i, més concretament, 

Madonna) es remunta a la infantesa, ja que suposava una via d’aprenentatge cultural i 

lingüístic, no només una diversió il·limitada. És a partir del 1989, any en què Madonna 

publica el seu disc Like a prayer, que comença el meu interès envers Madonna, la seva 

música i la seva carrera artística en general. Per tant, fa 19 anys que segueixo les 

seves passes artístiques i ha estat un dels motius pels quals he centrat aquest treball 

de recerca en el seu exemple i no en el d’un altre artista o grup. 

 La unió de la traducció, camp al que pertanyo professionalment, amb la seva 

música, ha donat com a resultat un treball multidisciplinari sobre l’anàlisi des dels 

estudis de traducció audiovisual d’una de les arts més antigues de la humanitat, com és 

la música, tot posant com a excusa la cantant Madonna. 

 Un dels factors que em van impulsar a centrar el treball de recerca en la 

subtitulació de cançons va ser una conversa quotidiana mantinguda amb uns amics la 

primavera de 2004. En la conversa, aquests amics expressaven el desig per conèixer 

els continguts de les cançons que s’estaven emetent en aquells moments per la ràdio, 

però no podien entendre’n les lletres a causa de la barrera lingüística, ja que no tenien 

suficients coneixements d’anglès i, per aquest motiu, sentien una certa frustració. 

Aquell dia em vaig adonar d’un fet que jo ignorava per no tenir aquesta barrera 

lingüística en el cas de l’anglès, llengua en què s’escriuen i canten la majoria de 

cançons de la música pop contemporània. I em vaig plantejar seriosament la 

importància de la subtitulació de cançons. 

 Tot i que a la ràdio no es pot incloure la subtitulació de cançons per raons 

òbvies, en altres mitjans audiovisuals la subtitulació pot facilitar la comprensió del públic 

telespectador. Per això vaig centrar aquest estudi en aquest tipus de traducció 

audiovisual, prenent com a exemple dos documentals musicals de Madonna que 

incloïen un elevat nombre d’escenes musicals i una selecció d’onze videoclips musicals 

de la cantant, per tal d’analitzar la importància de subtitular les lletres d’aquestes 

cançons. També vull remarcar que aquest treball no està centrat en l’anàlisi de la 

tècnica de subtitulació, sinó en els elements verbals i no verbals de les cançons en els 

documentals musicals i videoclips musicals. 

 Per tant, a partir d’aquella conversa i dels meus interessos en el tema, vaig 

decidir estudiar aquella situació amb profunditat i veure fins a quin punt afectava un 
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públic ampli. Així doncs, per començar la recerca i obtenir una mica més de dades per 

tal de comprovar que afectava a un nombre considerable de telespectadors, vaig 

elaborar una enquesta sobre Madonna, on tractava punts com el coneixement general 

sobre la cantant, la interpretació de les seves produccions musicals i la necessitat de 

subtitular la música emesa en forma de videoclips, concerts o altres formats. 

L’enquesta ha servit com a base informativa dels capítols teòric i pràctic d’aquest treball 

d’investigació. 

 El meu objectiu era obtenir unes xifres fiables i significatives (l’enquesta l’havien 

de respondre com a mínim cent persones per poder assolir un cert grau de significació 

estadística) sobre la percepció dels missatges que Madonna emet a través de la seva 

música, on influeixen tant elements verbals com elements no verbals, com ara la lletra 

de la cançó o la imatge d’un videoclip. També pretenia descobrir la línia de preferències 

de les persones enquestades quant a la traducció audiovisual de manera molt general. 

 La interpretació dels resultats de l’enquesta em va portar a escriure dos capítols 

més a part del capítol dedicat a l’enquesta, la qual incorporo en segon lloc. L’objectiu 

del primer, que obre el treball, és presentar les definicions dels conceptes més emprats 

en el treball i mostrar el panorama acadèmic i professional sobre la qüestió, no gaire 

explorada, de la traducció de cançons en gèneres audiovisuals. I em centro sobretot en 

la subtitulació, ja que l’enquesta va proporcionar uns resultats que requerien una 

explicació sobre la quantitat de subtitulació de cançons que trobem als productes 

audiovisuals actuals i quina és la seva importància des del punt de vista de la 

comunicació. El capítol 1 també defineix conceptes com documentals musicals i 

videoclips musicals, per saber quin tipus de gènere analitzarem a la part pràctica del 

treball.  

 Després d’aquest primer capítol sobre l’estat de la qüestió, presento l’enquesta 

abans mencionada en un segon capítol. Incloc l’enquesta en aquest punt, abans de 

l’anàlisi del corpus, amb l’objectiu de proporcionar informació sobre les expectatives del 

públic en relació a la comprensió de les cançons de Madonna i per saber quins són els 

seus coneixements sobre la cantant. Pretén ser un punt d’informació addicional al 

capítol 1, per tal d’arribar a l’anàlisi pràctica de les pel·lícules i els videoclips amb el 

màxim de dades possibles sobre l’artista analitzada, Madonna, les expectatives de 

l’audiència i els vincles entre lletres i subtítols.  

 Tot seguit, al capítol 3, analitzo el corpus escollit: el documental musical In bed 

with Madonna, del director Alek Keshishian i estrenat l’any 1991, el documental musical 
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I’m going to tell you a secret, dirigit per Jonas Akerlund i estrenat l’any 2005, i onze 

videoclips musicals de Madonna. Prenc com a base els dos títols originals de les 

pel·lícules, ja que també treballo la versió original per poder-la comparar amb la 

subtitulada. En canvi, la resta de pel·lícules que apareixen en aquest treball porten el 

títol en la seva versió catalana. En cas que no s’hagi traduït al català, però sí en 

espanyol, apareixeran en espanyol i, en el seu defecte, mantinc el títol en la seva versió 

original. 

 Els dos documentals, dels quals proporciono més dades posteriorment, 

expliquen moments de la vida personal i també artística de la cantant. En aquests films, 

el percentatge de música cantada és molt alt i per això els vaig escollir com a part 

central del corpus d’aquest treball. La resta del corpus són onze videoclips musicals de 

Madonna que, en total, també sumen gairebé 49 minuts de cançons. 

 Per últim, en un darrer capítol de conclusions finals, relaciono de forma breu 

totes les conclusions parcials del treball i comprovo l’assoliment dels seus objectius, i 

les respostes a una sèrie de preguntes que em plantejo inicialment, que són les 

següents: 

 

• Fins a quin punt és important per al fil argumental subtitular la lletra d’una 

cançó? 

• Es pot copsar el missatge d’una cançó sense entendre’n la lletra a causa de la 

barrera lingüística? 

• Quin grau d’importància tenen les dimensions verbals i les no verbals en una 

escena on apareix una cançó dins d’un documental o en el cas dels videoclips 

musicals? 

• Quines són les expectatives de l’audiència a partir d’una imatge que ja pugui 

estar establerta o dissenyada de l’artista o del grup musical? 
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1. La subtitulació de cançons: estat de la qüestió 
 

 Aquest treball de recerca tracta diversos conceptes que aniran apareixent 

contínuament i que requereixen que els definim, classifiquem i analitzem per tal de 

poder-los emprar correctament i sense ambigüitats. El primer d’ells, el concepte de 

subtitulació, és bàsic per iniciar-nos en aquest seguit de definicions de conceptes, i el 

treballo a partir de l’estudi de les obres dels grans noms de la traducció audiovisual. En 

segon lloc, un cop definida la subtitulació, estableixo un context teòric i un context 

pràctic sobre la traducció de cançons i cito els autors que n’han parlat en un moment o 

altre. A la següent secció, en tercer lloc, parlo del concepte de documental musical, ja 

que una part del corpus analitzat pertany a aquest gènere cinematogràfic i, en quart 

lloc, però no per això menys important, parlo del gènere del videoclip musical, ja que la 

resta de corpus pertany al format dels videoclip musicals. 

 

1.1. La subtitulació 
 

 Cal que definim, en primer lloc, què és la subtitulació, com es pot classificar, i 

que coneguem quin són els autors més destacats en el camp de la traducció 

audiovisual que han parlat de la subtitulació. 

 

1.1.1. Definicions 

 Jorge Díaz Cintas (2001: 23) defineix la subtitulació de la següent manera:  

 
[...] una práctica lingüística que consiste en ofrecer, generalmente en la parte inferior de 

la pantalla, un texto escrito que pretende dar cuenta de los diálogos de los actores así como de 

aquellos elementos discursivos que forman parte de la fotografía (cartas, pintadas, leyendas, 

pancartas...) o la pista sonora (canciones). 

 

 Díaz Cintas (2001: 48-49) creu que un dels avantatges d’aquest tipus de 

traducció audiovisual, en comparació amb el doblatge, és que és molt més econòmic, 

ràpid i requereix menys personal per dur-lo a terme, i es poden sentir les veus originals 

dels actors i actrius. Els subtítols, a més, afirma que tenen un valor didàctic per 

aprendre o aprofundir els coneixements d’una llengua estrangera. Finalment, afirma 
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que el traductor encarregat de dur a terme la subtitulació té un marge de manipulació 

menor en comparació amb el doblatge. 

 Quant als principals inconvenients, posa com a exemples les limitacions d’espai i 

temps, dos codis lingüístics diferents que poden causar desorientació, la contaminació 

de la imatge que surt en pantalla, reducció del text original, el fet que no s’encavalquin 

els diàlegs i, també, que aquests siguin difícils de manipular, per la qual cosa es podria 

dispersar l’atenció del públic telespectador. Fins i tot creu que els subtítols poden restar 

il·lusió cinematogràfica. Díaz Cintas deixa molt clar, però, que tots aquests factors 

dependran del públic al qual va dirigida la pel·lícula.  

 Una altra definició de la subtitulació l’ofereix Frederic Chaume (2003: 18), que 

considera que la subtitulació “[...] consisteix a incorporar text escrit en la llengua meta a 

la pantalla on s’exhibeix una pel·lícula en versió original, de manera que aquest text en 

forma de subtítols coincidesca aproximadament amb les intervencions dels actors de 

pantalla”. 

 Chaume (2003: 137) opina que la subtitulació és molt menys complexa que el 

doblatge perquè hi intervenen menys figures, com també ho afirma Díaz Cintas, i 

perquè considera que es respecta més el text del traductor. De totes maneres, reconeix 

(2003: 167) que el traductor que subtitula ha de fer poder ser capaç de sintetitzar el que 

els actors “diuen” en pantalla, és a dir, perquè els subtítols incloguin les dades 

necessàries per no perdre la trama i no sobrepassin els estàndards sancionats i 

acceptats sobre la seva llargària. 

 Una altra definició de subtitulació, aquest cop des del punt de vista de la seva 

importància històrica, la proporciona Joselia Neves (2005: 16-17), qui ha dedicat la 

seva tesi doctoral a la subtitulació per a persones sordes i amb problemes d’audició: 

 
History shows that subtitling has been a visible form of accessibility to audiovisual texts 

ever since the early days of silent movies, when they were called intertitles. Be it in the form of 

interlingual or of intralingual subtitles, written renderings of speech have allowed many people 

throughout the world to understand messages that would otherwise be partially or totally 

inacessible for reasons such as not knowing the language of the original text or not being able to 

hear or perceive sound, subtitling has served so many purposes that, in different places and 

times, the term “subtitle(s)” has come to refer to different realities. 

 

 Aquestes definicions de subtitulació són molt útils de cara a aquest treball, ja que 

la subtitulació de cançons, branca molt específica de la traducció audiovisual, és un 
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tipus de traducció que requereix uns reconeixements especials, com ja veurem, i que fa 

que ens remuntem, per tant, a conceptes bàsics i comencem des de zero per tal 

d’aprofundir en la matèria. Passem ara a veure com es poden classificar els subtítols. 

 

1.1.2. Classificació 

 Díaz Cintas (2003: 38) classifica la subtitulació segons criteris de presentació 

formal, lingüístics, tècnics o de canal de distribució. Tinc en compte especialment la 

seva classificació de subtítols segons paràmetres lingüístics: 

 
• Subtitulació intralingüística 

o Per a persones amb dèficit auditiu 

o Per a l’aprenentatge d’idiomes 

o Efecte karaoke 

o Variants del mateix idioma 

o Notícies i publicitat 

• Subtitulació interlingüística 

o Per a la difusió general 

o Per a persones amb dèficit auditiu 

 

 Díaz Cintas defineix la subtitulació intralingüística com un tipus de subtitulació en 

què no es produeix cap mena de canvi de llengües i que es dirigeix a diferents tipus 

d’audiència. Està destinada, afirma, principalment a les persones sordes o amb 

problemes auditius, tot i que també té un potencial educatiu i persones com immigrants, 

estudiants estrangers, entre d’altres, que l’empren per millorar els seus coneixements 

lingüístics. Els subtítols intralingüístics són una transcripció editada dels diàlegs entre 

els actors, juntament amb altres factors paralingüístics amb impacte directe per a la 

comprensió de l’argument o a l’actuació dels actors, i entre aquests factors destaca la 

música. 

 D’altra, banda, Díaz Cintas també parla de la subtitulació interlingüística, que 

defineix com el “transvasament d’informació d’una llengua a una altra”. Díaz Cintas 

afirma que, a diferència de la subtitulació intralingüística, que es considera un simple 

suport per facilitar la comprensió dels sords i persones amb dèficit auditiu, la 

subtitulació interlingüística, des del punt de vista acadèmic, es considera una pràctica 

especial de traducció. 
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 De fet, de Linde i Kay (1999: 2) també ofereixen una explicació que diferencia 

molt clarament entre els dos tipus de subtitulació: “Their different requirements impose 

different objectives on the two forms of subtitling. The objective in intralingual subtitling 

is to substitute the dialogue and other important features of a soundtrack by a written 

representation, while in interlingual subtitling the objective is to achieve something 

approaching translation equivalence”. Això no obstant, els autors també destaquen els 

punts en comú d’ambdós tipus de subtítols: “ [...] they take place in the same audio-

visual context; they both involve a conversion of spoke dialogue into written text, and in 

both forms the amount of dialogue has to be reduced to meet the technical conditions of 

the medium and the reading capabilities of viewers”. 

 Com ja hem mencionat, Neves (2005: 21) analitza a la seva tesi la subtitulació 

intralingüística, que defineix de la següent manera: “Subtitling for the Deaf and Hard-of-

Hearing [...] is to be taken as any type of subtitling that has been consciously devised to 

cater for the needs of viewers who are Deaf or Hard-of-Hearing”. 

 Aquest treball de recerca se centra bàsicament en la subtitulació interlingüística, 

tot i que he considerat important parlar d’ambdós tipus no només per conèixer les 

diferències entre els diversos tipus de subtítols que existeixen actualment, sinó perquè 

en un moment determinat de l’anàlisi del corpus parlo breument dels subtítols 

intralingüístics del documental In bed with Madonna i perquè prenc aquesta versió com 

a base per comparar l’original amb la versió subtitulada en espanyol. 

 Hi ha altres autors que també han classificat la subtitulació. Per exemple, al seu 

article “Parameters for the classification of subtitles”, Eduard Bartoll (2004: 53) no 

només cita Díaz Cintas (2001: 24) i la seva classificació anterior, sinó també les 

classificacions de: 

 
• Gottlieb (1997: 71-72), que distingeix entre subtítols intralingüístics i 

interlingüístics; oberts i tancats, és a dir, que es poden veure inclosos a la 

pel·lícula o que s’hi poden afegir, respectivament; i verticals o diagonals, és 

a dir, equivalents a intralingüístics o interlingüístics, respectivament.  

• Ivarsson (1992: 35), que distingeix entre subtítols multilingües, en què la 

traducció apareix en més d’una llengua, subtítols reduïts, que informen sobre 

notícies o esdeveniments concrets, subtítols a temps real, en 

retransmissions esportives en directe, i la traducció a l’òpera, on els subtítols 

apareixen en una pantalla a part. 
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• Luyken (1991: 40), que distingeix entre els subtítols tradicionals i subtítols 

simultanis. 

• De Linde (1999: 2), que també distingeix entre els intralingüístics i els 

interlingüístics. 
 

1.1.3. Convencions 

 Segons Díaz Cintas (2003: 117-118), la presència dels subtítols en pantalla 

depèn de la velocitat i del ritme dels diàlegs originals, així com de la velocitat de lectura 

que s’assumeix que té l’audiència, per la qual cosa considera que generalitzar aquí és 

força problemàtic. A més, recorda que no es tracta simplement de llegir un subtítol, sinó 

d’assimilar i comprendre el missatge. D’aquesta manera, a falta d’un apropament 

consensuat sobre la qüestió de la durada dels subtítols en pantalla, fa esment de la 

“regla dels 6 segons” (d’Ydewalle et al., 1987 i Brondeel, 1994), que resumiria aquest 

apartat dedicat a les convencions de la subtitulació en general, i que explica de la 

següent manera: 

 
[...] en un período de tiempo de 6 segundos el espectador (medio) es capaz de leer y 

asimilar la información contenida en dos líneas de subtítulos, cuando cada línea contiene un 

máximo de 35 espacios o pulsaciones, lo que significa un total de 70. El razonamiento que 

subyace a esta regla es que dos fotogramas corresponden a un espacio de subtítulo. 

 

Els valors que menciona són els que generalment s’apliquen a la pràctica 

subtituladora, tot i que les convencions varien al llarg del temps i segons els diferents 

formats audiovisuals. 

 Sobre aquesta qüestió de les convencions, especialment les ortotipogràfiques, 

en el cas de la subtitulació, n’ha parlat àmpliament Karamitroglou (1998: 1-15). La seva 

proposta d’estàndards de subtitulació a nivell europeu és molt completa i, a grans trets, 

se centra en la classificació de paràmetres espacials, temporals, puntuació i edició del 

text meta. A continuació faig un resum esquemàtic amb quatre punts principals de les 

convencions proposades per Karamitroglou: 

 
• Paràmetres d’espai 

o Posició a la pantalla: els subtítols s’han de col·locar a la part inferior de la pantalla. 

Només sortiran a la part superior en casos extrems en què s’impedeixi l’apreciació i 

comprensió d’algun element de vital importància amb el subtítol a la part inferior de la 

pantalla. 
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o Nombre de línies: han de sortir com a molt dues línies de subtítols al mateix temps. 

o Posició del text: en general, el text subtitulat hauria d’estar centrat sobre les seves línies 

assignades. 

o Nombre de caràcters per línia: els subtítols haurien de permetre uns 35 caràcters per 

ajustar-se a una part satisfactòria del text parlat (traduït) i minimitzar les reduccions i 

omissions de l’original. 

o Font i distribució: es prefereixen les lletres de pal sec (sans serif) i les que tenen una 

distribució proporcionada. 

o Color de la font i del fons: els caràcters haurien de ser de color blanc mat i no brillant i el 

color de la màscara de fons, de color neutre. 

• Paràmetres de temps 
o Durada d’un subtítol complet de dues línies: si conté unes 14-16 paraules hauria de 

romandre a la pantalla un temps màxim de 5’5 o fins i tot 6 segons. 
o Durada d’un subtítol complet d’una línia: és de 3,5 segons i no més perquè de l’altra 

manera causaria la relectura del subtítol. 
o Durada d’un subtítol d’una sola paraula (durada mínima): és d’1,5 segons, sense que 

tingui importància la simplicitat de la paraula en qüestió. 
o Temps d’entrada: els subtítols han d’aparèixer a la pantalla ¼ de segon després que 

comenci el diàleg. 
o Temps de sortida: els subtítols no poden sortir de la pantalla més de 2 segons després 

que s’acabi el diàleg. 
o Entre dos subtítols consecutius: cal deixar ¼ de segon entre dos subtítols consecutius 

per evitar que s’encavalquin. 
o Encavalcaments, addicions i text acumulatiu: són termes sinònims de la tècnica per 

presentar un “text dinàmic”, és a dir, un diàleg o un monòleg breument pausat, en què la 

primera part apareix a la línia superior del subtítol i la segona part apareix 

consecutivament a la línia inferior del subtítol mentre la primera línia encara surt a la 

pantalla. 
o Talls de la càmera: els subtítols haurien de respectar els talls de la càmera que impliquin 

un canvi temàtic a la trama i haurien de desaparèixer tot just abans. 

• Puntuació 

o Punts de seqüència {...}: s’usen tres punts just després de l’últim caràcter d’un subtítol, 

sense espais, quan la frase encara no s’ha acabat. 

o Punts d’unió {... }: s’usen tres punts just abans del primer caràcter d’un subtítol, sense 

espais, quan aquest subtítol és la continuació d’una frase anterior que no s’havia acabat. 

o Punt {. }: el punt s’usa just després de l’últim caràcter d’un subtítol, sense espais per 

indicar que la frase s’ha acabat. 

o Guions {-}: s’usen els guions abans del primer caràcter de cadascuna de les línies d’un 

subtítol format per dues línies, amb espai entremig, per indicar l’intercanvi 

d’intervencions dels diferents personatges. 
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o Signes d’interrogació {?} i d’exclamació {!}: s’usen aquests signes per indicar una 

pregunta o èmfasi, respectivament, i es col·loquen just després de l’últim caràcter d’un 

subtítol, sense espais entremig. 

o Parèntesis {()} i claudàtors {[]}: s’usen aquests signes per introduir-hi comentaris 

explicatius de la frase anterior. 

o Cometes simples {‘’}: s’usen per introduir-hi una informació suposada. 

o Cometes dobles {“”}: s’usen per introduir-hi una informació citada. 

o Comes {,}, dos punts {:} i punt i coma {;}: s’usen per suggerir una petita pausa durant la 

lectura. 

o Cursiva: s’usa per indicar una font de text parlat “fora de pantalla” o per deixar termes en 

la llengua original. 

o Dobles cometes que inclouen text en cursiva: s’usen per indicar una emissió pública, és 

a dir, un text parlat que prové d’una font “fora de pantalla” i està dirigida a diverses 

persones. 

o Majúscules i minúscules: s’usen igual que a textos impresos. 

o Negretes i subratllats: no es permet el seu ús en subtitulació. 

• Edició del text meta: 
o D’un subtítol d’una línia a un de dues: és millor segmentar un subtítol llarg d’una línia en 

dos. 

o Segmentació en sintagmes: el text subtitulat s’hauria de segmentar respectant al màxim 

els sintagmes. 

o Segmentació i llargada de la línia: les línies superior i inferior d’un subtítol de dues línies 

haurien de ser proporcionalment iguals quant a llargada. 

o Intervencions parlades i subtítols: Cada intervenció parlada hauria de correspondre 

idealment a un subtítol. D’aquesta manera, l’audiència espera veure el final d’una frase 

subtitulada just després de sentir com acaba la intervenció i abans que comenci la 

següent. 

o Més d’una frase en el mateix subtítol: no es permeten més de dues frases en el mateix 

subtítol. 

o Omissió d’elements lingüístics de l’original: la decisió sobre quins elements s’haurien 

d’ometre o incloure de l’original dependrà de la contribució relativa a la informació 

rellevant per a la pel·lícula meta en el seu conjunt. 

o Conservació d’elements lingüístics de l’original: si es poden reconèixer fàcilment no 

s’haurien de conservar i, en el cas contrari, s’han de traduir completament. 

o Alteració d’estructures sintàctiques: les estructures sintàctiques més simples tendeixen a 

ser curtes i fàcils d’entendre que les més complexes i, per tant, són més recomanables. 

o Acrònims, apòstrofs, xifres i símbols: poden estalviar espai, però no se n’ha d’abusar. 

o Dialectes: si s’inclou en un subtítol, el dialecte no s’ha de transcriure fonèticament ni 

sintàcticament a partir de la forma parlada. 
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o Paraules tabú: no cal censurar-les, a menys que la seva repetició freqüent obligui a 

reduir-les per qüestions d’economia del text. 

o Elements lingüístics específics de la cultura: no hi ha cap norma estàndard que 

especifiqui quin és el seu ús, i es pot dur a terme a través de diferents vies, com són la 

transferència cultural, la transposició, la transposició amb explicació, la neutralització o 

l’omissió.  

 

 Pel que fa a la subtitulació intralingüística, Neves (2005: 253) comenta que les 

convencions varien molt entre països i fins i tot entre els diferents tipus de programes. 

Es lamenta que sovint la informació sobre l’aparició de música es redueix al màxim i 

normalment la majoria d’etiquetes dels programes són simples referències al ritme o a 

la presència de música, i que només s’inclouen les lletres de les cançons quan són 

importants per a la trama. Aquest no és el cas del documental In bed with Madonna, ja 

que aquest sí que transcriu íntegrament les lletres de les cançons en la versió 

intralingüística, com ja veurem més endavant, per la qual cosa sí que sembla que hi ha 

variacions depenent dels programes, del país i, dedueixo, de fins i tot més factors, com 

també podria ser la decisió de la pròpia distribuïdora. 

 Tanmateix, Neves cita algunes convencions, com són la inclusió dels símbols ♫ 

o ♪, que indiquen l’aparició de música rellevant a la pel·lícula i també, normalment, la 

inclusió del símbol # en pantalla per introduir una descripció sobre la música o la lletra 

de la cançó. 

 

1.2. La subtitulació de cançons 
 

 Un cop definida, caracteritzada i classificada la subtitulació, cal que expliquem 

ara en què consisteix la subtitulació de cançons, tant des d’una perspectiva teòrica, a 

partir dels autors que n’han parlat fins ara, per tal d’arribar a conèixer quin és l’estat de 

la qüestió, com des d’una perspectiva professional, subapartat on presento una petita 

enquesta a traductors professionals de la llista TRAG i comento entrevistes amb altres 

traductors audiovisuals. Ambdues seccions, cadascuna des de la seva pròpia 

perspectiva, s’uniran finalment per oferir un panorama prou ampli sobre la subtitulació 

de cançons, tema central d’aquest treball. 

 



  La representació de cançons en gèneres audiovisuals musicals 

 13 

1.2.1. Perspectiva teòrica 

 No hi ha gaire llibres o articles que parlin exclusivament de la traducció de 

cançons, i molt menys de la subtitulació de cançons, ja que hi sol aparèixer breument 

mencionada i la majoria d’articles publicats sobre la traducció de cançons es basen en 

els exemples de l’òpera o la traducció de lletres per ser cantades, és a dir, el doblatge 

de cançons, que inclou problemes específics com la rima dels versos. 

 Tanmateix, per tal de proporcionar un marc teòric sòlid, els resumeixo tot seguit. 

Cito tant els autors que han mencionat la traducció de cançons en algun manual de 

traducció audiovisual, com els autors que n’han estudiat, monogràficament, algun 

aspecte relacionat, ja sigui en el cas del doblatge com en el de la subtitulació. Els 

següents subapartats tractaran aspectes com les diferents maneres de traduir cançons, 

el debat que es crea al voltant d’aquesta qüestió i el grau d’influència dels elements 

verbals i no verbals, especialment en el cas de la interpretació de gèneres musicals. 

 

1.2.1.1. Música vocal i música instrumental 

 En primer lloc cal que distingim entre música vocal i música instrumental. En un 

producte cinematogràfic, la música instrumental és un element extralingüístic, i 

únicament forma part de l’ambientació de l’escena que l’inclou. En canvi, una cançó 

que sí que inclou un text destinat a ser cantat, és a dir, música vocal, és un element 

que sobrepassa aquests límits i s’endinsa en altres camps, ja sigui des del cinema, fins 

a la ràdio, passant pels videoclips musicals, els concerts d’òpera, de música 

contemporània o altres contextos audio(visuals). 

 Díaz Cintas (2003: 273) considera que la música sense lletra pot “despertar les 

mateixes emocions, o semblants, en les dues audiències” i explica que, en aquests 

casos, el subtitulador no hi pot fer res, sinó només refiar-se de la reacció que tindrà 

l’audiència. Tanmateix, sí que es pot traduir la música quan aquesta inclou lletra, i 

arribats a aquest punt és quan trobem força divergències a l’hora de decidir si aquesta 

es tradueix o no. Des del meu punt de vista, tot i que la música instrumental pugui 

causar un efecte clarament buscat en un oient, també ho pot fer la música vocal, 

encara que es canti en una llengua desconeguda, però evidentment no és el mateix 

efecte que el que produiria la mateixa cançó cantada i traduïda. Entrem ja aquí en el 

debat sobre la necessitat de traduir o no traduir cançons. 

 Díaz Cintas (2003: 272-276), tot fent una breu referència a la subtitulació de 

cançons, planteja si cal traduir-les, depenent també del grau d’aparició de cançons dins 
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del film (només als crèdits o a l’inici de la pel·lícula, o bé en bona part del film), a la 

naturalesa del programa en què apareixen (musicals o altres tipus de pel·lícules on 

apareix menys música cantada) o segons l’idioma en què es canta i l’idioma de la 

pel·lícula. Afirma també que no se solen traduir les cançons per múltiples raons, com 

per exemple per imposició del client o per la no localització del material, tot i que ell 

defensa la inclusió de la subtitulació de cançons, si més no d’una part de la cançó: 

 
[...] la realidad cotidiana está plagada de ejemplos de canciones que escuchamos en 

inglés a todas horas y que nadie nos traduce. Entonces, ¿por qué traducirlas en una película o 

programa audiovisual? En mi opinión, y por respeto y deferencia hacia el espectador, siempre 

que las condiciones mediales lo permitan, toda canción debería subtitularse. O, al menos, una 

especie de solución intermedia podría ser la subtitulación de parte de la canción para dar una 

idea al espectador del tipo de contenido que la caracteriza. 

 

De totes maneres, em demano si una traducció sintètica de la cançó en qüestió 

no continuaria sent insuficient. 

 Ivarsson i Carroll (1992: 158), en el context de la subtitulació intralingüística per 

a persones sordes o amb problemes d’audició, proposen la subtitulació de la música 

cantada si la cançó és rellevant. Consideren (1992: 14) que la subtitulació de les lletres 

de les cançons s’ha de dur a terme quan aquestes són essencials per al fil argumental. 

Per a ells, subtitular una cançó és especialment important si la lletra està connectada al 

fil argumental, com passa a les òperes o a alguns programes de música pop. Les 

lletres, comenten, se solen distingir dels subtítols parlats mitjançant el símbol #. 

 Tal com argumenta Díaz Cintas (2003: 274), una cançó pot ser rellevant per 

donar ambientació, per a l’argument o per definir algun personatge. Tanmateix, Díaz 

Cintas continua posant la qüestió sobre la taula, ja que es pregunta qui hauria de ser la 

persona encarregada de decidir sobre la importància de subtitular una cançó, ja que 

potser la cançó només té una funció destinada a crear ambient dins el film o bé sí que 

té una funció argumental. 

 Per últim, vull subratllar la lectura d’un article publicat en línia al bloc sobre 

traducció audiovisual per a l’idioma espanyol de la Península Ibèrica “Switch off and 

let’s go”, que porta per títol “Subtitular o no subtitular (las canciones), he ahí el dilema”, 

en què l’autor o autora, sota el pseudònim de Dillinger, parla d’exemples de pel·lícules 

o sèries televisives en què caldria o no caldria, segons la seva perspectiva, subtitular 

les cançons que hi apareixen. Per exemple, cita pel·lícules com Mouling rouge! (Baz 
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Luhrmann, 2001), on considera que potser és més important el fet de reconèixer les 

cançons de Madonna, Kiss o Nirvana, que no pas llegir les seves lletres. Jo no 

coincideixo amb aquesta segona part de l’afirmació, perquè tot i que sí que la 

reinterpretació de les cançons i el fet que el públic espectador les reconegui és molt 

important perquè es tracta de cançons que fan referència a contextos culturals concrets 

i no estan posades a l’atzar, considero que la lletra també va lligada a la trama, en 

contra del que l’autor o autora de l’article diu. 

 

1.2.1.2. Traduir una cançó 

 Les cançons es poden traduir de maneres diferents segons quina sigui la seva 

funció, el públic al qual va dirigit (tal com veurem al subapartat dedicat a la perspectiva 

professional de la subtitulació de cançons) i el tipus de cançó que són. Per exemple, no 

és el mateix traduir una cançó destinada a ser cantada a l’òpera, on predominen 

aspectes com la rima de versos, que subtitular una cançó cantada en un concert de 

música contemporània, on poden aparèixer també incursions parlades dels cantants, 

com fer la traducció per al doblatge d’un musical de Walt Disney.  

 A continuació faig la distinció entre la traducció de cançons per ser cantades (és 

a dir, principalment destinades al doblatge de pel·lícules, sèries, o dibuixos animats, o 

bé per ser cantades a l’òpera) i la traducció de cançons per ser llegides, que és el cas 

de la subtitulació, part que més m’interessa de cara a aquest treball de recerca. 

 
1.2.1.2.1. Cançons traduïdes per ser cantades 

 

 A principis del segle passat, Sigmund Spaeth (1915: 291-298) ja va parlar de la 

traducció de cançons per ser cantades al seu article “Translating to music”, publicat a 

Musical Quarterly. En aquesta publicació, Spaeth no es mostra a favor del paper del 

traductor de cançons, ja que només defensa la traducció de cançons en un context 

educatiu, per tal d’ampliar la influència d’una òpera o d’una cançó. Cita les paraules 

d’un estudiós (anònim) que va comparar l’òpera amb un quadre tapat per un vel i que 

representava una llengua desconeguda. Aquest acadèmic es demanava per què no es 

descobria el quadre per tal de copsar la bellesa de les línies i els colors, per tal que 

aquests fossin més visibles. En canvi, Spaeth considera aquesta comparació una 

completa absurditat, ja que creu que si es compara l’òpera amb el quadre, la llengua en 

què està escrita aquesta òpera no representa una coberta externa, sinó les línies i 
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colors amb què s’ha creat el quadre. Ell creu que la versió original de la cançó tindria la 

mateixa relació amb la versió traduïda en anglès que una fotografia o una litografia 

tindria amb la pintura original. Per tant, d’aquí conclou que la litografia i la fotografia 

tindrien un valor educatiu i didàctic important que cal no obviar, però creu que no es pot 

parlar del mateix, igual que no es pot parlar de versió original d’una cançó i la seva 

traducció. Fins i tot afirma que la traducció hauria de ser una còpia fidel, i no una 

caricatura ridícula com sol ser normalment. Spaeth creu que el traductor pot tenir 

moltes qualitats, però que mai aconseguirà unir l’original amb la seva traducció, ja que 

considera que entre les dues versions sempre existeix un abisme que no es pot 

travessar.  

 Uns anys després de les afirmacions de Spaeth, A.H. Fox Strangways (1921: 

211-224), al seu article “Song-translation”, també parla de la traducció de cançons per 

ser cantades. Considera que la possible ignorància d’un idioma no és una barrera 

absoluta per poder entendre una cançó, ja que creu que es pot escoltar i gaudir d’una 

cançó en una llengua estrangera sense entendre’n cap paraula, però reconeix que no 

es pot gaudir de la totalitat de la cançó: se’n manté la personalitat, però arriba a través 

d’un vel. 

 La consideració de Fox Strangways, per tant, entra directament en relació amb el 

debat actual sobre traduir o no traduir cançons que acabarem de tractar més endavant. 

No parlava dels subtítols, ja que en aquell moment de la història no existien ni el 

cinema sonor ni la subtitulació tal com l’entenem avui dia, però parlava de traduir 

cançons.  

 Moltes dècades després, i ja en l’àmbit audiovisual, altres autors han tornat a 

estudiar aquesta qüestió, i és el cas de Frederic Chaume (2003: 225), qui parla de les 

bandes sonores dels films, on creu que la tendència ha canviat en els últims anys, i així 

com als anys 50 i 60 es preferia que les cançons que aportaven informació rellevant es 

doblessin en la llengua meta: “Les empreses comencen a preferir que el traductor 

subtitule les cançons. La subtitulació de cançons deu respectar, una vegada més, els 

ritmes musicals de l’original, de manera que es faça coincidir el subtítol amb els versos 

pronunciats a cada moment, i es respecten les pauses musicals de cada cançó”. 

 Altres estudis puntuals sobre traduccions de cançons són, per exemple, el de 

Lucía Loureiro Porto (2002: 121-141), qui parla del procés de manipulació que es duu a 

terme durant el procés de traducció de les cançons de la pel·lícula de Walt Disney La 

bella i la bèstia (Gary Trousdale i Kirk Wise, 1991) cap a l’espanyol, i se centra en els 
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conceptes de manipulació i parla d’estudis de traducció en general i de les normes de 

traducció. 

 Ignacio Pérez Álvarez (2001: 570-576), al seu article “Estudio del fenómeno 

traductor en la canción moderna: Bon Jovi en castellano”, analitza la traducció a 

l’espanyol d’algunes cançons d’aquest grup de música pop-rock nord-americà. Per tant, 

se centra també en traduccions de cançons per ser cantades. L’autor cita la 

traductòloga Rosa Rabadán Álvarez, qui, seguint Mayoral, Kelly i Gallardo (1988), situa 

la traducció de cançons dins l’apartat de traducció subordinada, ja que hi intervenen 

altres codis a part del lingüístic, com les imatges o la música. Posteriorment parlo amb 

més detall del concepte de traducció subordinada. 

 Pérez Álvarez, de fet, considera que la traducció de cançons és una de les 

tasques més difícils amb què es pot enfrontar un traductor/adaptador, ja que hi 

intervenen també elements de la traducció poètica. Pérez Álvarez es planteja també la 

necessitat que el traductor pugui ser també compositor i reivindica la necessitat que el 

traductor es documenti molt bé abans de traduir la cançó, ja que és una feina 

tremendament complexa. 

 Altres autors que comparen la traducció de cançons amb traducció poètica són, 

en primer lloc, María del Mar Cotes Ramal (2005: 77-86), de la Universitat de Granada, 

qui creu que la traducció de cançons és un tipus de traducció similar a la poètica, pel fet 

que s’han de tenir en compte factors com la rima, el ritme i el nombre de síl·labes 

necessàries per a la durada d’una nota, entre d’altres, i defensa la necessitat de 

complementar els estudis traductològics amb estudis musicals. 

 El segon autor és Peter Low (2003: 87-103) qui, al seu article “Singable 

translations of songs” (2003: 87-103), del qual parlo posteriorment amb més detall, fa 

una breu però molt interessant reflexió sobre la traducció de cançons en general i, entre 

altres coses, afirma que el text format per les lletres de cançons que s’han de traduir no 

s’assembla a un tipus concret de traducció, sinó que conté dificultats de diferents tipus 

de traducció, com la traducció poètica, la traducció teatral, la traducció fílmica o la 

traducció de còmics, tot i que també considera que la traducció de cançons també té 

altres dificultats pròpies, no comparables amb altres tipus de traducció i que hem de 

tenir en compte, com per exemple els ritmes o les notes, tot coincidint amb les 

afirmacions de Pérez Álvarez.  

 A l’article “Translating poetic songs: an attempt at a functional account of 

strategies” (2003: 91-110), Low estudia la traducció de textos poètics que s’han utilitzat 
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com a base per als lieder, les cançons romàntiques, com per exemple els poemes de 

Goethe musicats per Schubert. L’autor fa una reflexió sobre com es presenten 

aquestes cançons a un públic que no coneix la llengua, i creu que si no es traduïssin, 

se’ns perdria tot el contingut textual i només arribaria el sentit musical més abstracte. 

 Recupero en aquest punt a Spaeth (1915: 291-298), qui també caracteritza la 

traducció de cançons. Considera que aquesta ha de tenir com a eix principal la 

configuració musical, per davant de la metàfora, els jocs de paraules poètics, etc. 

Afirma, per tant, que una traducció literal mai no és possible ni desitjable i que el 

traductor musical ideal ha de ser no només lingüista, sinó també poeta i músic. 

 Finalment, quant a la comparació de la traducció de cançons amb la traducció 

poètica, Fox Strangways (1921: 211-224) considera, des d’un bon principi, que la 

traducció de cançons és un art que potser mai no ha rebut el prestigi que es mereix. 

Creu que el traductor ha de tenir la tècnica d’un poeta per tal de fer bé la seva tasca 

traductora. 

 Deixo enrera la interessant però complexa comparació entre la traducció de 

cançons i la traducció poètica i les possibles influències d’aquesta comparació amb la 

pràctica real de traduir cançons i, seguint amb els autors que han tractat la traducció de 

cançons per ser cantades, destaco el treball de Julio-César Santoyo (1996: 175) qui, al 

seu llibre El delito de traducir, afirma que se solen traduir les cançons per motius 

clarament comercials, per aprofitar l’èxit fugaç del hit-parade. Avui dia encara veiem 

casos en què els cantants o grups canten en altres llengües per apropar-se a un major 

nombre de persones, tot i que són casos minoritaris. En el cas de Bon Jovi citat 

anteriorment, Pérez Álvarez reafirma la teoria de Santoyo, ja que considera que la 

traducció de cançons per ser cantades en espanyol va apropar el grup i la seva música 

al cada cop més creixent públic hispanoamericà i espanyol, però que al darrera 

d’aquest motiu hi havia raons clarament comercials i econòmiques. També, en aquest 

punt, és interessant l’exemple que menciona Kaindl (2005: 251-252). L’autor fa 

referència a la conegudíssima cançó My way (My way, 1969) de Frank Sinatra, una 

traducció de la cançó francesa Comme d’habitude (Comme d’habitude, 1967) (vegeu 

annex 1) de Claude François i que, com comenta, conté una lletra totalment diferent a 

la de l’original francès. Aquest exemple proposat per Kaindl demostra, també, que hi ha 

casos en què l’èxit comercial l’assoleix principalment la traducció d’una cançó i no la 

seva versió original. 
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 Per acabar, faig referència novament a Cotes Ramal (2005: 77-86) qui, al seu 

article “Traducción de canciones: Grease”, parla de les traduccions de cançons per ser 

cantades, en aquest cas les traduccions incloses al musical Grease (Randal Kleiser, 

1978). L’autora creu que la teoria de la traducció no s’ha centrat gens en la qüestió de 

la traducció de cançons. Després d’analitzar algunes de les cançons del musical, Cotes 

Ramal afirma que el doblatge de cançons aconseguiria una versió natural d’un musical 

perquè tota la trama es desenvoluparia en la mateixa llengua i no es necessitaria 

l’esforç afegit de llegir el subtitulat. Tot i que aquestes afirmacions són força recents, 

considero que se surten de la tendència actual en què es la subtitulació de musicals 

guanya posicions al doblatge. 

 
 Cançons traduïdes per ser llegides 

 

 Fins ara hem vist els autors que han parlat en algun moment sobre la traducció 

de cançons per ser cantades. Vegem ara què passa amb les cançons traduïdes per ser 

llegides: 

 Chaume (2004: 205-206) fa referència breument a la subtitulació de concerts de 

música contemporània. Afirma que, quan aquests se subtitulen, sol ser perquè es tracta 

de concerts de cantants o grups molt coneguts, amb seguidors arreu del món, les 

cançons i lletres dels quals són coneguts per l’audiència a la qual van dirigits. Remarca, 

a més, que quan se subtitulen concerts de música contemporània, no es fa servir la 

cursiva, ja que tot el text està compost per cançons, introduïdes, sovint, per tímides 

interrupcions orals dels cantants. Això no obstant, Chaume no parla dels documentals 

musicals, els quals defineixo posteriorment, els quals tenen molta relació amb els 

concerts, ja que tenen un elevat contingut de música cantada i els protagonistes són els 

cantants o els grups musicals. 

 Neves (2005: 252-256) també en parla a la seva tesi en un apartat dedicat a la 

música. Neves destaca, en primer lloc, la importància de la música en una pel·lícula i 

cita diversos autors que l’analitzen, entre ells l’autora Claudia Gorbman (1987: 2-3): 

“Music taps deeply in cultural codes, giving it rich cultural associations and potential 

meaning, a ‘veritable language’ that can contribute significantly to a film’s overall 

meaning”. De fet, al capítol 3 del treball veurem com influeixen les cançons en les 

trames de les pel·lícules. 
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 Low (2003: 95-96) classifica les traduccions utilitzades en el camp de la cançó 

artística. Segons ell, aquestes poden adoptar diverses formes, segons els propòsits, i 

les divideix en les següents categories: 

 
• Notes per a l’artista (el cantant utilitza uns apunts, una traducció provisional, 

per a l’assaig de la cançó); 

• Llibrets de CD (traduccions impreses, juntament amb el text original, que 

s’inclouen al CD; poden aparèixer en diversos idiomes); 

• Text per a un programa de mà (s’imprimeix la traducció dins del programa 

d’un concert per a la seva consulta abans o durant l’actuació); 

• Text recitat (es llegeix el text traduït abans de l’actuació); 

• Text cantat (o “versió per ser cantada”; aquí cal ajustar-se a la música). 

• Sobretítols (emesos a sales de concerts, sovint a l’òpera); 

• Subtítols (inclosos a vídeos d’actuacions musicals). 

 

 Low considera que tant els sobretítols com els subtítols es diferencien de les 

anteriors funcions quant a les dificultats relacionades amb temps i espai i creu que 

impliquen unes estratègies de traducció específiques, com sol passar en la traducció 

audiovisual o subordinada, com ja hem vist anteriorment i que després tracto amb més 

detall. 

 A un altre article, “Surtitles for opera: a specialised translating task” (2002: 48:2 

97-110), Low aprofundeix una mica més en els anteriors dos tipus de traducció de 

cançons, especialment en els sobretítols. En aquest article, Low troba similituds entre la 

sobretitulació i la subtitulació, però se centra bàsicament en els sobretítols, que 

s’apliquen en el cas de l’òpera. 

 

1.2.1.3. Debat 

 Bona part dels articles tractats en aquest treball parlen sobre quina és la millor 

manera de traduir cançons (tal com hem vist fins ara, especialment en el cas de les 

cançons per ser cantades), per la qual cosa veiem que s’ha creat un debat amb 

diferents posicions que vull acabar d’ampliar en aquest subapartat. 

 Klaus Kaindl, a “Plurisemiotics of pop-song translation: words, music, voice and 

image” (2005: 235-262), fa una excel·lent revisió dels problemes de traducció de 

cançons de música popular. Cita diversos autors que han parlat de la traducció de 

cançons i en cita els més destacats: 
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 Else Haupt (1957: 228), segons Kaindl, va ser la primera a parlar de la traducció 

de la música popular. Haupt parla de dos tipus de traduccions: les que canvien del tot el 

text original i altres que el reprodueixen i només fan uns canvis mínims per motius 

musicals. Però Kaindl considera que Haupt no aprofundeix en la manera en què es 

desenvolupen aquests procediments. 

 Kaindl també cita Worbs (1963: 36), que considera que la manca de congruència 

entre el missatge musical i el textual és un fet destacat. En canvi, diu que Worbs, a 

diferència de Haupt, sí que dóna dos possibles motius de la manipulació (entesa com a 

procés per canviar dràsticament el text original en la seva versió traduïda): la imatge del 

cantant ha de complir amb les expectatives de l’audiència, i la contingència contextual 

dels significats de les cançons populars i, per tant, de la dependència de la traducció 

d’aspectes socioculturals. 

 Stölting, segons Kaindl, és una altra autora a destacar en aquest camp. Stölting 

(1963: 46), segons Kaindl, analitza el procés de transformació de cançons populars 

angleses traduïdes entre els anys 1960 i 1970 i en fa una doble distinció: les cançons 

traduïdes en què es canvia totalment el tema tractat a la cançó i només se’n conserva 

la melodia, i les cançons traduïdes en què es conserva més o menys el contingut, i se 

centra en aquest segon grup. Tanmateix, Kaindl creu que Stölting només fa una anàlisi 

lingüística i selectiva, sense tenir en compte qüestions semiòtiques que ell considera 

importants. 

 Cito també en aquest apartat i de nou Low (2003: 91-110), qui afirma que és 

capaç d’entendre les crítiques fetes a la traducció de cançons, ja que creu que moltes 

traduccions de cançons tenen rimes i un llenguatge forçats i que això provoca que els 

cantants no les puguin cantar amb convicció. Low afirma que traduir cançons és una 

tasca inherentment difícil, a causa de les seves característiques peculiars, i que no té 

prou estratègies per oferir una traducció de qualitat (vegem posteriorment, a la secció 

dedicada a parlar de la perspectiva professional de les traduccions de cançons, què 

passa amb els criteris a seguir a l’hora de traduir cançons). 

 Finalment, per acabar amb aquest debat, Cotes Ramal (2005: 77-86) ens 

recorda que sempre hi ha hagut dues postures oposades en tractar aquesta qüestió: la 

postura que defensa la forma per davant del contingut, i la postura que defensa tot el 

contrari. A més, recorda que també hi influeix el factor semiòtic de la imatge. També 

menciona les postures logocentristes i musicocentristes, centrades en les paraules com 

a elements més importants de la cançó, per davant de la música (logocentrista) i en la 
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música com a element més important de la cançó, per davant de les paraules 

(musicocentrista). 

 En resum, el debat sobre la traducció de cançons és obert i, de moment, i a falta 

de més estudis o estudis més exhaustius, no se n’extrau cap teoria prou sòlida. 

 

1.2.1.4. Llenguatge verbal i no verbal 
 Mayoral et al. (1988: 356), al seu article sobre traducció subordinada (o 

restringida) mencionat anteriorment, afirmen que la traducció s’ha estudiat 

tradicionalment des de la branca de la lingüística aplicada i que, des d’aquesta 

perspectiva, el problema principal amb què se sol trobar el traductor consisteix només a 

trobar paraules en una llengua meta que comuniqui el mateix significat que en la 

llengua de sortida. Això, expliquen, fa que no puguem tenir en compte aspectes que 

sobrepassen aquests límits i que són característics del procés comunicatiu que és la 

traducció i aspectes que depenen de la relació del missatge lingüístic amb altres 

missatges transmesos per sistemes paralingüístics i, entre ells, parla de la imatge o la 

música. Com veurem al capítol 3 del treball, als exemples escollits per al corpus, es 

barregen precisament aquests tres elements (text, imatge i música) en una sola unitat, 

per la qual cosa podem considerar-los exemples de traducció subordinada, ja que la 

traducció depèn de les relacions establertes entre aquests diferents elements, no 

només els lingüístics sinó també els paralingüístics, és a dir, els element verbals i els 

no verbals. 

 Kaindl (2005: 236-243), quan parla de la importància de la música popular als 

nostres temps, s’endinsa també a tractar la qüestió de les dimensions no verbals 

(elements musicals i visuals) de les cançons i es pregunta fins a quin punt és més 

important la part verbal que la no verbal: “How do we deal with the nonverbal 

dimensions, i.e. with musical and visual elements, that are so central to popular songs 

and often considered more important that the verbal part? Are meanings transmitted as 

much through musical/visual signs as through verbal texts?”. Com veiem, Kaindl 

defensa un enfocament interdisciplinari que caldria que els estudiosos de la traducció 

apliquessin per tal d’incloure també elements plurisemiòtics. Kaindl, en el seu estat de 

la qüestió sobre traducció de cançons, lamenta la poca atenció als elements no verbals 

que, en els pocs estudis on es tracten, es redueixen a impediments estructurals de la 

música en el text verbal, tot i que considera que el paper dels components no verbals 

del text va molt més enllà dels aspectes formals i estructurals. D’aquesta manera, 
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Kaindl afirma que se sol donar per fet que els significats del text d’una cançó (i la seva 

traducció) només són funcions de formes lingüístiques, i que un context social i cultural 

més ampli no té gaire importància en la traducció de cançons. Per tal d’explicar els 

canvis i manipulacions en les traduccions de cançons, creu que ens hauríem de centrar 

en l’anàlisi d’un context sociosemiòtic de la producció i traducció de les cançons. 

 Tot i així, Kaindl menciona alguns estudis que sí tenen en compte elements no 

verbals, que són els de Pamies Bertrán (1992/93), que considera la traducció de 

cançons com una transferència cultural, i Steinacher (1997), que creu que la part verbal 

d’una cançó només es pot analitzar i traduir mitjançant una interrelació amb les 

dimensions no verbals del text de la cançó. 

 Una altra contribució interessant de Kaindl, al seu estudi dels components 

verbals i no verbals de les cançons populars, és l’aplicació dels conceptes de 

“bricolatge” i “dialògica”, el primer dels quals va ser introduït per Claude Levi-Strauss 

(1966: 19-21). Creu que el terme “bricolatge” es pot aplicar al conjunt verbal, vocal i 

musical, ja que durant el procés de traducció intervenen tots aquests elements, 

juntament amb valors, ideologia, cultura, que queden barrejats amb els mateixos 

elements de la llengua d’arribada. Així doncs, es crea un procés de bricolatge en què el 

“manetes” escull els elements necessaris d’entre un ampli ventall per tal de constituir un 

sistema unificat i significant. Tanmateix, també considera que és un procés dialògic, 

segons el concepte introduït per Bakhtin (1984), ja que la traducció se situa sempre 

segons els contextos socials i històrics específics, i dialoga amb textos previs, gèneres i 

estils de les cultures de sortida i d’arribada. Kaindl considera que aquests dos 

conceptes són molt útils per entendre la naturalesa de la traducció de cançons i fer 

justícia a la naturalesa híbrida de la música popular i, efectivament, ho són, i per aquest 

motiu en faig esment. 

 Un altre dels autors que ha estudiat els diferents codis del text audiovisual és 

Frederic Chaume (2001: 49-56), qui classifica els diferents gèneres de la traducció 

audiovisual i creu que els signes del text audiovisual es presenten codificats en 

diversos sistemes, per la qual cosa creu que és difícil classificar la traducció audiovisual 

en un únic apartat. Chaume (2001: 49-56) explica cadascun dels codis lingüístic, 

paralingüístic, musical i d’efectes especials, de col·locació del so, iconogràfics, 

fotogràfics, de planificació, de mobilitat, gràfics i sintàctics (muntatge). De cara a aquest 

treball de recerca ens interessa especialment el codi musical: 
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En l’àmbit del codi musical, la banda sonora original sempre es manté en el text meta i 

només en poques ocasions s’alteren o se substitueixen les lletres de les cançons per una versió 

en llengua meta. Aquest cas solament es produeix en certs dibuixos animats, llargmetratges 

adreçats al públic infantil i en programes de humor. 

 
 D’altra banda, Zabalbeascoa, al seu article “El texto audiovisual: factores 

semióticos y traducción” (2001: 113-126), analitza també la importància dels elements 

verbals, no verbals, acústics i gràfics dins del text audiovisual. Zabalbeascoa 

caracteritza el text audiovisual segons la importància d’aquests elements i, després, els 

situa en relació a altres textos audiovisuals en dos eixos: primer, el vertical, que mesura 

la presència i importància d’elements verbals i no verbals en tot el text; en segon lloc, 

l’eix horitzontal, que ajuda a situar la importància relativa dels elements acústics 

respecte als òptics. Vegem la següent figura que ens presenta Zabalbeascoa: 

    
 

Figura 1. Els dos eixos del text audiovisual segons Zabalbeascoa. 

 

A partir d’aquests eixos, l’autor considera que no tots els textos audiovisuals 

estan equilibrats, tant quantitativament com qualitativament, quant a l’explotació dels 

canals i els codis i, per tant, creu que això suposa una distribució dels textos 

audiovisuals per totes les zones marcades d’aquests dos eixos: zona àudio + verbal, 

zona àudio + no verbal, zona visual + verbal i zona visual + no verbal. Vegem a la 

següent taula com ho exemplifica Zabalbeascoa: 

verbal 

audio 

no verbal 

visual 
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 [A] No verbal [B] No verbal i 

verbal més 
separables 

[C] No verbal i 
verbal menys 
separables 

[D] Verbal: 
lingüístic i 
paralingüístic 

[1] Només àudio No oral: música, 

efectes sonors; 

oral: rialles, plors, 

xiulets. 

Ràdio: programa 

musical + 

comentaris. 

Ràdio-novel·la. 

Publicitat-ràdio. 

Tertúlia de ràdio. 

Audiollibre. Conversa 

telefònica. 

[2] Àudio i visual separables: 
un o els dos “autònoms” 

Cine mut no 

verbal, imatges + 

música: p. ex. 

Fantasia de Walt 

Disney; Tom i 

Jerry. 

Notícies TV 

(audioverbal + 

iconicovisual). 

Retransmissió 

esportiva: 

(narració verbal + 

narració visual) TV 

o TV + ràdio + TV. 

DDooccuummeennttaall  TTVV  ,,  

pp..  eexx..  ssoobbrree  uunn  

ccoommppoossiittoorr::  

nnaarrrraacciióó  ++  mmúússiiccaa  

++  iimmaattggeess  

iill··lluussttrraattiivveess  ii  

ssuubbttííttoollss..  

Síntesi de veu + text 

escrit (redundant) a 

pantalla d’ordinador. 

[3] Audiovisual menys 
separable 

VViiddeeoocclliipp  mmuussiiccaall  

((sseennssee  rrèèttoollss  nnii  

lllleettrraa))..  AAnnuunnccii  TTVV  

““mmuutt””..  

Discurs polític a la 

TV: paraules + 

posada en 

escena. Òpera: 

espectacle 

audiovisual + 

paraules. 

CCiinnee  ccoonnvveenncciioonnaall  

aammbb  ttoott::  gguuiióó  

ddiiààlleeggss  ((ààuuddiioo  

vveerrbbaall))  ii  ssiittuuaacciioonnss  

aammbb  iinnddiiccaacciioonnss  

ddee  ccààmmeerraa  ((vviissuuaall  

nnoo  vveerrbbaall))  ii  ssoo..  

ÀÀuuddiioo  nnoo  vveerrbbaall  

aammbb  vviissuuaall  vveerrbbaall  

((KKaarraaookkee,,  ssuubbttííttooll  

ddee  ppeell··llííccuullaa  

eessttrraannggeerraa))..  

Comunicació oral 

directa: conversa, 

conferenciant (amb o 

sense transparències 

“escrites”). 

[4] Només visual Cine mut no verbal 

i sense so. Arts 

gràfiques. Senyals 

de trànsit. Mim. 

Vinyetes. 

Fotografia. 

Llenguatges 

formals: “2+2=4”, 

“H20”, “e=mc2”. 

Problema 

d’escacs. Blau 

dels hipertextos i 

altres 

convencions. 

Novel·la amb 

il·lustracions. 

Icònic + verbal: 

p.ex. blau de 

l’hipertext. Lletres 

que escriuen i 

dibuixen alhora. 

Cine mut sense so 

amb intertítols. 

Fotonovel·la. 

Diccionari il·lustrat. 

Jeroglífic 

passatemps. 

Iconicoverbal 

(uni2, 4kids). 

Logotips i arts 

gràfiques. 

Llibre no il·lustrat 

(novel·la, assaig, 

etc.). Correu: 

electrònic o carta 

tradicional, etc. 

 
Taula 1. Separabilitat dels elements semiòtics d’un text audiovisual i altres modalitats textuals segons 

Zabalbeascoa. 
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 Com podem veure a partir d’aquesta taula, segons la quantitat de lletra que 

conté una cançó, la seva durada, el gènere en què s’emet i altres factors, com la 

inclusió de possibles subtítols amb la seva traducció o transcripció, podem situar les 

cançons analitzades al corpus del treball en més d’una zona dels eixos vertical i 

horitzontal. Zabalbeascoa posa com a exemple de la zona 3A el videoclip musical però 

especifica que aquest no conté lletra. En el cas que l’inclogués, com en el cas dels 

videoclips musicals analitzats al capítol 3, aquest se situaria a la zona 3C. D’altra 

banda, el documental musical se situaria a la zona 2C, perquè podria entendre’s com a 

un tot o bé es podria separar la part audio de la visual, tot i que en el cas que tractem 

en aquest treball existeix una sola unitat. Com veiem, per tant, no s’equivoca 

Zabalbeascoa quan parla de la dificultat d’establir límits entre les diferents zones de la 

taula. De cara a la posterior anàlisi del corpus, cal que tinguem en compte aquesta 

classificació per no obviar cap dels elements que inclou la cançó i veure l’efecte que 

ens produeix en un moment determinat. 
 

1.2.2. Perspectiva professional 

 Un cop vist el panorama teòric des de diversos punts de vista, passem ara al 

terreny professional, ja que d’aquí es pot extreure informació molt rellevant de cara a 

conèixer els criteris de traducció de cançons des de l’òptica professional, la del món del 

traductor freelance. Per tal d’aconseguir aquest context laboral, em vaig posar en 

contacte amb alguns traductors audiovisuals en actiu. Abans, però, d’explicar les 

entrevistes realitzades a aquests traductors, m’agradaria començar destacant el treball 

de Televisió de Catalunya pel que fa a la pràctica subtituladora de cançons, ja que és 

una cadena de televisió que fa ús freqüent dels subtítols durant l’emissió de programes 

musicals o concerts (no en el cas de videoclips musicals), tot i que aquests no 

representin tota la programació de la cadena.  

 L’autora Natàlia Izard en parla al seu llibre La traducció cinematogràfica (1992: 

94), en una comparació entre doblatge i subtitulació a Catalunya, i creu que els 

programes que subtitula Televisió de Catalunya “solen ser els menys comercials, o els 

més intel·lectuals”. Així doncs, segons la definició d’Izard, i tenint en compte que els 

programes musicals de Televisió de Catalunya solen estar subtitulats, podem deduir 

inicialment que aquests podrien ser considerats programes menys comercials que, per 

exemple, les sèries de ficció. De totes maneres, cal que considerem que, actualment, 

s’ha produït un creixent auge al nostre país del nombre d’emissions en versió original 
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subtitulada, ja no només reduïda a programes considerats com a més intel·lectuals. Tal 

com afirma Chaume (2003: 19): “Als països en predomina el doblatge, la subtitulació no 

és, amb tot, desconeguda. Hi ha una certa demanda d’escoltar les pel·lícules en versió 

original [...], per la qual cosa a França o Espanya, així com a Brasil, la pràctica de 

subtitular certes pel·lícules esdevé cada vegada més popular”. 

  

1.2.2.1. Entrevistes a traductors audiovisuals 

 Després d’uns primers contactes per correu electrònic, em vaig posar en 

contacte telefònic amb Roger Roca, coordinador del programa Sputnik del canal 33 de 

Televisió de Catalunya, canal amb una programació menys comercial i amb un públic 

més específic que el canal principal, TV3. En aquesta breu entrevista, Roca em va 

explicar els criteris de subtitulació de cançons al programa: la majoria de cançons que 

se subtitulen al català són originàriament en anglès. També considerava que en moltes 

ocasions en què no se subtitulen fragments de cançons dins de pel·lícules de ficció, és 

perquè es considera que la lletra no té sentit i és més important la melodia. En canvi, 

deia que si s’hi feia referència o hi havia un interès especial perquè el públic entengués 

la lletra, llavors sí que se subtitulava. En canvi, recordava que els concerts sí que se 

solen subtitular tots. Finalment, també va parlar dels problemes d’ajust, a causa de la 

breu durada de la imatge i de la lletra de les cançons, i també dels videoclips (destinats 

a un públic infantil), que arriben a última hora i que no hi ha temps per traduir, motius 

pels quals ell considerava que no se subtitulaven. 

 Aquell mateix dia també vaig entrevistar per via telefònica a Judith Muñoz, 

directora de l’antic programa de Televisió de Catalunya “Top Ten Tomàtic”, un 

programa musical, del K3 on es proposaven 10 videoclips musicals que els 

telespectadors, preadolescents d’entre 8 i 13 anys, votaven a través de la web del 

programa, i on solien aparèixer subtítols de les lletres de les cançons. Muñoz va 

explicar que se seguia un codi ètic de classificació per edats on s’adapta a un registre 

més baix la lletra de la cançó però se’n mantenia el missatge principal. Aquest seria el 

cas, segons Muñoz, dels videoclips musicals del cantant Eminem. De Madonna, 

concretament, en aquelles dates estaven penjades a la web del programa les 

traduccions de dues de les seves cançons, Sorry i Hung up, del penúltim àlbum publicat 

de la cantant (vegeu annex 2). 

 També vaig tenir l’oportunitat de parlar primer per via telefònica i després 

personalment amb Ramon Burgos, traductor audiovisual de TV3, especialitzat en la 
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traducció de documentals, com ara per a Sputnik, qui va comentar la falta de criteris 

específics a l’hora de subtitular cançons, especialment en el cas dels videoclips 

musicals, ja que, deia, els concerts sí que se solen subtitular, però que els videoclips 

només se subtitulen en comptades ocasions, quan es considera que un videoclip és 

molt famós i es tradueix per a algun context molt específic. També, Burgos recordava 

que no s’havien subtitulat mai videoclips de Madonna. Finalment, va criticar la quantitat 

d’errors inclosos a les lletres originals de les cançons, si és que aquestes es faciliten. 

De fet, les seves afirmacions les podem vincular directament a un problema habitual en 

la traducció de cançons: la mala qualitat de les transcripcions de cançons. Recordem 

aquí que Díaz Cintas (2003: 275) considera que cal comprovar que es tracta de la 

mateixa lletra que se sent en pantalla, ja que diu que freqüentment poden variar les 

lletres. Burgos també va parlar de la dificultat de transcriure de la pantalla, ja que molts 

textos són difícils de desxifrar. Finalment, va fer referència al gran ajut que suposa la 

xarxa per trobar lletres de cançons i també va citar el cas del rapper Eminem. 

 Una altra de les entrevistes realitzades, en aquest cas mitjançant el correu 

electrònic, va ser a Eduard Bartoll, traductor audiovisual especialitzat en subtitulació. 

Bartoll va comentar la seva experiència com a traductor de cançons. Va destacar, 

principalment, la traducció de cançons a pel·lícules, la majoria d’elles musicals, i altres 

vegades cançons esporàdiques dins d’un film, tot i que també ha traduït cançons a 

obres de teatre representades en directe i sobretitulades. Bartoll em va explicar que 

l’estudi normalment li envia el film ja pautat, amb els subtítols ja determinats i que, per 

tant, no és ell qui decideix si una cançó se subtitula o no. En cas que ho hagi de fer, es 

basa en la rellevància de la cançó per a l’argument (si ho és, la tradueix i, si és una 

cançó de fons o no és important, no ho fa). Va destacar, principalment, les dificultats 

per trobar-ne la lletra si aquesta no li proporciona el seu client, ja que sovint no surt la 

lletra a la llista de diàlegs i no sempre es troben a Internet. Tot i així, creia que en el cas 

de la subtitulació generalment és més fàcil subtitular una cançó que un diàleg. Per 

últim, Bartoll va afirmar que malauradament encara es troben pel·lícules amb cançons 

rellevants no traduïdes, i a l’inrevés (cançons no rellevants que estan traduïdes) i va 

reclamar una homogeneïtat a l’hora de realitzar aquesta tasca traductora. I, fins i tot, va 

posar com a exemple el musical Moulin rouge!, en què les versions subtitulada i 

doblada són gairebé idèntiques perquè, afirmava, a diferència d’èpoques anteriors en 

què predominava el doblatge o fins i tot es traduïen les cançons, ara, si es tradueixen, 

és mitjançant la subtitulació. I aquí va posar l’exemple de My fair lady (George Cukor, 



  La representació de cançons en gèneres audiovisuals musicals 

 29 

1964), en què les cançons es van doblar, i de Singing in the rain (Stanley Donen i Gene 

Kelly, 1952), en què no es van traduir. Bartoll ens recorda que actualment es doblen 

només les cançons infantils.  

 La darrera de les entrevistes va ser a Anna Matamala i es va dur a terme també 

a través del correu electrònic. En aquesta entrevista, Matamala em va parlar dels casos 

en què havia traduït cançons dins de textos audiovisuals. Va comentar que les cançons 

solien formar part de pel·lícules, sèries, dibuixos animats i documentals, i que 

normalment es tractava de fer-ne la subtitulació cap al català, ja que sempre havia estat 

per a Televisió de Catalunya, i també el doblatge cap al català, en el cas dels dibuixos 

animats. Va destacar, també, la subtitulació d'un concert d'Alicia Keys per al programa 

Sputnik. Quant a criteris, va afirmar seguir els de www.esadir.cat. I, finalment, quant a 

les dificultats amb què es va trobar, va comentar exemples semblants als de Burgos: 
comprensió de l’original per absència de guió o per argot molt específic com en el cas 

de raps, i afegeix també com a dificultat la traducció d'expressions buides, és a dir, 

expressions incloses a la cançó que, en realitat, no volen dir res dins l'argument de la 

lletra de la cançó. En el cas del doblatge, va especificar la dificultat que suposa fer un 

bon ajust. Per últim, Matamala creia que és important traduir una cançó quan té relació 

amb l'argument, però que no cal traduir-la si no en té cap. 
 A partir d’aquelles entrevistes, vaig constatar la falta de criteris homogenis i 

política de subtitulació clara de cançons, encara que parlem d’una cadena televisiva o 

un estudi de doblatge que en faci un ús freqüent actualment: els videoclips musicals no 

se subtitulen, a menys que es tracti d’un cas concret (com el programa “Top Ten 

Tomàtic”, amb adaptacions per a un públic infantil), però en canvi sí que se subtitulen 

els concerts i algunes cançons incloses dins de pel·lícules de ficció, segons la seva 

rellevància de cara a la trama i molts cops aquesta rellevància la decideix el propi 

traductor. Això fa que la traducció audiovisual dedicada a la traducció de cançons i, 

més específicament, a la subtitulació de cançons, continuï sent un camp poc explorat. 

 Aquí seria interessant aturar-nos i recordar les propostes abans mencionades de 

Fotios Karamitroglou (1998: 1-2) per a un marc unificat de traducció als mitjans 

audiovisuals a nivell europeu per tal d’eliminar les barreres entre nacions. Tal com 

afirma Karamitroglou: 
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In such a unified framework of European mass communication, subtitling–as a means of 

overcoming linguistic barriers between the nations–will come to play a critical role. Large satellite 

broadcasting companies around the continent have already stressed the need for a unifying code of 

subtitling practices, a code that would enable them to reach the various individual country audiences 

through a unique set of subtitling standards that would not violate the already established conventions 

within the various countries. 

 

 

1.2.2.2. Enquesta a la llista TRAG 

 Precisament, a partir de tota aquesta qüestió sobre l’existència (o inexistència) 

dels criteris mencionats anteriorment, vaig pensar que també seria molt interessant 

saber si més traductors audiovisuals professionals en actiu en segueixen. Així doncs, el 

31 d’octubre de 2007 vaig enviar dues enquestes dirigides a traductors subscrits a la 

llista de traductors audiovisuals TRAG que haguessin realitzat en alguna ocasió el 

doblatge o subtitulació de cançons, respectivament, en algun dels seus encàrrecs 

professionals. Es podien contestar una o dues enquestes (una de subtitulació de 

cançons i l’altra de doblatge de cançons), segons l’experiència professional i l’interès 

de la persona enquestada. 

 L’objectiu principal era conèixer una mica més i obtenir més dades sobre el 

funcionament d’aquest tipus de traducció des del punt de vista pràctic i professional: 

existeix alguna normativa que els traductors hagin de seguir?; quin és el percentatge de 

traduccions de cançons que fan els traductors en comparació amb el total d’encàrrecs 

que reben normalment?, entre d’altres qüestions. 

 En primer lloc, presento les dues enquestes, que vaig enviar en dos documents 

de Word a aquells traductors que hi estiguessin interessats i que estan redactades en 

espanyol per poder arribar, així, a un major nombre de traductors. En total van 

contestar 7 persones l’enquesta sobre subtitulació i 4 persones l’enquesta sobre 

doblatge. El nombre d’enquestes contestades no és gaire elevat (vegeu annex 3) i, per 

tant, no podem fer un estudi significatiu a partir dels resultats obtinguts, però representa 

un bon ajut per complementar-ho amb el context teòric i pràctic d’aquest treball, ja que 

representen el contacte directe amb el món professional. A continuació presento les 

dues enquestes: 
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1 ¿Con qué frecuencia subtitulas canciones respecto al resto 

de traducciones? 
 

• Ocasionalmente (menos del 25%) 
• Normalmente (50%) 
• Frecuentemente (75%) 
• Siempre (100%) 

2 ¿Dentro de qué género audiovisual se encuentran estas 
canciones? 

• Película 
• Documental 
• Concierto 
• Videoclip 
• Otros (especifica cuál)  

3 ¿Has recibido alguna vez criterios de subtitulado de 
canciones por parte del cliente? 

• Sí 
• No 

 
4 En el caso de haberlos recibido, ¿qué tipo de criterios ha 

sido (técnicos, lingüísticos, artísticos...)? Pon algún ejemplo, 
si corresponde. 

 

5 En el caso de no haberlos recibido, ¿consideras que harían 
falta criterios y/o normas para subtitular canciones? Justifica 
tu respuesta. 

 

6 ¿Las canciones que subtitulas tienen una función ambiental 
dentro de su género o contribuyen al argumento? 

• Tienen una función ambiental 
• Tienen una función argumental 
• Tienen ambas funciones 
• Tienen otras funciones (especifica 

cuáles) 
7 ¿Las canciones que no subtitulas tienen una función 

ambiental dentro de su género o contribuyen al argumento? 
 

• Tienen una función ambiental 
• Tienen una función argumental 
• Tienen ambas funciones 
• Tienen otras funciones (especifica 

cuáles) 
 

Taula 2. Enquesta sobre subtitulació de cançons. 

 
1 ¿Con qué frecuencia realizas el doblaje de canciones 

respecto al resto de traducciones? 
 

• Ocasionalmente (menos del 25%) 
• Normalmente (50%) 
• Frecuentemente (75%) 
• Siempre (100%) 

2 ¿Dentro de qué género audiovisual se encuentran estas 
canciones? 

• Película 
• Documental 
• Concierto 
• Videoclip 
• Otros (especifica cuál) 

3 ¿Has recibido alguna vez criterios de doblaje de canciones 
por parte del cliente? 

• Sí 
• No 

 
4 En el caso de haberlos recibido, ¿qué tipo de criterios ha 

sido (técnicos, lingüísticos, artísticos...)? Pon algún ejemplo, 
si corresponde. 

 

5 En el caso de no haberlos recibido, ¿consideras que harían 
falta criterios y/o normas para doblar canciones? Justifica tu 
respuesta. 

 

6 ¿Las canciones de las que realizas el doblaje tienen una 
función ambiental dentro de su género o contribuyen al 
argumento? 

• Tienen una función ambiental 
• Tienen una función argumental 
• Tienen ambas funciones 
• Tienen otras funciones (especifica 

cuáles 
7 ¿Las canciones de las que no haces el doblaje tienen una 

función ambiental dentro de su género o contribuyen al 
argumento? 
 

• Tienen una función ambiental 
• Tienen una función argumental 
• Tienen ambas funciones 
• Tienen otras funciones (especifica 

cuáles 
 

Taula 3. Enquesta sobre doblatge de cançons. 
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 Tot seguit, passo a analitzar-ne els resultats obtinguts, pregunta per pregunta 

(vegeu annex 4). Abans de l’anàlisi de cada pregunta, però, mostro els gràfics 

d’ambdues parts de l’enquesta, és a dir, en primer lloc el gràfic pertanyent a cadascuna 

de les preguntes de l’enquesta sobre subtitulació de cançons (esquerra) i, a 

continuació, el gràfic pertanyent a cadascuna de les preguntes de l’enquesta sobre 

doblatge de cançons (dreta). 

 Pel que fa a la primera de les 7 preguntes de les enquestes, aquesta tenia 

l’objectiu de saber quina posició ocupa la traducció de cançons en el rànquing 

d’encàrrecs professionals del traductor enquestat. Els gràfics ens mostren el següent: 

 

Freqüència de subtitulació de cançons

86%

0%

0%

14%

Ocasionalm ent

Norm alm ent

Freqüentm ent

Sem pre

  

Freqüència de doblatge de cançons

100%

0%

0%

0%

O casionalm ent

Norm alm ent

Freqüentm ent

Sem pre

 
Figura 2. Freqüència de subtitulació de cançons. 

Figura 3. Freqüència de doblatge de cançons. 

 

 En el cas de la subtitulació de cançons, és una feina majoritàriament ocasional 

(inferior al 25%), excepte en un cas (14% de les respostes), en què el traductor es 

dedica exclusivament a la subtitulació de cançons. En canvi, en el cas del doblatge 

trobem una dedicació ocasional en tots els casos. 

 Vegem a continuació el següent gràfic sobre els gèneres audiovisuals als quals 

pertanyen aquests encàrrecs professionals de traducció de cançons (pregunta 2):  
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Gène r e  a udi ov i sua l

50%

25%

0%

0%

17%
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Documental
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Sèr ie TV
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Gène r e  a udi ov i sua l

50%

17%

0%

0%

33%

Pel ·l ícula

Documental
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Videocl ip

Sèr ie TV

 
Figura 4. Gèneres audiovisuals (subtitulació). 

Figura 5. Gèneres audiovisuals (doblatge). 

 

 Tal com podem veure als dos gràfics, el gènere audiovisual més subtitulat o 

doblat des del punt de vista musical és la pel·lícula de ficció, i al seu darrera venen el 

documental subtitulat (25%) o doblat (17%), la sèrie de televisió subtitulada (17%) o 

doblada (33%) i el curtmetratge subtitulat (8%). En cap cas es mencionen la subtitulació 

o el doblatge de videoclips musicals o concerts. 

 A la pregunta 3 es demanava als traductors enquestats si rebien directament del 

client que els encarregava la traducció algun criteri per tal de dur a terme aquesta 

tasca. Vegem què diuen els dos gràfics: 

 

Cr i t e r i s pe r  pa r t  de l  c l i e nt

57%

43%
Sí

No

  

Cr i t e r i s pe r  pa r t  de l  c l i e nt

0%

100%

Sí

No

 
Figura 6. Criteris per part del client (subtitulació). 

Figura 7. Criteris per part del client (doblatge). 
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 En el cas de la subtitulació, els rebien en un 57% dels casos i, en el cas del 

doblatge, en cap cas. Als següents dos gràfics els traductors especifiquen quina mena 

de criteris eren (pregunta 4): 

 

Ti pus de  c r i t e r i

14%

14%

29%

43% Lingüístics

Ar gumentals

Tècnics

Cap

  

Ti pus de  c r i t e r i

0%

0%

0%

100%

Lingüístics

Ar gumentals

Tècnics

Cap

 
Figura 8. Tipus de criteri (subtitulació). 

Figura 9. Tipus de criteri (doblatge). 

 

 Segons els resultats, els criteris eren majoritàriament tècnics (29%), i després 

vindrien els lingüístics i els argumentals en igual percentatge (14%), tot i que recordem 

que majoritàriament no es proporcionaven cap mena de criteris. De totes maneres, 

serien necessaris aquests criteris? Vegem-ho a continuació (pregunta 5): 

 

Ca l e n c r i t e r i s?

72%

14%

14%

Sí

No

NS/ NC

  

Ca l e n c r i t e r i s?

100%

0%

0%

Sí

No

NS/ NC

 
Figura 10. Necessitat de criteris (subtitulació). 

Figura 11. Necessitat de criteris (doblatge). 
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 En el cas de la subtitulació de cançons, la majoria de traductors creien que sí 

que caldrien uns criteris a l’hora de traduir les cançons, tot i que un 14% creia que no 

caldria i un altre 14% no ho sabia o no va contestar. En canvi, en el cas del doblatge de 

cançons predomina el sí en un 100%. 

 La pregunta 6 era sobre les funcions de les cançons subtitulades o doblades 

segons els traductors i en el marc del gènere audiovisual al qual pertanyien: 

 

Func i ó de  l e s c a nçons subt i t ul a de s

57%

43%

0%

Ambdues

Ar gumental

Ambiental

  

Func i ó de  l e s c a nçons dobl a de s

50%50%

0%

Ambdues

Ar gumental

Ambiental

 
Figura 12. Funcions de les cançons subtitulades. 

Figura 13. Funcions de les cançons doblades. 

 

 Tal com veiem als dos gràfics, les cançons subtitulades tenien funcions mixtes, 

és a dir, tant ambientals com argumentals. Després tindrien una funció argumental 

(43%) i no hi hauria cap cas en què tinguessin només una funció ambiental (0%). En el 

cas del doblatge, un 50% dels casos tindria una funció mixta i l’altre 50% tindria una 

funció argumental, amb cap cas de cançó doblada amb funció ambiental (0%). 

 Vegem, finalment, els gràfics pertanyent als resultats de la pregunta 7, destinada 

a conèixer les funcions de les cançons que no s’havien subtitulat ni doblat: 
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Func i ó de  l e s c a nçons no subt i t ul a de s

29%

57%

14%
0%
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Func i ó de  l e s c a nçons no dobl a de s

25%

75%

0%

Ambdues
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Figura 14. Funcions de les cançons no subtitulades. 

Figura 15. Funcions de les cançons no doblades. 

 

 Segons els resultats, veiem que un 57% dels casos de cançons no subtitulades 

tenien una funció ambiental, un 29% tenien una funció mixta, tant ambiental com 

argumental, un 14% no ho sabien o no van contestar, i no i havia cap cas de cançó no 

subtitulada que tingui una funció únicament argumental. En el cas del doblatge, un 75% 

de les cançons no doblades tenien una funció únicament ambiental, un 25% tenien una 

funció mixta i no trobem cap cas de cançó no doblada amb una funció únicament 

argumental. 

 Podem concloure, per tant, a partir dels resultats de l’enquesta a TRAG, els 

següents punts: 

 

• La traducció de cançons no sembla ser una dedicació exclusiva del traductor 

audiovisual, potser pel fet que s’opti directament per no traduir la majoria de 

cançons d’aquestes produccions per part de les distribuïdores. 

• Si la majoria de traduccions de cançons es fan en el marc de la pel·lícula de 

ficció i no es donen casos de traduccions de cançons en videoclips musicals o 

concerts (exceptuant el cas dels concerts emesos als canals de Televisió de 

Catalunya, com ja hem vist), ens podem preguntar si és que potser aquests dos 

formats audiovisuals no es tradueixen per norma. 

• Si només ha rebut criteris per part del client la traductora, en aquest cas, que sí 

que es dedica exclusivament a la subtitulació de cançons, ens podríem plantejar 

si els estudis o els clients en general consideren que els encàrrecs ocasionals o 
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poc freqüents de traducció de cançons realment no han de fer ús de criteris de 

doblatge o subtitulació. Potser consideren que el traductor és qui ha de definir-

los per tal de decidir si una cançó es tradueix o no i de quina manera s’hauria de 

fer, des dels punts de vista lingüístic, tècnic o argumental. 

• Veiem, també, que els únics criteris que s’han rebut en el cas de subtitulació de 

cançons són eminentment tècnics i que, en el cas del doblatge, no n’hi ha. Això 

no obstant, els traductors en reclamen en ambdós casos, fet que reflecteix 

clarament la necessitat de seguir algun criteri. 

• Finalment, quant a les funcions de les cançons, veiem que els resultats 

concorden ja que, d’una banda, la funció més esmentada de les cançons 

traduïdes, tant doblades com subtitulades, és la funció argumental i, en canvi, la 

de les cançons no traduïdes és la funció ambiental, per la qual cosa podem 

deduir que el criteri a seguir pels traductors (en aquest cas criteri propi, ja que no 

reben criteris per part del client) és el de traduir les cançons sempre i quan 

aquestes tinguin una certa importància per a l’argument i de no traduir-les quan 

es tracti únicament de contribuir en l’ambient creat en la pel·lícula. De totes 

maneres, cal preguntar-se si aquest criteri no restringeix massa i fins a quin punt 

no cal traduir una cançó amb funció únicament ambiental. 

 

1.3. El documental musical o “rockumental” 
 

 Agost (1999: 40) defineix els gèneres de la traducció per al doblatge i els 

classifica en gèneres dramàtics com les pel·lícules i sèries de televisió; gèneres 

informatius, com documentals o reportatges i entrevistes; gèneres publicitaris, com 

anuncis, campanyes o publireportatges; o gèneres d’entreteniment, com concursos o 

programes d’humor. Els dos documentals escollits per a aquest treball entrarien dins la 

classificació de gèneres dramàtics amb narració tant descriptiva (com a documental en 

si) com expressiva (per la inclusió de cançons i pel fet de ser un documental musical), 

és a dir, serien documentals híbrids. Tanmateix, considero que també comparteixen 

semblances amb els gèneres informatius, pel fet de ser un producte audiovisual que 

proporciona informació, sobre un artista en aquest cas. Això no obstant, ja veurem més 

endavant si aquesta informació la podríem considerar real o fictícia, o una barreja 

d’ambdues. 
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 El documental musical, altrament anomenat “rockumental”, és un documental 

que inicialment parlava del rock n’roll i/o dels seus músics, tot i que s’ha ampliat el seu 

ús popular i no només s’utilitza per parlar del rock n’roll, sinó també del pop, dance, o 

blues, entre d’altres estils musicals. Es comença a anomenar també “rockumental” a 

partir del moment en què el director de la pel·lícula This is spinal tap (Rob Reiner, 1984) 

fa servir aquest neologisme. En aquest film, considerat una pel·lícula de culte, s’explica 

la vida d’un grup musical fictici que, posteriorment, va traspassar la ficció i va convertir-

se en un grup musical real de rock n’roll.  

 El documental musical o “rockumental” és un gènere cinematogràfic que 

actualment comença a tenir força èxit i a projectar-se a nivell internacional, ja que el 

nombre de produccions augmenta i se celebren alguns festivals, com el festival de 

cinema documental musical “In-Edit Beefeater”, del qual se celebrarà la sisena edició a 

Barcelona el proper mes d’octubre de 2008 i que té gran repercussió internacional. 

També, el festival de Gijón compta amb una part dedicada a aquest gènere anomenada 

“Desorden y concierto”, on es va estrenar un documental musical sobre Metallica, 

Some kind of monster (Joe Berlinger i Bruce Sinofsky, 2004).   

 Fins i tot grans directors de cine com Martin Scorsese s’han atrevit a endinsar-se 

en aquest gènere cinematogràfic. Entre altres pel·lícules, Scorsese ha dirigit The last 

waltz (1978), sobre un concert del grup The Band, tot i que es considera més aviat una 

“performance movie” per tractar-se d’una sola actuació. Tal com afirma el periodista 

Richard Corliss (2006: 43-47): “[...] good stories don’t always come from a writer’s 

imagination”. 

 Alguns dels grans clàssics o obres mestres del gènere, sense tenir en compte 

els mencionats anteriorment, són: Don’t look back (Donn Alan Pennebaker, 1967), 

sobre Bob Dylan; Sympathy for the devil (Jean-Luc Godard, 1968), sobre The Rolling 

Stones; o Stop making sense (Jonathan Demme, 1984), sobre Talking Heads. Després, 

a partir del 1984, hi ha altres neoclàssics, com: Dig (Joe Berlinger i Bruce Sinofsky, 

2004), sobre The Brian Jonestown Masacre i The Dandy Warhols; o No direction home 

(Martin Scorsese, 2005), sobre Bob Dylan una altra vegada. 

 Molts artistes aposten per la comercialització d’un documental musical que 

expliqui les seves vides professionals i/o personals, paral·lelament a la venda de 

concerts en format DVD d’actuacions en directe, per donar-se més a conèixer, o com a 

sistema de marxandatge i atracció de nou públic. D’altra banda, existeixen documentals 

que no han produït els mateixos artistes i que solen ser destinats a emissions 
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televisives amb les mateixes finalitats informatives que pot tenir qualsevol altre 

documental de qualsevol altre temàtica, no només musical sinó mediambiental, 

històrica, o cinematogràfica, entre d’altres. 

 També cal que diferenciem entre els documentals en què els artistes s’encarnen 

a ells mateixos tal com són i els documentals en què opten per la pseudocaracterització 

d’un altre personatge, com és el cas de l’antic grup Spice Girls, amb la pel·lícula 

Spiceworld: la pel·lícula (Bob Spiers, 1997), en què les “noies picants” apareixen com 

“reals”, però on no es poden veure clarament els límits entre aquesta “realitat” 

(postissa) i la ficció. Alguns d’aquests documentals pseudocaracteritzats s’anomenen 

“pseudodocumentals”, ja que no queda clara la frontera entre el personatge real i el 

fictici. Finalment, també existeixen altres tipus de pseudodocumentals que s’allunyen 

del rockumental, perquè no són musicals, i podrien ser títols com Borat (Larry Charles, 

2006) o El projecte de la bruixa de Blair (Daniel Myrick, 1999). 

 En el cas dels dos rockumentals escollits per al present treball d’investigació, In 

bed with Madonna i I’m going to tell you a secret, podríem considerar-los en certa 

manera pseudodocumentals, ja que no podem percebre el límit entre la realitat i la 

ficció. Georges-Claude Guilbert (2004: 113), al seu llibre El mite Madonna, afirma la 

ficció del primer documental: “En la cama con Madonna 1pretén ser una pel·lícula 

documental. De fet, no és res més que ficció (postmoderna). En la cama con Madonna 

és un joc”. Tanmateix, Guilbert aclareix que és molt probable que Madonna pretengués 

barrejar la ficció i la realitat −igual que a la pel·lícula El màgic d’Oz (Victor Fleming, 

1939)− mitjançant l’ús d’escenes en color i escenes en blanc i negre: 

 
De fet, la dona real és una simple ficció, per contradictori que pugui semblar, ja que 

Madonna no oblida en absolut la presència de les càmeres, ni tan sols un segon. Seria més 

adequat parlar de dos tipus diferents de posades en escena a En la cama con Madonna. 

L’estrella fa un espectacle en color i un altre en blanc i negre. Allò que ens deixa veure en blanc i 

negre és la construcció d’una “realitat” que és tan fictícia com la seva aparició a l’escenari. 

 

 En aquest punt també cal que destaquem el títol que es va utilitzar als EUA i al 

Canadà, Truth or dare, que fa referència al joc anomenat aquí “petó, veritat o 
                                            
1 En aquest treball de recerca utilitzo el títol original en anglès (In bed with Madonna), però aquí apareix 

en espanyol perquè a la traducció al català del llibre de Guilbert vaig seguir el criteri de traduir-les, 

sempre i quan aquestes pel·lícules s’haguessin traduït abans (en primer lloc, en català i, en el seu 

defecte, en espanyol). 
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atreviment” en què un grup de persones en cercle ha d’escollir, un per un, si 

prefereixen besar un altre membre del grup, contestar la veritat a una pregunta 

determinada que formulen la resta de membres del joc o bé atrevir-se a fer una “acció” 

que també seleccionen aquests mateixos membres. I, de fet, a una escena de la 

pel·lícula Madonna juga a “petó, veritat o atreviment”, però sense la part del petó. Per 

tant, amb aquest joc també es qüestiona la forma de dir la veritat, igual que l’argument 

del documental. 

 De fet, Carmona (1993: 103) també parla de l’ús conscient de la combinació del 

color amb el blanc i negre i també posa com a exemple El màgic d’Oz:  

 
Pensemos, por ejemplo, en El mago de Oz [...]. En el primero de los citados, el blanco y 

negro señala los límites de la realidad dentro del film, y el color, la entrada en el universo de los 

sueños de Dorothy (Judy Garland). [...] El blanco y negro o el virado en sepia en el interior de un 

film en color puede indicar intento de producir efecto de realidad. 

 

Per tant, podem considerar que la pel·lícula conté un ús conscient de la 

combinació per produir més efectes de realitat dins d’un context “pseudofictici”, ja que 

no podem oblidar que el llançament del documental és una altra via de promoció dins 

de la seva carrera com a artista. I és que, tal com diu Laura Santamaria a la seva tesi 

sobre referents culturals i subtitulació (2001: 81): “Els autors d’obres de ficció tenen 

llicència explícita per inventar informació”. Madonna, per tant, com a autora d’aquesta 

obra de ficció, es pot permetre aquesta llibertat. I és que, efectivament, Madonna té 

control absolut sobre la versió final del rodatge. Perquè, tot i que Madonna pretén 

mostrar bona part de la seva vida al documental i, fins i tot, Warren Beatty ho reafirma 

en una escena del film, on diu que Madonna no sap viure sense càmeres, autors com 

Georges-Claude Guilbert o Andrew Morton ho posen en dubte en alguna ocasió. 

Guilbert (2004: 118), d’una banda, recorda l’entrevista a Madonna i Alek Keshishian 

que es va emetre al programa “Between the sheets with Madonna” l’any 1991: “Però 

l’element més revelador d’aquella entrevista es produeix quan Keshishian intenta 

explicar els canvis de passatges de blanc i negre a color: Madonna l’interromp molt 

encantadorament però de manera autoritària al mateix temps, afegint més acudits i, de 

fet, no el deixa acabar. Es revela així l’absència de revelació...”. De l’altra, Morton 

(2001: 17) fa esment a una altra escena del film en què Madonna fa fora les càmeres 

que la segueixen perquè té una reunió i no vol que se la filmi mentre parla de negocis: 
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Ironically, of all the many faces Madonna presents to the world [...] the ones he tries most 

assiduously to disguise is that of successful businesswoman. [...] ‘GET OUT’, she ordered 

director Alek Keshishian when his camera crew tried to film a business conference during the 

infamous Truth or Dare documentary [...]. 

 

Tot i així, Morton (2004: 168) també cita l’escena de Beatty mencionada 

anteriorment i reconeix: “As far as Truth or Dare is concerned, her exhibitionist qualities 

were perfectly matched to the voyeuristic urges of her audience, but her craving for 

exposure revealed the extent to which she defined herself by her image, a kind of 

desperate scorning of the soul”. 

 Per tant, queda clar que, a la pel·lícula, i en altres àmbits de la seva carrera 

artística, Madonna juga amb aquesta pseudoveritat i, sinó, vegem un fragment de l’obra 

de J. Randy Taraborrelli (2001: 269): “Posteriormente, comentó a Vanity Fair: “La gente 

dirá: «Sabe que la cámara está rodando, sólo actúa.» Pero, aunque actúe, hay 

veracidad en mi actuación. Podrías verla y decir: «Todavía no conozco a Madonna… ¡y 

bueno!» Porque nunca conocerás mi verdadero yo. Jamás […]”. 

 Espasa (2004: 183-197) parla del límit entre realitat i ficció. Posa com a 

exemples dos documentals no musicals, JFK (Oliver Stone, 1991) i Bowling for 

Columbine (Michael Moore, 2002). Creu que s’hi barregen elements típics del 

documental convencional, com la narració en voice-over, amb elements propis de les 

pel·lícules de ficció. Precisament sobre el concepte de voice-over, en relació amb la 

ficció i no ficció als documentals, n’ha parlat Eliana Franco (2006), qui comenta que, a 

diferència del doblatge, que sol ser una “imitació” de l’original, i que s’utilitza més en 

gèneres de ficció, el voice-over sol tenir un ús més estès entre gèneres no ficticis, com 

els documentals. Franco (2001: 178) afirma que: “[...] unlike dubbing, the objective of 

voiced-over versions of documentaries is not to create the illusion of being an original, 

an illusion regulated by the naturalization norm, but to find a balance between the 

known and the unknown [...]. En el cas dels documentals de Madonna, les convencions 

usades al servei de la ficció o la realitat són diferents. En ambdós casos considero que 

un dels elements que pot proporcionar més elements de realitat és la música 

interpretada en directe i, precisament, són les escenes que apareixen filmades en color, 

a diferència de les escenes offstage, filmades en blanc i negre. Elements com la 
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diferenciació entre les escenes en color o en blanc i negre, com ja hem comentat, 

aporten a ambdós films una ficció afegida. 

 Finalment, és important que diguem que, a diferència de la classificació de 

González Requena (1989: 39-49) sobre la tipologia de textos informatius, on estableix 

que “als documentals [...] s’esborra l’empremta del subjecte enunciador i el relat dels 

fets adquireix una retòrica impersonal que exclou les funcions fàtica, conativa i 

expressiva del llenguatge”, això no succeeix als documentals escollits com a corpus 

d’aquest treball d’investigació, ja que precisament Madonna, com a protagonista, pretén 

fer un film completament personal. Per tant, podríem parlar d’un pseudodocumental a 

partir de tot el que s’ha mencionat anteriorment. 

 No voldria oblidar-me d’altres artistes molt coneguts que han optat pel 

documental musical com a via de promoció com, per exemple, Bruce Springsteen, amb 

el film Wings for wheels: The making of 'Born to run' (Thom Zimny, 2005), Chuck Berry, 

amb la pel·lícula Hail! Hail! Rock 'n' roll (Taylor Hackford, 1987), U2, amb Rattle and 

hum (Phil Joanou, 1988). 

 I és que el gènere del documental musical, i fins i tot el pseudodocumental, cada 

cop és més conegut i guanya més adeptes. Segons un article d’Iñigo López del 

suplement “EP3” del diari “El País” del 6 d’octubre de 2006, la prova que el documental 

musical augmenta les seves produccions a nivell mundial és que la cadena FNAC va 

llançar aquella mateixa tardor una línia pròpia de documentals perquè, entre d’altres 

raons, la demanda del gènere és molt alta i el DVD ajuda a ampliar les fronteres de la 

música. Segons xifres de les SGAE, l’any 2004 es van vendre 3 milions i mig de DVD 

musicals, en comparació amb el mig milió de 2 anys enrere. 

 La meva recerca es basa, en part, en dos pel·lícules pseudodocumentals per 

detallar i valorar la importància de subtitular els fragments cantats d’aquests 

rockumentals, ja que l’element musical és vinculant per aconseguir-ne una comprensió 

desfragmentada. 

 

1.4. El videoclip musical 
 
 El videoclip musical és una pel·lícula breu que sol acompanyar una cançó, 

generalment un single i que té la mateixa durada de la cançó, o fins i tot pot arribar a 

ser d’una durada superior al single si el videoclip inclou escenes addicionals 

(introduccions o escenes no cantades). El videoclip musical té una finalitat promocional 
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de l’àlbum que inclou aquella cançó. És un dels símbols de l’era postmoderna i ha 

donat a conèixer la música pop i rock de les darreres dècades gràcies a la unió de 

cançó i imatge. 
El primer nom relacionat amb el naixement del videoclip musical és el d’Oskar 

Fischinger (1900-1967), pintor i realitzador de cinema alemany que, juntament amb 

altres creadors europeus de principis dels anys 20 del segle passat, va crear una sèrie 

d’imatges que havien d’acompanyar peces musicals preexistents. 

De totes maneres, la idea actual que tenim del videoclip musical neix als anys 

vuitanta del s. XX, quan la cadena MTV basa el seu format televisiu en l’emissió 

continua de videoclips musicals, que aleshores esdevenen aquesta forma de promoció 

dels àlbums de llarga durada que els artistes llancen al mercat. Recordem, a tall 

d’anècdota, que la primera cançó en forma de videoclip musical que va emetre aquesta 

cadena l’1 d’agost de 1981 va ser la que duu l’emblemàtic títol de Video killed the radio 

star, del grup The Buggles (Rusel Mulcahy, 1981) (vegeu VC01). Tanmateix, el que es 

considera el primer videoclip musical de la història va ser el de la cançó Bohemian 

rhapsody del grup The Queen (Bruce Gowers, 1975) (vegeu VC02), malgrat que grups 

com The Beatles o ABBA ja havien estrenat algun videoclip pocs temps abans (al 1966 

i al 1974, respectivament), i el videoclip considerat com a més important fins a 

l’actualitat és el de la cançó Thriller de Michael Jackson (John Landis, 1983) (vegeu 

VC03), considerat també un curtmetratge de terror i del qual, precisament ara, se 

celebra el 25è aniversari. 

 Ana María Sedeño, de la Universitat de Màlaga, ha publicat diversos articles en 

línia i un volum sobre els videoclips musicals. Segons Sedeño (1990), el videoclip 

musical, en primer lloc, té una finalitat purament publicitària, per vendre un disc, cançó, 

tema i, de manera més subtil, la imatge i personalitat del grup o solista. En segon lloc, 

creu que el videoclip vol unir unes imatges a una música preexistent. Finalment, afirma 

que és un discurs específic amb una especial vinculació entre imatge i so (música) en 

relació a unes finalitats publicitàries. 

 Kaindl (2005: 251-252) també ha parlat de la traducció de videoclips musicals. 

Considera que la música popular no només conté codis acústics sinó també codis 

visuals que solen anar integrats en l’esdeveniment acústic. Els videoclips musicals, 

afirma, són formes audiovisuals complexes en què s’interrelacionen so, llenguatge i 

imatge en una relació funcional (recordem també, en aquest punt, la taula de 

Zabalbeascoa). Considera que la transferència del codi acústic al visual es pot 
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entendre com a traducció intersemiòtica en el sentit de Jakobson (1959). La clau per 

entendre aquest procés és l’anàlisi de dependències recíproques i relacions potencials 

entre els diferents elements. Cita també Goodwin (1993: 56), que creu que les imatges 

dels vídeos musicals sovint estan connectades amb la música de diferents maneres: 

una relació iconogràfica en forma "d'imatgeria personal”, “imatges associades purament 

amb la música pròpiament dita”, “significants visuals derivats de la iconografia popular 

nacional” i “signes culturals populars associats a la música”. Aquí cal que recordem 

l’afirmació de de Linde i Kay (1999: 5) sobre la unió d’elements que intervenen en el 

procés de subtitulació: “The main conditions of subtitling stem from the integration of 

text, sound and image, the reading capabilities of target viewers, and the restrictions 

which these two factors place on space and time”. Aquesta afirmació, evidentment, la 

tinc en compte al capítol d’anàlisi del corpus dedicada als videoclips musicals. 

 Els videoclips musicals normalment no se subtitulen, per la qual cosa el ventall 

d’interpretacions es multiplica infinitament. I no és que aquesta multiplicitat 

d’interpretacions sigui incorrecta o inadequada, però la subtitulació de la lletra de la 

cançó potenciaria la connexió plurisemiòtica entre text cantat, llegit, i la imatge. De 

vegades, un ritme o una melodia poden generar sentiments que poden ser contraris al 

missatge inicial de la cançó. En alguna ocasió, algunes cançons de música negra 

poden semblar simplement cançons d’amor i, si llegim la lletra amb més deteniment, 

veurem que són cançons de rebuig cap a altres persones o accions, i que inclouen fins 

i tot un llenguatge col·loquial i/o vulgar. Fixem-nos, per exemple, en la cançó Stan del 

rapper Eminem. La cançó (vegeu annex 5), pertanyent a l’àlbum The Marshall Mathers 

LP i llançada al mercat l’any 2000, parla d’un fan que mata la seva dona i se suïcida 

perquè no ha rebut cap carta de resposta del seu ídol, a qui es dirigeix constantment. 

La lletra inclou frases com les següents: “But anyways, fuck it, what's been up man, 

how's your daughter?”, “I like the shit you did with Ruckus too, that shit was fat”, “That's 

pretty shitty man, you're like his fuckin' idol” o el següent fragment, realment esgarrifós, 

que explica el moment en què el fan s’està a punt de tirar en cotxe des d’un pont, amb 

la xicota lligada dins del cotxe perquè no es pugui escapar i s’ofegui amb ell: “Hey Slim, 

that's my girlfriend screaming in the trunk; but I didn't slit her throat, I just tied her up, 

see I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more, and then she'll die too. 

Well, gotta go, I'm almost at the bridge now”. Vegeu VC04 per visionar el videoclip de la 

cançó (Phil Atwell i Dr. Dre, 2001). 
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 La cançó inclou tornades que són fragments de la cançó Thank you de Dido, 

pertanyent a l’àlbum No angel i llançat el 2001 (vegeu annex 6 per a la lletra), i l’actriu 

protagonista del videoclip d’Stan és precisament la cantant Dido. La lletra de la cançó 

Thank you parla d’una noia que, malgrat les dificultats que es troba a la vida (deutes 

pendents, arribar tard a la feina, etc.) sempre té algú que li dóna un cop de mà, i ella li 

ho agraeix. Al videoclip (David Meyers, 2001) (vegeu VC05), Dido canta mentre 

presencia com desnonen casa seva perquè no ha pogut pagar els deutes, tal com 

sentim a la frase: “[...] got bills to pay”. La lletra d’aquesta cançó en cap moment inclou 

vulgarismes o llenguatge col·loquial, i es va utilitzar com a sample a Stan, cosa que pot 

provocar que part del públic cregui que la segona cançó conté la mateixa història o 

llenguatge de la primera, o si més no que mantenen una vinculació important. Tot i així, 

malgrat algunes semblances que comparteixen totes dues històries, ja que els 

personatges que apareixen a les lletres i als videoclips musicals d’ambdues cançons 

passen per situacions difícils a la vida, són caracteritzacions totalment diferents, ja que 

el personatge d’Eminem al final no se’n surt i el de Dido sí, i el primer és un malalt 

mental obsessionat per una altra persona i el segon és una dona que té dificultats 

econòmiques però compta amb el suport moral d’algú que l’ajuda a superar aquests 

moments traumàtics i a qui li dóna les gràcies. 

 Finalment, la cançó d’Eminem fa una clara referència a Phil Collins i la seva 

cançó In the air tonight, de l’àlbum Face value (1980) (vegeu annex 7 per a la lletra i 

VC06 per visionar el videoclip musical, dirigit per Stuart Orme, 1981). Al voltant de la 

cançó de Collins es va crear una llegenda urbana sobre si el cantant va presenciar un 

assassinat (un ofec sense auxili o una violació, segons la versió), del qual 

posteriorment va escriure una cançó que, suposadament, va cantar en directe amb un 

focus enfocant la cara de l’assassí, que es trobava entre el públic després que ell li fes 

arribar una entrada per assistir al concert. Eminem ha agafat aquesta rumorologia amb 

molta perspicàcia per incloure-la a la lletra de la seva cançó Stan que, com hem vist, 

també parla d’un assassinat i un ofec sense auxili: “You know that song by Phil Collins 

from ‘The Air In The Night’? About that guy who could have saved that other guy from 

drowning? But didn't? Then Phil saw it all then at his show he found him? That's kinda 

how this is”. Aquest seria un exemple clar d’intertextualitat que també he volgut 

subratllar perquè reafirma la necessitat de subtitular les cançons per no perdre’n cap 

detall i poder tenir accés a informacions tan interessants com aquesta. La qüestió de la 
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intertextualitat tornarà a aparèixer, amb altres exemples, en una part posterior del 

treball. 

 En general, com hem vist fins ara, el videoclip musical no inclou mai subtítols 

amb la traducció de la lletra de la cançó, cosa que dificulta sovint la captació total del 

missatge compost per lletra, imatge i música, ja que el videoclip és un conjunt format 

per aquests tres elements, igual que ocorre amb el documental musical.  

 La cadena MTV, que va néixer l’any 1981, i que s’ha dedicat des de llavors 

principalment a l’emissió de videoclips musicals, sovint inclou petites finestres o pop-

ups a un extrem de la pantalla des d’on podem llegir informació sobre el rodatge del 

videoclip, anècdotes sobre l’artista o el grup en qüestió o altres informacions 

anecdòtiques. Però no representen en cap sentit la traducció de la lletra de la cançó.  

 La cadena VH1 és una altra coneguda cadena musical nord-americana. Va 

néixer l’any 1985 i, a diferència d’MTV, tenia com a objectiu emetre videoclips per a un 

públic adult, ja que MTV es dirigia principalment a adolescents, però actualment està 

dirigida a tots els públics, igual que la seva cadena germana. Un dels seus programes 

portava com a títol “Pop-up videos” i, posteriorment, es va posar a la venda una 

selecció d’alguns d’aquests videoclips musicals. 

 El fotograma següent, extret de l’emissió d’un videoclip de Heartbreak hotel 

d’Elvis Presley a la cadena VH1 (vegeu VC07), mostra un pop-up amb informació 

relacionada amb les imatges: 

 

 
Fotograma 1. Pop-up d’un videoclip de Heartbreak hotel d’Elvis Presley. 
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 Com podem veure al fotograma, aquesta informació que apareix al pop-up no és 

el subtítol amb la traducció d’algun fragment cantat de la cançó de Presley. Tanmateix, 

aporta una informació que, segurament, l'espectador agraeix perquè proporciona uns 

antecedents sobre la història de la cançó. 

 A la part final del capítol 3 analitzo onze videoclips musicals de la cantant 

Madonna per examinar els efectes de la manca de subtitulació en aquest gènere 

audiovisual. 

 
1.5. Conclusions de l’estat de la qüestió 
 

 A partir de tota aquesta contextualització tant teòrica com professional, destaco 

els següents aspectes que tinc en compte de cara a propers capítols del treball: 

 

• La traducció de cançons és una pràctica heterogènia: hi ha diferents maneres de 

traduir cançons (per ser cantades –doblatge–, per ser llegides –subtitulació–), 

igual que existeixen diferents tipus de gèneres cinematogràfics susceptibles 

d’incloure alguna mena d’element musical, ja sigui vocal o instrumental, com els 

documentals musicals, els videoclips musicals, les pel·lícules o els musicals, o 

altres gèneres com, per exemple, l'òpera. 

• No existeixen uns criteris clars sobre com s'ha de traduir una cançó, ni des de la 

perspectiva teòrica ni la professional, ja que és un tema poc analitzat i les 

anàlisis i estudis que el tracten mostren criteris divergents. Existeix, per tant, un 

debat sobre com s'ha de dur a terme correctament aquesta pràctica. 

• Les definicions de documental musical i rockumental, com a tipus de 

documental, incideixen en la relació entre ficció i realitat. Aquí veiem elements 

importants a tenir en compte com el voice-over i la filmació en color en 

contraposició amb la filmació en blanc i negre. 

• Els videoclips musicals contenen una gran varietat d’aspectes semiòtics, per la 

qual cosa seria molt interessant fer ús dels subtítols per poder-los unir a la lletra 

de la cançó i completar la unitat text, imatge i música de manera eficaç. 
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2. Enquesta sobre Madonna 
 
2.1. Objectiu de l’enquesta 
 
 Com que he seguit de prop la carrera professional de Madonna des de fa 19 

anys, conec la seva evolució. He pogut observar que, durant 25 anys de producció 

artística, han estat molts els missatges que Madonna ens ha volgut fer arribar 

mitjançant diversos tipus de música i de simbologia. Tanmateix, sempre he considerat 

que uns predominen més sobre els altres: quan se li pregunta a algú que no és fan de 

Madonna quina és la temàtica preferida de la cantant quan s’expressa musicalment, 

primer menciona el sexe o la religió perquè és el que ha tingut més ressò a la premsa 

per la provocació que comporta parlar d’aquestes qüestions en públic. Però existeixen 

molts altres temes de què parla Madonna i que potser no hem tingut tant en compte, 

com l’homosexualitat, la sida, la misogínia, la violència de gènere, les guerres, la 

política o la fam. 

 L’objectiu de l’enquesta ha estat, per tant, recopilar informació sobre la cantant 

per saber si els oients i telespectadors la saben reconèixer, coneixen la seva música, 

les lletres de les seves cançons o alguns dels seus videoclips musicals, i saben si es 

tradueix (o no) la seva música, per tal de donar una mica més d’antecedents a aquest 

treball d’investigació no només des de la perspectiva acadèmica, sinó des de la 

perspectiva pública, del receptor directe dels productes audio(visuals) de Madonna. 

Gràcies a l’enquesta, tal com veurem a les conclusions d’aquest capítol i a les 

conclusions finals del treball, he recollit una informació essencial per a la cerca del 

marc teòric del present estudi i per a la selecció i posterior anàlisi del corpus analitzat. 

 

2.2. L’enquesta 
 

 Tot seguit presento l’enquesta i, a continuació, n’explico les característiques 

principals: 
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1 Coneix la cantant Madonna?  

2 De quin país és?  

3 En quin idioma canta?  

4 Quin nivell d’anglès té vostè? 

 

L’entenc 

El parlo 

L’escric 

Totes tres opcions 

5 Escolta sovint música en anglès?  

6 Entén les lletres de les cançons en anglès que escolta?  

7 Podria mencionar-me 5 cançons de la cantant? Si en sap 

més de 5, esculli les més representatives. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8 Podria dir-me 5 àlbums de la cantant? Si en sap més de 5, 

esculli els més representatius. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

9 Quina diria que és la seva cançó més coneguda?  

10 I el videoclip més conegut?  

11 Quins temes sol tractar la cantant a les seves cançons? 

(Màxim de 5) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

12 De tots ells, quin diria que és tema del qual li agrada més 

parlar a Madonna? 

 

13 Vostè creu que la majoria dels videoclips de Madonna tenen 

relació amb els continguts de les cançons? 

 

14 En quin cas creu que coincideixen (3 exemples) 1. 

2. 

3. 

15 En quin cas creu que no coincideixen (3 exemples) 1. 

2. 

3. 

16 Quin és el missatge que vostè creu que Madonna vol fer 

arribar al seu públic? 

 

 

17 Vostè creu que aquest missatge s’entén a l’àmbit espanyol i 

català? 

 

18 Per què?  

19 Quines 2 pel·lícules creu que són les més conegudes de 

Madonna? 

1. 

2. 

20 Les ha vist en anglès, català o espanyol? Anglès 

Català 

Espanyol 

Combinant original i traducció 

21 Prefereix el doblatge o la subtitulació d’aquestes pel·lícules?  
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22 Creu que és útil la subtitulació de cançons cantades en 

directe (per exemple, a concerts) per entendre les lletres? 

 

23 Vostè llegeix aquests subtítols normalment?  

24 S’ha adonat mai que alguna cançó ha parlat d’un missatge 

diferent al que vostè es pensava després de llegir el subtítol 

a la televisió o a un DVD? 

 

25 Quin cas podria mencionar?  

 

Nom: _____________________________________________________ 

Cognoms: __________________________________________________ 

Sexe: _____________________________________________________ 

Edat: ______________________________________________________ 

Nivell d’estudis: _____________________________________________ 

 

Taula 4. Enquesta sobre Madonna. 

 

2.3. Característiques 
 

 A continuació enumero les característiques principals de l’enquesta presentada: 

 

• Vaig triar a l’atzar les persones enquestades, sense que responguessin a un sol 

grup d’edat, sexe, estat civil, professió o nivell cultural. El fet que poguessin ser 

seguidores de Madonna no va ser, en cap moment, una condició per respondre 

l’enquesta. 

• Vaig distribuir i recollir l’enquesta l’estiu de 2004 i vaig rebre un total de 105 

enquestes contestades, un 85% en català (89 enquestes) i un 15% en espanyol 

(16 enquestes), ja que també estava disponible en espanyol per a no 

catalanoparlants. 

• Quant als canals de distribució, vaig combinar el contacte personal amb la 

persona enquestada amb el contacte per correu electrònic, ja que Internet, sens 

dubte, va ser una bona font per trobar possibles persones enquestades, i també 

per telèfon (jo mateixa em vaig encarregar de transcriure aquestes enquestes 

telefòniques i passar-les a format electrònic). Les persones que van respondre 

l’enquesta pertanyien tant al meu entorn personal i professional com eren 

persones desconegudes. 

• L’enquesta inclou preguntes obertes i tancades. Vaig incloure’n d’obertes perquè 

permetien respostes més lliures, sense cap limitació, és a dir, permetien 

descobrir aspectes imprevistos en el disseny de l’enquesta. Tot i així, han estat 
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les més difícils d’interpretar, ja que d’elles vaig haver de crear una posterior 

classificació de respostes on englobar-ne de semblants. Algunes expressaven la 

mateixa idea que altres amb diferents paraules, així que vaig haver de crear un 

glossari de termes clau per identificar i classificar les respostes (vegeu annex 8). 

• En acabar l’enquesta vaig demanar el nom, cognoms, edat, sexe i nivell 

d’estudis per tal de realitzar estadístiques a l’hora d’estudiar-ne els resultats. 

Existia la possibilitat de no respondre a qualsevol de les preguntes. Així doncs, 

es tractava d’una opció voluntària. 

• Vaig incloure preguntes introductòries sobre dades bàsiques de la cantant i de la 

persona que contestava l’enquesta. 

• Vaig crear blocs temàtics, com veurem tot seguit. 

 

2.4. Blocs temàtics 
 

 L’enquesta està dividida en tres blocs temàtics: 

 

2.4.1. Bloc 1 (preguntes 1-6) 

 Com a qualsevol enquesta, les primeres preguntes (preguntes 1-3) són 

introductòries. Pregunten sobre el coneixement bàsic de la qüestió: si es coneix 

Madonna, en quin idioma canta i quina és la seva nacionalitat. Les preguntes 4-6 ja 

introdueixen la qüestió de l’idioma. En elles podem saber el nivell d’anglès que tenen 

les persones enquestades, i si aquest pot influir en les següents respostes, és a dir, si 

escolten música en anglès i la poden entendre o només escolten melodies. Per tant, 

pretenc inferir si la traducció de textos condiciona la recepció de les cançons de 

Madonna. 

 

2.4.2. Bloc 2 (preguntes 7-18) 

 A partir de la pregunta 7, i fins a la número 18, m’endinso a preguntar sobre les 

produccions artístiques de Madonna. En primer lloc, vull saber si coneixen cap 

d’aquests productes i, si el coneixen, vull saber si els missatges que s’emeten arriben 

gràcies a la traducció. Fins i tot m’atreveixo a preguntar les persones enquestades si 

creuen que aquests missatges que elles consideren que arriben s’entenen prou bé. 

Dins d’aquest bloc he fet subdivisions, és a dir, les preguntes 7-9 demanen cançons i 

àlbums de Madonna, les preguntes 10-12 demanen la temàtica més emprada de 
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Madonna a l’hora de crear cançons, i les preguntes 13-15, videoclips, i les preguntes 

16-18 els missatges que Madonna emet al públic en general. 

 

2.4.3. Bloc 3 (preguntes 19-25) 

 L’últim bloc, des de la pregunta 19 fins a la 25, està dividit en dues parts: es basa 

en preguntes sobre doblatge i subtitulació de pel·lícules i altres productes de Madonna 

(preguntes 19 i 20). En aquest apartat, pensat especialment per a la posterior anàlisi de 

traducció en aquest treball, pretenc analitzar si la subtitulació de videoclips i concerts 

per a la televisió o altres formats com el DVD és útil per facilitar la comunicació i fer 

arribar missatges (preguntes 21-25). 

 

2.5. Resultats 
 

 A continuació, analitzo els resultats de l’enquesta segons les respostes 

obtingudes. Per a més informació o per consultar les respostes, les he inclòs totes a 

l’annex 9 del treball, numerades des de la primera fins a l’última per ordre de 

contestació. També recordo en aquest punt que a l’annex número 8 s’inclouen totes les 

estadístiques en figures i quadres. 

 

2.5.1. Anàlisi del bloc 1 

 Van contestar l’enquesta un total de 105 persones, de les quals un 49,5% eren 

dones, un 49,5% eren homes i un 1% no va contestar aquesta pregunta sobre el sexe 

de la persona enquestada. L’edat mitjana dels enquestats era de 31,9 anys, malgrat 

que 9 persones no van voler contestar. Quant al nivell d’estudis, el 20% havia cursat 

una llicenciatura, un 17,1% havien acabat els estudis de secundària i un 17,1% havien 

cursat una diplomatura. La resta tenia altres nivells d’estudis, entre ells Formació 

Professional 1, Formació Professional 2, mòduls de primer i segon grau, ensenyament 

primari, ensenyament secundari obligatori, enginyeria, màster o doctorat. Vegem les 

figures que contenen aquestes primeres dades: 
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Figura 16. Sexe de les persones enquestades. 
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Figura 17. Nivell d’estudis dels enquestats. 

 

 Les primeres conclusions que podem extreure sobre les persones que van 

contestar l’enquesta són les següents: 

 

• Hi van participar una part equitativa d’homes i dones. 

• Segons la mitjana d’edat, podríem afirmar que es tractava en la seva majoria de 

persones majors d’edat amb estudis obligatoris finalitzats. 

• Segons la mitjana d’edat, és normal que les persones enquestades, en la seva 

majoria, coneguessin la cantant Madonna, ja que la cantant va començar la seva 
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carrera musical i artística l’any 1983, feia 21 anys des del moment en què es va 

contestar l’enquesta, i la mitjana d’edat, recordem-ho, és de gairebé 32 anys. 

• El nivell d’estudis mig era força elevat, per la qual cosa també podríem afirmar 

que es tractava d’una classe social alfabetitzada i amb un nivell cultural elevat. 

 

 Segons les dades obtingudes, tothom coneixia qui era Madonna, i en la seva 

majoria (74%) coneixien quina era la seva nacionalitat (EUA), tot i que algunes 

persones enquestades (14%) van respondre que era anglesa o italiana. Un 11% no va 

contestar. Vegem-ne els resultats als següent gràfics: 

 

CONEIX LA CANTANT MADONNA?
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Figura 18. Coneixements sobre la cantant Madonna. 
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Figura 19. Nacionalitat de la cantant 
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De moment, d’aquests resultats podem desprendre l’afirmació que Madonna és 

un personatge mediàtic conegut, tot i que és difícil constatar si aquest fet és a causa de 

la seva imatge o a causa de la seva producció artística. Potser és una barreja de tots 

dos elements, o n’influeix algun altre. 

 A partir dels resultats de l’enquesta, veiem que el 95% va contestar que 

Madonna canta únicament en anglès, i un 5% va respondre anglès i també idiomes 

com l’espanyol, el sànscrit, el francès o fins i tot hi devia haver alguna confusió i es va 

mencionar que ha cantat algunes estrofes en “hebreu”, segurament a causa del 

conegut interès de Madonna per la càbala, una branca del judaisme. Vegem el següent 

gràfic: 

 

EN QUIN IDIOMA CANTA?
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Figura 20. Idioma en què canta Madonna. 

 

 D’aquesta figura deduïm que tothom sabia que Madonna canta en anglès i que 

molt poques persones creien important mencionar altres llengües. Cal que recordem, 

però, que Madonna sí ha cantat en algunes ocasions en altres llengües, entre les quals 

no surt el japonès als resultats, i continuem veient que és un personatge mediàtic 

conegut del qual també se’n sap l’idioma en què s’expressa musicalment. 

 Els següents gràfics mostren el nivell d’anglès que tenen les persones 

enquestades. L’objectiu era conèixer-lo per tal de fer posteriors deduccions i vincular el 

domini de la llengua anglesa amb altres preguntes de l’enquesta. Un 44% afirmava 

tenir un nivell d’anglès avançat, i més de la meitat es trobaven entre nul i mig (53%), 

tenint en compte que un 3% no ho sabia o no contestava. Vegem la següent figura: 
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QUIN NIVELL D'ANGLÈS TÉ VOSTÈ?
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Figura 21. Nivell d’anglès de l’enquestat. 

 

 Aquesta figura, la podem interpretar de dues maneres. La primera seria 

considerar que el nivell avançat era el predominant, ja que la columna “avançat” era la 

més elevada i, per tant, la que més persones van contestar. Tanmateix, representa 

menys del 50% del total de persones enquestades, per la qual cosa la segona 

interpretació (i potser la més encertada) seria afirmar que el percentatge de persones 

que saben anglès en un nivell avançat és una minoria (menys del 50%) i que 

predominen els nivell de nul a mig. 

 A la figura 21 veiem la freqüència amb què s’escolta música en anglès i que un 

87% va contestar afirmativament. Recordem aquí que la majoria de cançons actuals 

s’escriuen i canten en anglès. En aquesta figura, vinculada directament amb l’anterior, 

vull descobrir si s’entenen les lletres de les cançons quan aquestes estan escrites i 

cantades en anglès, tot i que reconec que podria haver demanat també quin tipus de 

música en anglès escoltaven les persones enquestades per concretar una mica més. 

L’objectiu de la primera de les dues preguntes estava directament lligat a la següent, 

perquè permetia saber si, de totes aquelles persones que van afirmar que escoltaven 

sovint música en anglès, hi havia una capacitat de comprensió elevada de les lletres 

d’aquestes cançons. Segons els resultats, només un 19% va afirmar entendre-les en la 

seva totalitat. Vegem-ne els resultats: 
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ESCOLTA SOVINT MÚSICA EN ANGLÈS?
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Figura 22. Freqüència d’escoltar música en anglès. 
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Figura 23. Comprensió de les lletres de les cançons. 

 

 

 Dedueixo a partir dels resultats que hi ha força dificultats per entendre els 

missatges de la música anglosaxona a causa de la barrera de l’idioma en el nostre 

país. Si només 1 de cada 5 persones comprèn totalment la lletra de la música que 

escolta, és una gran minoria en comparació amb les persones que l’entenen una mica 

o que no l’entenen gens. Es tracta d’una dada molt important a tenir a compte de cara a 

postular la necessitat que els gèneres audiovisuals musicals se subtitulin. 

 A partir d’aquesta pregunta també ens podem qüestionar el nivell “real” d’anglès 

de les persones enquestades, ja que no en tenim prou dades. 
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2.5.2. Anàlisi del bloc 2 

 En aquest segon bloc que, com he comentat anteriorment, s’endinsava ja en 

Madonna i la seva carrera professional com a cantant i icona femenina a nivell mundial, 

les preguntes ja eren més concretes i específiques. Les primeres quatre preguntes (de 

la 7 a la 10) demanaven coneixements sobre la seva carrera musical: cançons més 

conegudes, àlbums més coneguts, cançó i videoclips més famosos. Als següents 

gràfics veiem el resultat de la primera d’aquestes preguntes referents a la seva carrera 

professional, que demanava quines eren les 5 cançons més conegudes de la cantant. 

Like a virgin (9,3%) i Like a prayer (7,8%) eren les més representatives, seguides per 

La isla bonita (5,5%), Frozen (4,0%) i Vogue (3,2%). Destaco, també, un 41,5% de 

respostes no contestades. Vegem la següent figura: 
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Figura 24. Cançons més representatives de Madonna. 

 

 És interessant veure que, d’aquestes 5 cançons, 4 pertanyien a la seva primera 

etapa com a cantant, és a dir, des de 1983 fins l’any 1993, on la religió, el sexe, la 

família i l’amor van ser els seus temes principals a l’hora d’escriure i cantar cançons. La 

segona etapa, que encara continua, inclouria altres temàtiques com la política, les 

guerres, la fama i el somni americà, l’espiritualitat o la infantesa. Només la cançó 

Frozen pertanyia a aquest segon període. Sembla com si els temes considerats com a 

més prohibits i tabú, és a dir, el sexe i la religió, dels quals Madonna ja no en parla amb 

tanta freqüència actualment, haguessin estat els més recordats. Sempre s’ha vinculat la 

cantant amb la polèmica, i la polèmica sorgeix en països com els Estats Units quan es 

parla públicament i amb una certa crítica de qüestions religioses i sexuals. També cal 

tenir en compte que els Estats Units són un país amb gran influència a la resta de 
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països del món, i aquesta influència troba una de les seves vies de transmissió a través 

de la música. 

 També és interessant l’elevat nombre de respostes no contestades, ja que 

demostra que Madonna es coneix més com a personatge mediàtic que no pas per la 

seva producció artística. Així doncs, sembla que no cal saber què ha fet concretament 

un cantant per saber de qui s’està parlant. Això respondria una mica la meva pregunta 

de: “Per què les persones enquestades van contestar (com veurem més endavant) que 

Madonna parla d’unes temàtiques determinades si (1) un 80% de les respostes 

afirmaven que no s’entenia gens o gaire la lletra de la música que escoltaven i (2) no 

sabien ni tan sols el nom de les seves produccions musicals?” 

 Quant als àlbums de Madonna, el percentatge de persones que no van contestar 

(va ser principalment pel desconeixement) era superior al de la pregunta anterior. El fet 

de recordar el títol d’una cançó sempre és més fàcil, ja que les emissores de ràdio 

contínuament les anomenen, però no és tan freqüent sentir el nom d’un disc per 

emissores de ràdio i aquest és un dels motius pels quals el percentatge de NS/NC 

podria ser superior (65,7%). Entre els àlbums mencionats ja no predominaven els 

antics, de la primera dècada de carrera de Madonna, sinó que fins i tot es va invertir el 

resultat: els més coneguts eren els dels anys 1998, 2000 i 2003 (últims 3 àlbums en el 

moment en què es va distribuir l’enquesta). Només Like a virgin (1984) i Like a prayer 

(1989) pertanyien a la primera època, i aquest últim va ser precisament un dels àlbums, 

curiosament i com ja veurem més endavant, que més polèmica va suscitar quan es va 

publicar. Fixem-nos en la següent figura: 
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Figura 25. Àlbums més representatius de Madonna. 
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 Per tant, tornem a veure reflectit el fet que no cal conèixer noms de discos de 

llarga durada per saber qui és Madonna, ja que el 65,7% no en menciona cap. Al 

següent gràfic, però, veiem que malgrat que les respostes més concretes (un 34,3%) 

no predominen, es fa un total de 164 mencions a àlbums de Madonna, fet que ens 

permetria postular que força persones enquestades sí que coneixien la producció 

artística de la cantant. Recordem tanmateix que el 65,7% van ser respostes 

inespecificades (NS/NC). Per a més informació, al gràfic presento la mateixa pregunta 

però amb respostes ampliades. A més, hi incloc el nombre de respostes i no el seu 

percentatge. 
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Figura 26. Àlbums més mencionats de Madonna. 

 

 La següent pregunta podríem considerar-la igual a la pregunta número 7 de 

l’enquesta, però la 9 només demanava la cançó més coneguda, i obligava d’alguna 

manera a fer una selecció de les 5 més conegudes que s’havien respost a la pregunta 

7. La considero, en certa manera, una pregunta de control per comprovar la fidelitat de 

les respostes i per comprovar la coincidència amb la pregunta anterior. Un 6,6% no van 

mostrar coincidència i a la pregunta número 9 van contestar una cançó no mencionada 
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a la pregunta 7. Concretament, es tracta de les cançons Like a prayer (dos cops), La 

isla bonita (2 cops), Like a virgin, Vogue i Material girl. Vegem la figura a continuació: 
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Figura 27. Cançó més coneguda de Madonna. 

 

 Tal com podem veure als resultats, la cançó més coneguda és Like a virgin. Es 

tracta d’una cançó que es va llançar al mercat de la música l’any 1983 com a single 

principal de l’àlbum que porta aquest mateix nom. És una cançó que fins i tot s’ha 

comentat, mencionat o reinterpretat al cinema, com per exemple a les pel·lícules 

Reservoir dogs (Quentin Tarantino, 1992), Shrek (Andrew Adamson i Vicky Jenson, 

2001) i Mouling rouge!, respectivament, per la qual cosa es demostra, un cop més, la 

popularitat de la cançó i de la cantant i fa que es mantingui com a mite musical uns 

anys més tard. Vegeu annex 8 per saber quines van ser les respostes minoritàries. 

 Prenc nota de cara a la redacció del capítol 3 dels resultats de la següent 

pregunta, semblant a l’anterior però que posava més èmfasi en el nom del videoclip 

més conegut. Segons els resultats obtinguts, és el videoclip de Like a prayer (22%). 

Destacarem un 51% de respostes NS/NC. 
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I EL VIDEOCLIP MÉS CONEGUT?
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Figura 28. Videoclip més conegut de Madonna. 

 

 És curiós veure que no van coincidir la cançó més coneguda amb el videoclip 

més conegut de Madonna. Per tant, em pregunto si aquí les imatges han influït més 

que en el cas de Like a virgin, o bé es tracta d’una qüestió de generacions. Podria ser 

que Like a prayer, que va sorgir 6 anys després de la cançó més coneguda (pregunta 

anterior), es recordi més per aquest fet, però jo m’inclino a pensar que s’ha recordat 

més per les imatges que contenia, associades al sexe i la religió, i el ressò mediàtic que 

això va ocasionar. Per la seva banda, el videoclip de Like a virgin no destaca 

precisament per les seves imatges, i la veritat és que tampoc pel missatge de la cançó 

pròpiament. Ho analitzo tot al capítol 3 del treball. Per últim, vegeu annex 8 per saber 

quines van ser les respostes minoritàries. 

 Les preguntes 11 i 12 demanaven els coneixements sobre la temàtica que escull 

Madonna a l’hora de redactar les lletres de les seves cançons. A la primera pregunta, 

trobem que la majoria de respostes no sabien concretar, però entre les que sí que 

responien alguna cosa més detallada trobem que la temàtica preferida de Madonna, 

segons les enquestes, era el sexe (10,9%), seguit de la religió (6,1%), l’amor (5,9%), la 

societat (3%) i la política (2,5%). Les respostes van ser molt diverses, i fins i tot en 

algunes ocasions molt poc concretes o molt extenses. Així doncs, vaig tornar a crear 

una llista de paraules clau on vaig englobar respostes del mateix caire. Per exemple, 

dins de l’apartat de religió incloc respostes del tipus “misticisme, creences, 

espiritualitat”. Dins l’apartat societat, es parlava principalment de crítiques als Estats 

Units i valors creats per la societat que ella critica. I, dins de política, també es 
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mencionava molt la crítica a la política nord-americana. Aquests són els resultats de la 

pregunta 11: 

 

QUINS TEMES SOL TRACTAR LA CANTANT A LES SEVES 
CANÇONS? (MÀXIM DE 5)
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Figura 29. Temes més freqüents de les cançons de Madonna. 

 

 Si fem un cop d’ull als resultats d’aquesta pregunta, veiem que les persones 

enquestades no coneixien en la seva majoria el contingut de les cançons de Madonna, 

amb un 56,2% de les respostes, tot i que no podem saber si era a causa de la barrera 

de l’idioma o per les ambigüitats amb què sol jugar Madonna, o per qualsevol altra 

causa desconeguda. Dins de les respostes que concretaven una mica més, el sexe i la 

religió s’emportaven el percentatge més important. 

 El públic pot deduir la temàtica d’una cançó pel seu títol, com en el cas de Like a 

virgin, tot i que en molts casos es pot tractar de metàfores. En aquest cas que exposo, 

la paraula virgin pot tenir moltes interpretacions. El problema sorgeix quan el públic 

dedueix un únic significat amb importants connotacions sexuals. De fet, Madonna juga 

amb aquesta ambigüitat, tant a les lletres de les seves cançons com a les seves 

coreografies d’espectacles en directe o videoclips musicals, tal com explico més 

endavant quan parlo d’aquesta cançó en diverses ocasions del capítol 3. 

 En el cas de la religió, no crec que s’hagi arribat a pensar que Madonna parla de 

religió per les lletres només, sinó també per la imatge (vegem, posteriorment, l’anàlisi 

del videoclip musical de Like a prayer). Per tant, veiem una clara diferència entre la 

imatge i la lletra en el cas dels productes audiovisuals de Madonna, tal com també 

analitzo al capítol 3 d’aquest treball. 
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 A la pregunta 12, es demanava escollir un de tots els anteriors temes com el 

més destacat i freqüent a les cançons. El resultat va coincidir amb les respostes de 

l’anterior pregunta: la majoria de respostes es decantaven pel NS/NC (44,8%) però, 

entre els que van concretar, els resultats afirmaven que el sexe era el tema principal, 

amb un 28,6%. 

 

DE TOTS ELLS, QUIN DIRIA QUE ÉS EL TEMA DEL 
QUAL LI AGRADA MÉS PARLAR A MADONNA?
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Figura 30. Tema més recurrent de les cançons de Madonna. 

 

 A partir dels resultats de l’anterior figura, veiem la coherència amb la pregunta 

anterior: el sexe era la temàtica principal de Madonna segons les persones 

enquestades. A partir d’aquí caldria que veiéssim si això és causat per les lletres de les 

seves cançons, analitzant-les des d’un punt de vista semàntic, o si és causat per algun 

altre element semiòtic com podria ser la imatge. Es tracta d’un punt que tracto al capítol 

3. Per últim, vegeu annex 8 per saber quines van ser les respostes minoritàries. 

 Dins aquest segon bloc trobem més subdivisions. En el cas de les preguntes 13, 

14 i 15, s’investigava el grau de coneixement de videoclips de la cantant. A la primera 

pregunta, es demanava si es creia que les imatges dels seus videoclips (per tant, la 

part visual) tenien relació directa amb les lletres d’aquelles cançons (per tant, la part 

auditiva, formada per text cantat i música). En la seva majoria (53,3%), les persones 

enquestades van respondre que no ho sabien o no contestaven, és a dir, no van 

establir aquest tipus de relació i, entre les que sí que van contestar, un 36,2% creia que 

sí que tenien relació i un 10,5% (per tant, una minoria) va considerar que no. Vegem la 

següent figura: 
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VOSTÈ CREU QUE LA MAJORIA DELS VIDEOCLIPS DE 
MADONNA TENEN RELACIÓ AMB ELS CONTINGUTS DE 

LES CANÇONS?
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Figura 31. Relació dels videoclips de Madonna amb els continguts de les cançons. 

 

 Independentment de la gran quantitat de respostes no contestades, podem 

veure que 3,4 de cada 10 persones aproximadament creien que els videoclips de la 

cantant tenen una relació directa amb les lletres de les cançons. Aquest fet crea una 

confiança entre allò que es veu i allò que s’escolta, és a dir, l’element visual i element 

auditiu, respectivament. I no és tant una qüestió de coneixement de Madonna com una 

forma habitual de llegir els productes audiovisuals com els videoclips musicals. Se sol 

considerar que hi ha una relació directa entre lletra i imatge, quan no té per què ser el 

cas, com veurem després. 

 A la pregunta 14, es demanava que s’exemplifiquessin casos en què sí que 

coincidissin la part auditiva i la part visual. A la 15, tot el contrari. Vegem-ne els 

resultats: 
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Figura 32. Exemples de coincidència. 
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EN QUIN CAS CREU QUE NO COINCIDEIXEN? (3 EXEMPLES)
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Figura 33. Exemples de no coincidència. 

 

 Quant a la primera figura, segons les dades obtingudes, torna a percebre’s una 

gran majoria de respostes que no concretaven a causa del desconeixement de la 

qüestió. Per tant, el 73,7%, és a dir, tres quartes parts de les respostes, no va 

concretar, i la resta va parlar de videoclips com Like a prayer (5,4%), Papa don’t preach 

(2,2%) i Material girl (2,2%). Els dos primers els analitzo a l’apartat de videoclips 

musicals del capítol 3. Tanmateix, també es poden consultar VC08, VC09 i VC10 per 

visionar els videoclips musicals de les cançons Don’t tell me (Jean-Baptiste Mondino, 

2000), Material girl (Mary Lambert, 1985) i True blue (James Foley, 1986), 

respectivament, les quals també es mencionen en alguna de les dues figures anteriors i 

que no analitzaré a l’apartat de videoclips musicals. 

 Quant a la segona figura, segons les dades obtingudes, el percentatge de 

persones enquestades que no van respondre va ser superior al 90%. Això significa que, 

si es fa una comparació entre les dues preguntes, es van mencionar més videoclips 

que poguessin tenir relació amb les lletres que no pas videoclips que no en poguessin 

tenir. D’aquesta manera, es torna a reafirmar la confiança en la part visual per 

entendre’n l’auditiva. 

 L’apartat “Altres” inclou més títols de cançons que no mantenen coincidència 

amb les lletres, segons els enquestats. Cal que recordem aquí que aquestes respostes 

que concreten títols són les que proporcionen segurament els enquestats amb més 

coneixements de Madonna, en comparació amb les que contesten NS/NC. 
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 El cas del videoclip de la cançó American life és molt clar. Es va prohibir la 

primera versió del videoclip per les imatges explícites que contenia sobre la guerra, 

precisament en el moment en què els EUA atacaven l’Iraq l’any 2003. Per evitar la 

polèmica, o precisament per revifar-la, es va editar un segon videoclip on només 

apareixien imatges de banderes de països i Madonna al davant cantant vestida de 

militar, per la qual cosa lletra i imatge (del videoclip reeditat) no coincideixen ni molt 

menys amb la mesura en què ho feia la primera edició del videoclip, una informació que 

acabo d’analitzar al capítol 3 del treball. Per últim, vegeu annex 8 per saber quines van 

ser les respostes minoritàries. 

 Per acabar ja aquest segon bloc dedicat al coneixement sobre la cantant, passo 

a comentar les preguntes 16, 17 i 18. En elles, es demanava a les persones 

enquestades què creien que volia dir Madonna al seu públic, si la societat catalana i/o 

espanyola l’entén, i per què, respectivament. Per tant, aquí la meva intenció era saber 

què pensaven les persones enquestades de la imatge que Madonna transmet. Vegem-

ne els resultats: 

 

QUIN ÉS EL MISSATGE QUE VOSTÈ CREU QUE MADONNA VOL 
FER ARRIBAR AL SEU PÚBLIC?
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Figura 34. Missatge que Madonna vol fer arribar al públic. 

 
 Moltes persones enquestades, prop del 35%, no van respondre. No era un 

percentatge de respostes no contestades tan important com en anteriors preguntes, 

possiblement perquè la gent decideix tenir una opinió d’una imatge (en aquest cas, la 
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imatge que transmet Madonna al públic) fins i tot sense arribar a conèixer les 

temàtiques de què sol parlar a la seva música. Només cal que observem la gran 

quantitat de respostes no contestades que hi ha a les anteriors preguntes per 

comprovar-ho. 

 Segons els resultats, la provocació era el que les persones enquestades creien 

que Madonna té com a objectiu a l’hora de crear la seva música. Per últim, vegeu 

annex 8 per saber quines van ser les respostes minoritàries. 

 És curiós el fet que aquesta pregunta la responguessin un 63,8% de les 

persones enquestades. A la pregunta del bloc anterior que demanava si s’entenien les 

cançons en anglès, només un 19% va respondre que entenia en la seva totalitat les 

lletres de les cançons en anglès que escoltava. Així doncs, dedueixo que una gran part 

d’aquest 63,8% de persones enquestades va arribar a la conclusió que Madonna 

transmet un determinat missatge a partir d’algun altre element que no és precisament el 

text. A les preguntes següents, aprofundeixo sobre aquesta qüestió per veure si 

aquests altres elements són els visuals o no. 

 La següent pregunta se centrava en la capacitat de comprensió d’aquest 

missatge per part del públic català i/o espanyol, és a dir, una societat diferent a la 

societat de la cantant i que, a més, compta amb una barrera lingüística important, ja 

que l’anglès no és la seva llengua materna, i no es domina gaire, tal com hem constatat 

en anteriors preguntes de l’enquesta. De totes les respostes, el percentatge final és el 

següent: 

 

VOSTÈ CREU QUE AQUEST MISSATGE S'ENTÉN A 
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Figura 35. Comprensió del missatge a l’àmbit espanyol i català. 
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 A partir de l’anterior figura, en què la majoria de les respostes són afirmatives, 

podem percebre l’elevat grau de confiança que el públic diposita en la imatge, en allò 

que veu i que creu entendre per la sensació que li provoca. Aquestes serien, doncs, les 

seves expectatives com a audiència. 

 En el següent gràfic també podem constatar aquest fet. Entre les respostes 

afirmatives, els motius que les persones enquestades van donar per afirmar que sí 

s’entén el missatge, trobem el següent: 
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Figura 36. Raons per les quals sí s’entén el missatge de Madonna. 

 
 Segons els resultats obtinguts, les persones enquestades consideraven que la 

imatge era predominant. També un important percentatge creia que els missatges de 

Madonna s’entenen perquè s’ha convertit en un mite de la nostra societat global i 

tothom sap i coneix qui és i, per tant, què vol fer arribar al públic. Per tant, constatem 

dos fets: efectivament, el públic confia molt en tot allò que veu i, a més, cal que 

destaquem el context sociocultural, ja que Madonna és una icona de la nostra societat. 

 Un altre percentatge important considerava que s’entenen els missatges de 

Madonna perquè tot és una estratègia de màrqueting eficaç que la cantant està duent a 

terme. Faig un breu incís en aquest punt per fer menció del documental que Televisió 

de Catalunya va emetre el 24 de març de 2002 al programa “30 minuts” anomenat “Els 

milions de Madonna”, en què un equip britànic de periodistes va investigar els 

ingressos de Madonna durant tota la seva carrera com a cantant i on es demostrava 

que ella ha estat la seva pròpia directora financera i que és una mestra del “show 
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business”. Tot això ve a dir que Madonna, efectivament, és una bona dona de negocis 

que sap perfectament què està oferint al seu públic. Tornant a l’enquesta, moltes 

persones enquestades creien que el missatge s’entén per l’actitud de Madonna. Cal 

que tinguem en compte fins a quin punt podem unir la resposta referent a la imatge 

amb la de l’actitud, ja que no deixen de ser característiques de la seva persona(litat). 

Tot i tenir matisos diferents, aquestes dues respostes properes entre si comparteixen 

una sèrie de semblances. Per últim, vegeu annex 8 per saber quines van ser les 

respostes minoritàries. 

 A continuació presento la figura que conté les respostes negatives, les quals 

donen els següents motius per creure que no s’entén el missatge de Madonna: 
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Figura 37. Raons per les quals no s’entén el missatge de Madonna. 

 
 La resposta majoritària és la barrera de l’idioma. Totes aquestes respostes 

coincidien a assenyalar que no hi ha prou nivell de comprensió en anglès per entendre 

la música cantada en aquest idioma. Aquesta resposta, que era la prevista des d’un 

principi, lliga en certa manera amb la pregunta del primer bloc de l’enquesta sobre el 

nivell d’anglès de les persones enquestades. Si ho recordem, encara que un 44% 

afirmava tenir un nivell avançat, la resta considerava que tenia un nivell entre nul i mig, 

és a dir, un nivell amb què s’entendria poc o gens la lletra de cançons cantades en 

anglès i, per tant, representaven la majoria de les respostes. 

 També cal afegir que, dins l’estadística de respostes negatives, es va mencionar 

un altre cop la imatge, i això voldria dir que aquestes persones creien que la imatge no 
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es corresponia amb el text (aquestes persones representen aproximadament un 5% del 

total, és a dir, una minoria). Sembla, per tant, que la resposta referent a la imatge 

apareix, en més o menys grau, en ambdós casos. 

 

2.5.3. Anàlisi del bloc 3 

 En aquest últim bloc de l’enquesta, em vaig endinsar a preguntar sobre cinema i 

traducció, tot lligant aquestes qüestions amb la subtitulació de cançons. La pregunta 19 

i la 20 estaven relacionades entre si. La primera d’elles demanava quines eren les 2 

pel·lícules més conegudes de Madonna. Al començament, tal com es pot comprovar a 

l’enquesta número 1 (vegeu annex 9), vaig pensar en demanar les 5 més conegudes, 

tot i que veient que no se’n coneixien gaires, vaig decidir reduir la pregunta a 2 

pel·lícules. No sabia si la temàtica del film i la seva popularitat estaven lligades, i volia 

saber per què podien ser importants per comprendre millor els diferents i possibles 

missatges de Madonna. Vegem-ne els resultats: 
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Figura 38. Pel·lícules més conegudes de Madonna. 



  La representació de cançons en gèneres audiovisuals musicals 

 73 

 Així doncs, veiem que es tracta del musical Evita (Alan Parker, 1996). En el cas 

de Buscant la Susan desesperadament (Susan Seidelman, 1985), aquesta podria ser 

precisament la causa per la qual es va recordar, és a dir, pel fet que va ser la primera 

en què Madonna va protagonitzar un paper destacat i per les conseqüències socials 

que va comportar. Després de l’estrena d’aquesta pel·lícula, moltes adolescents nord-

americanes van voler vestir com ho feia la protagonista de la pel·lícula, la Susan. Per 

tant, el vestuari femení (imatge femenina) va patir un canvi important a principis dels 

anys vuitanta. I, des de llavors, Madonna ha estat popularment coneguda per ser 

innovadora i creadora de tendències pel que fa a la moda. D’altra banda, és curiós que 

sigui precisament un musical (amb subtítols en espanyol) una pel·lícula que es recordi 

en l’àmbit català i espanyol, on la cultura de la subtitulació cinematogràfica no està tan 

arrelada com la del doblatge. Sí que és cert que la majoria de musicals se subtitulen, 

per conservar les veus cantades originals. Però cal recordar que, per exemple, els 

musicals de dibuixos animats de Walt Disney es decanten pel doblatge, tot i que aquest 

és un cas força concret, ja que majoritàriament va dirigit a un públic infantil, exemple 

del qual ja he parlat al capítol 1. 

 Al següent gràfic es mostren les llengües en què les persones enquestades 

havien vist aquestes pel·lícules: 
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Figura 39. Idioma en què s’han vist les pel·lícules de Madonna. 
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 Reconec la limitació en el títol de la pregunta. De la manera en què estava 

formulada, només es donava opció a tres llengües, mentre que una persona em va 

contestar que les havia vist en una quarta llengua, en aquest cas l’italià. Per tant, potser 

el més encertat hauria estat preguntar directament l’idioma en què s’havien vist. 

 Segons les dades, l’idioma en què s’havien vist era l’espanyol en la seva gran 

majoria. El català tenia molt poca importància estadísticament i també es mencionaven 

l’anglès o diverses combinacions de llengües no especificades (“comb”). Però 

bàsicament no es recorria a la versió original, tot i que en cas d’Evita era inevitable, ja 

que no s’ha doblat el musical, sinó que s’ha subtitulat a l’espanyol. És curiós recordar 

aquí que el 85% de les enquestes van ser contestades per catalanoparlants i que 

només el 15% van ser contestades en espanyol, fet que ressalta amb l’elevat 

percentatge de pel·lícules vistes precisament en espanyol. 

 També hi havia un percentatge important de persones enquestades que no 

contestaven i una minoria que responia “cap”. Vaig decidir separar aquests dos tipus de 

respostes, perquè la primera podia incloure el fet que no se sabés què contestar, 

perquè la persona enquestada no recordava exactament en quina llengua les havia vist 

o per qualsevol altre motiu, i l’altra resposta definia clarament que no s’havia vist en cap 

llengua, o sigui, que no s’havia vist la pel·lícula. 

 La pregunta 21 lligava amb les anteriors i amb les següents i últimes preguntes, i 

la seva funció era bàsicament de pont. Feia referència al tipus de traducció en què es 

preferien veure aquestes pel·lícules. Tinc la sospita que algunes persones van 

contestar aquesta pregunta referint-se al cinema en general, i no pas a les pel·lícules 

que havien pogut mencionar dues preguntes abans. Això explicaria la preferència 

generalitzada pel doblatge, sense pensar en la traducció de musicals, habitualment 

subtitulats, especialment si es dirigeixen a un públic adult. Per tant, el marge d’error 

s’elevaria una mica en aquest cas, tot i que ens dóna una idea de les preferències 

generals. 
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PREFEREIX EL DOBLATGE O LA SUBTITULACIÓ D'AQUESTES 
PEL·LÍCULES?
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Figura 40. Preferència de doblatge o subtitulació de les pel·lícules mencionades. 

 
 Per tant, hem entrat aquí en la qüestió de la preferència entre el doblatge i la 

subtitulació. Com era d’esperar, acostumats com estem a la nostra societat al doblatge, 

aquesta va ser la resposta majoritària.  

 La pregunta 22 tractava la qüestió de la subtitulació de cançons en el cas dels 

concerts en directe (ja sigui en DVD o emesos per televisió). La pregunta en plantejava 

la seva utilitat. A continuació podem veure els resultats d’aquesta pregunta. 

 

CREU QUE ÉS ÚTIL LA SUBTITULACIÓ DE CANÇONS 
CANTADES EN DIRECTE (PER EXEMPLE, A CONCERTS) 

PER ENTENDRE LES LLETRES?

81,9%

11,4% 6,7%
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Figura 41. Utilitat de la subtitulació de cançons en directe per comprendre’n les lletres. 

 
 Potser, ho reconec, també hauria estat interessant ampliar a la subtitulació de 

cançons en general, no només fent referència als concerts en directe. 
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 Segons les dades del gràfic, la gran majoria de les persones enquestades 

confiava en la seva utilitat. Si vinculem aquests resultats amb els de la pregunta sobre 

el nivell d’anglès, veiem que tenen força relació. Com que la majoria va respondre que 

no tenia un bon nivell d’anglès o que fins i tot aquest era nul, és lògic que la resposta 

d’aquest gràfic fos positiva. També, si ho recordem, a la pregunta 8 es demanava quina 

era la capacitat de comprensió de les lletres de les cançons en anglès que escoltaven 

les persones enquestades. Els resultats afirmaven que gairebé un 50% les comprenia 

una mica i gairebé un 35% gens. 

 A la pregunta 23 es demanava la freqüència amb què es llegien aquests 

subtítols, si és que existien. A continuació podem veure els resultats: 

 

VOSTÈ LLEGEIX AQUESTS SUBTÍTOLS 
NORMALMENT?

81,0%

10,5% 8,6%

0,0%
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Figura 42. Lectura freqüent de subtítols de concerts. 

 

 Segons les dades que podem observar al gràfic anterior, un 81% els llegia 

regularment, si és que existien. Aquesta resposta subratlla, per tant, la necessitat de 

llegir-los per tal d’aconseguir una bona comprensió de la cançó, tot i que també podria 

afegir-s’hi el factor “curiositat”, ja que hi havia una sèrie de persones enquestades que 

comentaven en aquesta pregunta que, tot i tenir un bon nivell d’anglès, llegien els 

subtítols per curiositat o per valorar la traducció. Cal tenir en compte que és una 

tendència general llegir el que surt en pantalla, encara que s’entengui. 

 Considero essencial la pregunta 24 de l’enquesta. En aquesta pregunta, es 

demanava si després de llegir la traducció de les cançons en forma de subtítol a la 

televisió o bé en un concert enregistrat en DVD (per tant, s’especificava un tipus de 

traducció en concret, deixant de banda el doblatge), la persona enquestada s’adonava 

que hi havia casos en què el missatge que creia que entenia en un primer moment 
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havia canviat (és a dir, si a causa de l’idioma es pensava que aquella cançó tenia un 

significat X, però que en realitat tenia un significat o significats Y, Z, etc.). A la següent 

figura podem veure els resultats d’aquesta pregunta: 

 

S'HA ADONAT MAI QUE ALGUNA CANÇÓ PARLAVA D'UN 
MISSATGE DIFERENT AL QUE VOSTÈ ES PENSAVA 

DESPRÉS DE LLEGIR EL SUBTÍTOL A LA TELEVISIÓ O A UN 
DVD?

52,4%

23,8% 23,8%

0,0%
10,0%

20,0%
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40,0%

50,0%
60,0%

SÍ NS/NC NO

 
Figura 43. Alguna cançó parlava d’un missatge diferent al plantejat abans de llegir-ne els subtítols? 

 

 La gran majoria va afirmar que sí que havia estat el seu cas. Això no és 

d’estranyar, si tenim en compte que segons els resultats de preguntes anteriors, la 

confiança dipositada en la imatge era superior a la dipositada en el text, sempre que 

parlem de cançons cantades en una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès. 

 Vegem ara, a la pregunta final de l’enquesta, quins eren aquests casos entre les 

persones que havien contestat afirmativament. Es van citar molts exemples i, per tant, 

no eren suficients per crear grups majoritaris en un gràfic. Només es podria haver creat 

el grup majoritari que va respondre NS/NC, el qual representava un 71,4%. La majoria 

dels que van afirmar que sí no recordaven cap cas en concret, però entre els que sí 

que en recordaven, trobem les següents respostes2, agrupades a la següent taula: 

                                            
2 Aquestes cançons no estan incloses a l’apartat “Cançons” de les referències bibliogràfiques del treball 

de recerca, a menys que jo faci un comentari més detallat d’alguna d’elles en algun altre moment de la 

redacció (en aquest cas sí que hi apareixeran), perquè en més d’un cas contenen incoherències o no 

estan prou especificades. 



Enquesta sobre Madonna 

 78 

 

 
EXEMPLE FREQ % 

NS/NC 75 71,4% 

Eminem 2 1,9% 

How do you do?, Roxette 1 1,0% 

The beautiful people, Marilyn Manson 1 1,0% 

Casos “Sputnik” inespecificats 1 1,0% 

Like a virgin, Madonna 1 1,0% 

Sunday bloody sunday, U2 1 1,0% 

Take a bow, Madonna 1 1,0% 

Dragostea din tei, O-Zone 1 1,0% 

One to make her happy, Marque 1 1,0% 

Frozen, Madonna 1 1,0% 

Golosa, King Africa 1 1,0% 

Down under, Men at Work 1 1,0% 

Cançons sobre qüestions sexuals 1 1,0% 

The river, Bruce Springsteen 1 1,0% 

Mother and father, Madonna 1 1,0% 

Pixies 1 1,0% 

Like a prayer, Madonna 1 1,0% 

Concert Radiohead 1 1,0% 

Aerosmith 1 1,0% 

Born in the USA, Bruce Springsteen 1 1,0% 

Americana, Offspring 1 1,0% 

Hangman, Led Zeppelin 1 1,0% 

It will never be the same, Roxette 1 1,0% 

Qualsevol 1 1,0% 

Overprotected, Britney Spears 1 1,0% 

REM 1 1,0% 

Sorry, Mrs. Jackson, Outkast 1 1,0% 

Hollywood, Madonna 1 1,0% 

Drowned world, Madonna 1 1,0% 

 
Taula 5. Cançons amb significat diferent al plantejat inicialment pel públic. 
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 Aquí destaco especialment un dels exemples de la llista: el del rapper Eminem 

que, tot i no representar un percentatge significatiu, és el cas més citat. Les cançons 

d’Eminem, com ja hem vist al capítol 1, són força interessants quant a la vinculació 

entre elements verbals i no verbals. Per tant, remeto ara a l’apartat del capítol 1 

d’aquest treball on hem parlat de les confusions de les lletres de les cançons sense 

subtitular. 

 
2.6. Conclusions de l’enquesta sobre Madonna 
 
 Aquesta enquesta m’ha proporcionat unes dades molt interessants que, 

concloses, i juntament amb el capítol 1, faciliten la redacció del capítol 3, dedicat a 

l’anàlisi del corpus. Són les següents: 

• Madonna és un gran personatge mediàtic del qual tothom n’ha sentit a parlar. 

Potser, segons les respostes, es coneix més per aquest motiu que pels 

coneixements més profunds de les seves produccions musicals o 

cinematogràfiques. Així doncs, la seva imatge és un gran factor influent en la 

seva carrera. 

• La gran quantitat de respostes NS/NC demostra també un interès o 

desconeixement musical important, que potser es podria relacionar amb la 

manca d’estudis sobre traducció de cançons. Laura Santamaria (2001: 83), a la 

seva tesi sobre subtitulació i referents culturals, parla de la influència de la 

cultura nord-americana, “[...] exportadora per excel·lència de productes 

audiovisuals [...]”. Madonna, com a referent cultural internacional, també sap 

exportar-se sense problemes, i una part dels resultats de l’enquesta ho 

demostra, malgrat la gran quantitat de respostes NS/NC, referents més aviat a 

preguntes més específiques. 

• Entre les causes que podrien demostrar aquesta manca de desinterès o 

desconeixement, podríem trobar el poc nivell d’anglès de les persones 

enquestades, la poca cultura de subtitulació en el nostre país, tot i que es troba 

en auge actualment, la importància envers la imatge i no a la lletra de les 

cançons, i la no vinculació (tot i que essencial, com hem vist al capítol 1) dels 

codis verbals i no verbals, i al fet que la música de la ràdio, per raons evidents, 

no té cap forma de traducció, sempre i quan no parlem de cançons traduïdes per 
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ser cantades en un altre idioma per l’artista o, fins i tot, per altres cantants o 

grups. 

• El videoclip musical, com ja hem comentat a la definició de videoclip al capítol 1, 

pot o no pot tenir relació amb la lletra de la cançó. És a dir, tant pot ser que les 

imatges del videoclip d’una cançó es vinculin directament amb la història que 

explica la lletra, com pot ser que no sigui així i que, per exemple, el videoclip 

contingui imatges d’un concert del cantant, on canta aquella cançó en directe, i 

que les imatges no es vinculin directament amb la lletra. No sembla, per les 

respostes obtingudes, que aquest fet es tingui en compte. 

• Els enquestats confiaven molt en el que veien, més que no pas en el que 

sentien, i això creava una confiança superior en la imatge en comparació amb el 

text. Tenien unes expectatives prèvies com a membres d’una audiència. 

• Tanmateix, les persones enquestades demanaven o es mostraven interessades 

a incloure subtítols a gèneres com els videoclips o els concerts en directe per 

poder entendre millor les lletres de les cançons. D’aquesta manera es donaria 

peu a moltes més interpretacions. Sembla, per tant, que el fet de traduir o no un 

producte d’aquest tipus condiciona la recepció de les cançons, en aquest cas de 

Madonna, figura més coneguda per la seva imatge que pels continguts reals de 

les seves produccions musicals, sovint força ambigües. 

 

 L’enquesta, per tant, ha estat d’un gran ajut, ja que m’ha aportat una valuosa 

informació per situar les preferències del públic quant a la traducció de cançons i quant 

als coneixements de la cantant. Si, a aquesta informació, afegim l’heterogeneïtat de la 

pràctica de traducció de cançons i els pocs estudis que en fan referència, tal com hem 

vist al capítol 1, es desprèn la necessitat d’aprofundir en la matèria de la subtitulació de 

cançons, que passo a estudiar des d’una perspectiva pràctica a continuació. 
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3. Anàlisi del corpus 
 
 Aquest capítol analitza el corpus escollit per a aquest treball d’investigació, és a 

dir, les pel·lícules documentals In bed with Madonna i I’m going to tell you a secret, i 

onze videoclips de Madonna. En aquestes pel·lícules documentals i videoclips, analitzo 

els elements verbals i no verbals de les cançons, els relaciono amb el fil argumental de 

la pel·lícula o del videoclip musical, i determino la importància dels subtítols en aquests 

casos concrets i, també, en general, en els productes audiovisuals musicals, tant si hi 

són presents com si no ho són. No entro en qüestions tècniques de la pràctica 

subtituladora ni en mètrica o rima de les traduccions de les cançons, ja que considero 

que seria entrar en un altre aspecte de la subtitulació que no s’escau en aquest treball 

de recerca i que podria ser interessant de cara a altres estudis més amplis sobre la 

qüestió. 

 Després de l’anàlisi de cada pel·lícula o del conjunt de videoclips, presento unes 

primeres conclusions, que finalment es recullen a les conclusions finals d’aquest capítol 

i que enllacen amb el quart i darrer capítol del treball de recerca. 

 

3.1. Dades de les pel·lícules 
 
 Les dues pel·lícules escollides són documentals de dues gires que la cantant 

Madonna va realitzar durant els anys 1990 i 2004, respectivament. El criteri principal 

que vaig seguir a l’hora de seleccionar aquestes dues pel·lícules va ser que contenien 

un elevat nombre de música cantada, com detallo més endavant i, per tant, des del 

punt de vista de la traducció, eren interessants de cara a estudiar-ne els subtítols, si és 

que existien, o bé la possibilitat de subtitular aquestes cançons. El criteri que segueixo 

per marcar els fragments de les cançons que es canten a les escenes de les dues 

pel·lícules consisteix a incloure la lletra completa de cada cançó a cadascuna de les 

anàlisis i marcar en color verd només els versos cantats als films. 

 La primera pel·lícula, In bed with Madonna3, coneguda als EUA i al Canadà com 

Truth or dare, està dirigida per Alek Keshishian i es va estrenar l’any 1991. El fil 

argumental és el seguiment que fan de la cantant les càmeres del director durant la gira 

                                            
3 La distribuïdora del documental, Sonoblok S.A., no em va poder facilitar el nom del traductor o 

traductora perquè les seves bases de dades eren a partir de l’any 1994. 
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“Blond ambition” (1990) per enregistrar tant els moments onstage com moments 

offstage, els primers filmats en color i els darrers en blanc i negre. La música, en 

tractar-se del documental d’una cantant, és força present, evidentment, concretament 

en un 33% de la pel·lícula (els percentatges de les dues pel·lícules els he calculat fent 

un recompte entre els minuts d’inici i d’acabament de les seqüències musicals cantades 

que tenien interès traductològic, tal com podrem veure a les taules de cada pel·lícula). 

El meu objectiu era analitzar només les escenes que incloguessin cançons que 

tinguessin interès des del punt de vista de la traducció audiovisual, és a dir, on 

poguessin qüestionar la inclusió o exclusió de subtítols. Per tant, vaig excloure altres 

qüestions com el grau d’importància de la música instrumental com a música de fons 

en una pel·lícula i la funció d’ambientació i sensacions que genera aquesta a 

l’audiència. 

 L’anàlisi detallada d’In bed with Madonna, que presento al següent subapartat, 

està estructurada seguint l’ordre de capítols del DVD. A més, l’he realitzat a partir de la 

versió àudio original en anglès i la versió subtitulada en espanyol. Al final de l’anàlisi, 

faig una breu comparació entre aquestes dues versions i els subtítols en anglès per a 

sords (versió intralingüística), ja que aquesta última versió inclou les transcripcions de 

les cançons i m’ha estat de gran ajut. 

 He analitzat un total de 17 escenes de la pel·lícula perquè he considerat que són 

les 17 escenes amb més interès per analitzar-les des del punt de vista de la subtitulació 

de les cançons que hi apareixen. La pel·lícula té una durada de 114,55 minuts, incloent-

hi els crèdits finals, que considero que formen part de tota la unitat del film. He analitzat 

37,87 minuts musicals de la pel·lícula (un 33% del total).  
 He inclòs un quadre a l’inici de l’anàlisi de la pel·lícula on apareixen totes les 

dades referents a títols de cançons analitzades, temps d’inici i acabament de l’escena 

musical en qüestió, inclusió o manca de subtítols en espanyol i el possible trencament 

del fil argumental del documental per l’absència de subtítols. 

 La segona pel·lícula, I’m going to tell you a secret4, dirigida per Jonas Akerlund 

(2005), també és el seguiment d’una gira de Madonna, tot i que aquest cop la gira té 

lloc catorze anys més tard, durant la primavera i estiu de 2004, la qual s’anomena “Re-

invention”, ja que Madonna canta nous i antics temes reinventats, amb noves versions 

                                            
4 La distribuïdora del documental, Cinram Logistics UK Ltd., no es va posar en contacte amb mi després 

de demanar-los informació sobre el traductor o traductora del documental. 
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en la seva gran majoria. També barreja moments onstage i offstage, tot barrejant el 

blanc i negre i el color. La música que hi apareix segueix l’estil de la pel·lícula 

precedent, fusionant la música en viu amb la música de fons o fragments cantats a 

cappella. Igual que al film anterior, la música és força present, concretament en un 34% 

del total de minuts de la pel·lícula. Cal recordar que és un percentatge molt similar a 

l’anterior, que era d’un 33%. 

 L’anàlisi detallada de la pel·lícula, que apareix a continuació, també està 

estructurada cronològicament i s’ha realitzat a partir de la versió àudio original en 

anglès i la versió subtitulada en espanyol. Aquest DVD no inclou la versió doblada en 

cap idioma ni la versió en anglès per a sords. 

 He analitzat un total de 29 escenes de la pel·lícula perquè he considerat que són 

les 29 escenes amb més interès per analitzar-les des del punt de vista de la subtitulació 

de les cançons que hi apareixen. Aquest interès és tant traductològic com musical, 

igual que a In bed with Madonna. 

 La pel·lícula té una durada de 126,30 minuts, incloent-hi els crèdits finals. He 

analitzat 42,52 minuts musicals de la pel·lícula (un 34% del total).  
 He inclòs un quadre a l’inici de l’anàlisi de la pel·lícula on apareixen totes les 

dades referents a títols de cançons analitzades, temps d’inici i acabament de l’escena 

musical en qüestió, inclusió o manca de subtítols en espanyol i el possible trencament 

del fil argumental del documental per l’absència de subtítols. 

 

3.2. In bed with Madonna (vegeu DVD 1) 
 
 A continuació presento el quadre abans esmentat on s’inclouen dades sobre les 

cançons analitzades: 
 



Anàlisi del corpus 

 84 

 

Taula 6. Anàlisi detallada de les cançons analitzades del documental In bed with Madonna. 

 
*No he inclòs aquesta cançó en el recompte final de minuts musicals analitzats de la pel·lícula (vegeu conclusions de l’anàlisi de la 

pel·lícula més endavant) perquè se subtitula i, per tant, no influeix en la hipòtesi sobre si la manca de subtítols influeix en el fil 

argumental de la pel·lícula. Tanmateix, l’he analitzat perquè he considerat que l’escena té interès des del punt de vista 

traductològic. 

 

** El fil argumental es pot o no trencar només en el cas de les cançons que no se subtitulen (vegeu columna anterior “Traducció”). 

Per tant, en el cas de Happy birthday el quadre queda buit. 

CANÇÓ TIPUS CANÇÓ 

ESCENA 
FILMADA 

EN 
COLOR 

TEMPS 
INICI 

TEMPS 
ACABAMENT 

DURACIÓ 
(seg) 

TRADUCCIÓ 
TRENCAMENT 

FIL 
ARGUMENTAL**

Papa don’t 

preach 
Assaig NO 00:01:37 00:01:50 13 NO NO 

Express 

yourself 
Posada en escena NO 00:05:04 00:05:22 18 

NO, només 

introducció 
NO 

Express 

yourself 
Posada en escena SÍ 00:05:48 00:10:32 284 

NO, només 

introducció 
NO 

Heaven is a 

place on 

earth 

A cappella NO 00:11:30 00:11:38 8 NO NO 

Oh father Posada en escena SÍ 00:16:23 00:18:25 122 NO SÍ 

Keep it 

together 
Posada en escena SÍ 00:20:40 00:20:56 16 

NO, només 

incursions 
NO 

Holiday A cappella NO 00:32:00 00:32:16 16 
NO, només 

incursions 
NO 

Like a virgin Posada en escena SÍ 00:32:43 00:37:27 284 NO SÍ 

Happy 

birthday* 
Posada en escena NO 00:41:15 00:41:41 26 

SÍ, en forma 

de 

subtitulació 

 

Promise to try Cançó de fons NO 00:53:25 00:56:44 199 NO SÍ 

Like a prayer Posada en escena SÍ 00:57:01 00:57:17 16 NO SÍ 

Holiday Posada en escena SÍ 01:08:27 01:12:20 233 
NO, només 

incursions 
SÍ 

Like a virgin A cappella NO 01:17:54 01:18:11 17 NO NO 

Live to tell Posada en escena SÍ 01:19:09 01:22:23 194 NO SÍ 

Vogue Posada en escena SÍ 01:30:47 01:35:36 289 NO SÍ 

Causing a 

commotion 
Posada en escena SÍ 01:38:23 01:39:39 76 

NO, només 

incursions 
SÍ 

Keep it 

together 
Posada en escena SÍ 01:43:14 01:50:55 461 

NO, només 

incursions 
SÍ 
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 00:01:37 Papa don’t preach. Single pertanyent a l’àlbum True blue (1986). Parla 

de la història d’una adolescent que es queda embarassada fora del matrimoni i demana 

al seu pare que comprengui la seva decisió de continuar amb l’embaràs. La lletra de la 

cançó és la següent: 

 
Papa I know you're going to be upset 

'Cause I was always your little girl 

But you should know by now 

I'm not a baby 

 

You always taught me right from wrong 

I need your help, daddy please be strong 

I may be young at heart 

But I know what I'm saying 

 

The one you warned me all about 

The one you said I could do without 

We're in an awful mess, and I don't mean maybe - please 

 

[Tornada:] 

Papa don't preach, I'm in trouble deep 

Papa don't preach, I've been losing sleep 

But I made up my mind, I'm keeping my baby, oh 

I'm gonna keep my baby, mmm... 

 

He says that he's going to marry me 

We can raise a little family 

Maybe we'll be all right 

It's a sacrifice 

 

But my friends keep telling me to give it up 

Saying I'm too young, I ought to live it up 

What I need right now is some good advice, please 

 

[tornada] 

 

Daddy, daddy if you could only see 

Just how good he's been treating me 

You'd give us your blessing right now 
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'Cause we are in love, we are in love, so please 

 

[tornada] 

 

Papa don't preach, I'm in trouble deep 

Papa don't preach, I've been losing sleep 

 

[bis] 

 

Oh, I'm gonna keep my baby, ooh 

Don't you stop loving me daddy 

I know, I'm keeping my baby 

 

 A la pel·lícula, Madonna canta només aquestes dues frases de la cançó en un 

assaig a dalt de l’escenari, les quals no se subtitulen. No s’estableix cap relació entre la 

lletra de la cançó i el contingut de l’escena, i cap de les escenes adjacents a aquesta 

no parla d’embarassos no desitjats o de relacions paternofilials. 

 

 00:05:04 Express yourself. Single de l’àlbum Like a prayer (1989). És una cançó 

d’amor que parla de la llibertat d’expressió i la sinceritat, la feminitat i la masculinitat. 

Posteriorment n’analitzo el videoclip musical. La lletra de la cançó és la següent: 
 

[Parlat:] 

Come on girls 

Do you believe in love? 

'Cause I got something to say about it 

And it goes something like this 

 

[Tornada:] 

Don't go for second best baby 

Put your love to the test 

You know, you know, you've got to 

Make him express how he feels 

And maybe then you'll know your love is real 

 

You don't need diamond rings 

Or eighteen karat gold 

Fancy cars that go very fast 

You know they never last, no, no 
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What you need is a big strong hand 

To lift you to your higher ground 

Make you feel like a queen on a throne 

Make him love you till you can't come down 

(You'll never come down) 

 

[tornada] 

 

Long stem roses are the way to your heart 

But he needs to start with your head 

Satin sheets are very romantic 

What happens when you're not in bed 

You deserve the best in life 

So if the time isn't right then move on 

Second best is never enough 

You'll do much better baby on your own 

(Baby on your own) 

 

[tornada] 

 

Express yourself 

(You've got to make him) 

Express himself 

Hey, hey, hey, hey 

So if you want it right now, make him show you how 

Express what he's got, oh baby ready or not 

 

[interludi] 

 

And when you're gone he might regret it 

Think about the love he once had 

Try to carry on, but he just won't get it 

He'll be back on his knees 

 

To express himself 

(You've got to make him) 

Express himself 

Hey hey 

 

What you need is a big strong hand 
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To lift you to your higher ground 

Make you feel like a queen on a throne 

Make him love you till you can't come down 

(You'll never come down) 

 

[interludi] 

 

So please 

 

[tornada] 

 

Express yourself 

(You've got to make him) 

Express himself 

Hey, hey, hey, hey 

So if you want it right now, make him show you how 

Express what he's got, oh baby ready or not 

Express yourself 

(You've got to make him) 

So you can respect yourself 

Hey, hey 

So if you want it right now, then make him show you how 

Express what he's got, oh baby ready or not. 

 

 Se subtitula la introducció a la cançó, que és part en japonès i part en anglès i 

que representaria les paraules de benvinguda al concert de Tòquio. Aquests són els 

subtítols en anglès i en espanyol (els subtítols en anglès estan extrets de la versió 

subtitulada per a sords, i d’ara endavant també provindran d’aquesta versió): 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

Genki desuka, Tokyo. Genki desuka, Tokio. 

I don’t know about you, but I’m freezin’ my ass 

off. 

No sé vosotros, pero yo tengo el culo 

congelado. 

But we’re gonna try to do a show for you 

anyway. 

Vamos a hacer el concierto a pesar de todo. 

It goes something like this Suena así. 

 
Taula 7. Subtítols de la cançó Express yourself (I). 
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 La darrera frase ja formava part de la cançó original, la qual té la següent 

introducció, tal com es pot comprovar a la lletra de la cançó: “Come on, girls! Do you 

believe in love? Cos I’ve got something to say about it, and it goes something like this”. 

 Com anirem veient a mesura que avanci l'anàlisi, el criteri general a l'hora de 

traduir aquesta pel·lícula va ser el de no traduir les cançons però, en canvi, el de traduir 

les intervencions parlades, per breus que fossin, i amb independència de la seva 

rellevància argumental.  

 En acabar la introducció i començar la cançó, la narradora (Madonna) canta i no 

apareixen subtítols de la lletra en espanyol. Les imatges són en blanc i negre perquè la 

posada en escena sencera d’aquesta cançó ve a continuació. No es tracta de cap 

assaig, sinó que és només un breu fragment del concert que inclou narració i que, per 

tant, no es consideraria la posada en escena completa de la cançó que ve tot seguit, en 

color. 

 

 00:05:48 Express yourself. És la versió completa i en color de l’actuació anterior. 

La introducció aquí també se subtitula, tot i que les veus inicials de fons que pertanyen 

a les coristes no se subtitulen: “Dance and sing, get up and do your thing (x5)”. La resta 

de la cançó no se subtitula, igual que a l’anterior fragment de Tòquio. Els subtítols de la 

introducció són els següents: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

All right, America! ¡Hola, América! 

Do you believe in love? ¿Creéis en el amor? 

Cos I’ve got something to say about it, and it 

goes something like this. 

Tengo algo que decir al respecto y suena así. 

 
Taula 8. Subtítols de la cançó Express yourself (II). 

 

 La manca de subtitulació de la lletra de la cançó no sembla modifiqui la trama 

perquè les escenes anterior i posterior no parlen de l’amor, ni de la feminitat o la 

masculinitat. Es tracta simplement l’inici del concert, i l’inici de les posades en escena 

de la pel·lícula. 
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 00:11:30 Heaven is a place on earth. És una cançó de Belinda Carlisle 

pertanyent a l’àlbum Heaven on earth (1987), que al film interpreten a cappella Donna 

Delory i Niki Harris, les dues coristes de Madonna (vegeu VC11 per visionar el videoclip 

musical de la cançó, dirigit per Diane Keaton l’any 1987). És una cançó d’amor i la lletra 

és la següent: 

 
When the night falls down  

I wait for you  

And you come around  

And the world's alive  

With the sound of kids  

On the street outside  

 

When you walk into the room  

You pull me close and we start to move  

And we're spinning with the stars above  

And you lift me up in a wave of love...  

 

[Tornada:] 

Ooh, baby, do you know what that's worth?  

Ooh heaven is a place on earth  

They say in heaven love comes first  

We'll make heaven a place on earth  

Ooh heaven is a place on earth  

 

When I feel alone  

I reach for you  

And you bring me home  

When I'm lost at sea  

I hear your voice  

And it carries me  

 

In this world we're just beginning  

To understand the miracle of living  

Baby I was afraid before  

But I'm not afraid anymore  

 

[tornada] 
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 No se subtitula el petit fragment cantat que hi apareix. No té cap lligam important 

amb el fil argumental. És una cançó que, espontàniament, canten les coristes mentre 

les maquillen (o desmaquillen, no queda clar). No té relació amb la pel·lícula perquè la 

lletra parla de l’amor i no és una escena on es parli d’aquesta qüestió. És una cançó 

que té una funció purament d’ambientació, igual que la frase “Some day I’ll come along, 

the man I love”, de la cançó The man I love de George i Ira Gershwin (Lady, be good!, 

1924) que també canten aquests personatges secundaris del documental. 

 

 00:16:23 Oh father. La lletra d’aquesta cançó, que tampoc se subtitula, fa 

referència al pare de Madonna. Madonna la va publicar l’any 1989 dins l’àlbum Like a 

prayer i va ser un dels darrers singles abans de començar la gira. A la cançó, Madonna 

parla directament amb el seu pare, amb qui ha mantingut una mala relació durant molts 

anys a la vida real a causa de la mort de la mare de Madonna i la mala relació que va 

tenir amb la seva madrastra, i també perquè Madonna sempre va voler estudiar dansa 

a Nova York, en contra del que volia el seu pare per a ella. Tal com diu la lletra: “I 

prayed for your anger to end, oh father I have sinned”. De fet, d’aquesta difícil relació se 

n’ha parlat a moltes biografies no autoritzades de Madonna, entre elles a la biografia de 

J. Randy Taraborrelli (2001: 32) i a la d’Andrew Morton (2001: 44-48). També, a partir 

de la frase anterior pertanyent a la lletra d’Oh father, podem veure la comparació que 

s’estableix entre el pare de Madonna i Déu (el Pare), introduint així fortes connotacions 

religioses de la cançó, que després veurem que es reprèn al segon documental. La 

lletra de la cançó és la següent: 

 
It's funny that way, you can get used 

To the tears and the pain 

What a child will believe 

You never loved me 

 

[Tornada:] 

You can't hurt me now 

I got away from you, I never thought I would 

You can't make me cry, you once had the power 

I never felt so good about myself 

 

Seems like yesterday 

I lay down next to your boots and I prayed 
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For your anger to end 

Oh Father I have sinned 

 

[tornada] 

 

Oh Father you never wanted to live that way 

You never wanted to hurt me 

Why am I running away 

 

[bis] 

 

Maybe someday 

When I look back I'll be able to say 

You didn't mean to be cruel 

Somebody hurt you too 

 

[tornada] 
 

 És important dir que la manca de traducció en forma de subtítols dificulta el 

seguiment del fil argumental ja que, en aquest cas, el fragment anterior a la posada en 

escena d’Oh father parlava de la relació entre els ballarins i els seus pares, 

concretament la relació paternofilial d’un d’ells. L’absència de traducció desvincula 

aquest fragment del documental de la representació d’una cançó que parla dels anys 

en què Madonna no es parlava amb el seu pare. De fet, el ballarí de Madonna comenta 

al film que feia cinc anys que no veia el seu pare. 

 A l’escena posterior a la cançó cantada en directe, Madonna truca al seu pare i li 

demana de venir a un concert seu perquè fa temps que no es veuen. Per tant, la 

traducció d’Oh father seria de gran importància narrativa, per connectar l’escena 

anterior i la posterior. Recordem aquí quan Frederic Chaume afirma (2004: 202) que la 

banda sonora d’un film és un indicatiu per al traductor de la unitat narrativa de la 

pel·lícula, ja que indica canvis de takes o subtítols. 

 

 00:20:40 Keep it together. Single de l’àlbum Like a prayer (1989) en què es parla 

de la unitat familiar. Madonna, a la lletra de la cançó, parla dels anys en què va voler 

marxar del nucli familiar per fer la seva pròpia vida a la ciutat de Nova York com a 

ballarina, de les dificultats amb què es va trobar i de l’amor que va retrobar a la seva 
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família malgrat les decisions que havia pres. Com moltes de les seves cançons, la lletra 

de Keep it together és autobiogràfica. A continuació només presento els versos cantats, 

ja que després Madonna canta la cançó sencera i incloc tota la lletra un cop arribats a 

aquell punt: 

 
I hit the big time but I still get the blues 

Everyone's a stranger, city life can get to you 

People can be so cold, never want to turn your back 

Just givin' to get something 

Always wanting something back 

 

 En aquest moment del concert, Madonna té problemes amb la qualitat de so i 

aquesta posada en escena només inclou un subtítol que no pertany a la lletra de la 

cançó, sinó que és una frase afegida que Madonna pronuncia per queixar-se’n 

(narració). El subtítol d’aquesta incursió parlada és el següent: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

Fuck it! ¡Joder! 

 
Taula 9. Subtítols de la cançó Keep it together. 

 

 La falta de subtítols de la lletra de la cançó no té gaire importància en aquesta 

breu escena que té lloc a sobre de l’escenari perquè no es vol remarcar en cap moment 

quin significat pot tenir aquesta cançó aquí. En canvi, sí que tindrà importància al final 

del film, tal com veurem més endavant. 

 

 00:32:00 Holiday. Single de l’àlbum Madonna (The first album) i tercer de la seva 

carrera discogràfica (1983). Aquesta cançó parla de les vacances, de gaudir dels dies 

lliures amb el màxim de diversió possible, és a dir, parla de la filosofia del carpe diem. 

La lletra sencera de la cançó L’incloc més endavant, quan canti la cançó sencera, i de 

moment només presento les dues frases cantades en aquesta escena: 
 

Holiday, Celebration 

Come together in every nation 
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 Madonna i les seves coristes canten aquesta cançó a cappella mentre es 

dirigeixen cap a l’escenari per començar l’espectacle a Toronto. És una escena en 

blanc i negre ja que no es considera una posada en escena de la cançó. Aquesta 

cançó es canta més endavant en directe, per la qual cosa n’explico les dades més 

importants en el posterior apartat en què l’analitzo. De moment, no sembla que aquesta 

cançó tingui molta importància per al seguiment de la pel·lícula. 

 

 00:32:43 Like a virgin. Single de l’àlbum Like a virgin (1984). És una cançó 

d’amor amb moltes connotacions sexuals. Si ho recordem, segons els resultats de 

l’enquesta sobre Madonna, era la cançó més coneguda de la cantant. 

 Després de l’escena ubicada a Toronto en què uns policies canadencs 

amenacen d’arrestar-la si inclou escenes obscenes al seu espectacle, Madonna canta 

una de les cançons més polèmiques de la seva carrera artística, Like a virgin. Georges-

Claude Guilbert (2004: 132), al seu llibre El mite Madonna, on analitza la trajectòria de 

la cantant des dels estudis culturals, fa referència a la pel·lícula Reservoir dogs 

(Quentin Tarantino, 1992), on es parla de Like a virgin i es debat el significat de la lletra 

de la cançó. Guilbert menciona el diàleg entre dos dels personatges del film, el senyor 

Marró, interpretat pel mateix director, Quentin Tarantino, i el senyor Blanc, interpretat 

per Harvey Keitel, que discuteixen sobre les connotacions sexuals de la cançó. Per al 

senyor Marró, “és una cançó sobre una dona interessada en penis grossos, i no és una 

cançó sobre una noia fràgil a qui algú ha fet mal en el passat i que ha trobat l’amor”. 

 Per tal de fer-nos una idea més clara d’aquest diàleg entre els personatges de 

Reservoir dogs i posicionar-nos per poder analitzar la posada en escena de la cançó a 

In bed with Madonna, a continuació presento la lletra de la cançó: 

 
I made it through the wilderness 

Somehow I made it through 

Didn’t know how lost I was 

Until I found you 

 

I was beat incomplete 

I’d been had, I was sad and blue 

But you made me feel 

Yeah, you made me feel 

Shiny and new 
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[Tornada:] 

Like a virgin 

Touched for the very first time 

Like a virgin 

When your heart beats 

Next to mine 

 

Gonna give you all my love, boy 

My fear is fading fast 

Been saving it all for you 

cause only love can last 

 

You’re so fine and you’re mine 

Make me strong, yeah you make me bold 

Oh your love thawed out 

Yeah, your love thawed out 

What was scared and cold 

 

[tornada] 

 

Oooh, oooh, oooh 

 

You’re so fine and you’re mine 

I’ll be yours till the end of time 

cause you made me feel 

Yeah, you made me feel 

I’ve nothing to hide 

 

[tornada] 

 

Like a virgin, ooh, ooh 

Like a virgin 

Feels so good inside 

When you hold me, and your heart beats, and you love me 

 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 

Ooh, baby 

Can’t you hear my heart beat 

For the very first time? 
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 El fet que no se subtituli aquesta cançó torna a trencar la trama, ja que malgrat 

les explícites imatges que es veuen durant la posada en escena, en què Madonna 

simula una masturbació femenina, la lletra inclou metàfores sexuals i, per tant, sense 

entendre’n la lletra el públic no pot decidir si entén la cançó com una cançó amb alt 

contingut sexual o la interpreta com una cançó d’amor plena de metàfores. 

 

 00:40:14 (instrumental des de 00:41:15 fins 00:41:41) Happy birthday. Cançó 

popular de la qual es desconeix l’autoria i que a la pel·lícula se subtitula, a diferència de 

la resta de cançons. Madonna canta en directe aquesta cançó d’aniversari al seu pare, 

al qual fa pujar a l’escenari per retre-li homenatge. Els subtítols són els següents: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

Well, I said it last night and I’ll say it again. Lo dije anoche y lo diré otra vez. 

There’s no place like home! ¡No hay nada como estar en casa! 

In addition to that, there’s nobody like this man. Y además, no hay nadie como este hombre. 

There’s nobody like my father,... No hay nadie como mi padre... 

who’s here tonight. Él está aquí esta noche. 

And I worship the ground that he walks on. Beso el suelo por donde pisa. 

And it’s his birthday. Y hoy es su cumpleaños. 

And I was wondering if I could sing “Happy 

Birthday” in front of 20,000 people. 

Quiero cantarle “Cumpleaños feliz” delante de 

20.000 personas. 

Give it up for my dad! ¡Un aplauso para mi padre! 

OK. OK. This is my dad. Éste es mi padre. 

And I was wondering, would you all sing it with 

me? 

Me preguntaba si cantaríais todos conmigo. 

Ready? ¿Listos? 

Happy birthday to you... ... cumpleaños feliz 

Happy birthday to you Cumpleaños feliz 

Come on, I can’t hear you. Venga, que no os oigo. 

Happy birthday, dear Dad Te deseamos todos 

Happy birthday to you Cumpleaños feliz 

OK. Dad, I love you. Papá, te quiero. 

Detroit, I love you. Good night. Detroit, os quiero. Buenas noches. 

Thank you. Gracias. 

 
Taula 10. Subtítols de la cançó Happy birthday. 
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 La cançó no apareix en cursiva, ni en cap altre tipus de lletra que marqui que es 

tracta d’una cançó (vegeu de Linde i Kay 1999: 14). Sí que es tradueix, igual que la 

intervenció de Madonna. Per tant, en part se segueix el criteri que hem observat fins 

ara de subtitular les introduccions o frases parlades i no cantades de Madonna, però en 

part no se segueix el criteri general de no subtitular les cançons. En aquest cas, s’ha 

traduït la cançó d’aniversari perquè forma part del discurs anterior de Madonna en 

rebre el seu pare a l’escenari, equiparant la cançó a un discurs parlat. 

 Cal que destaquem que alguna frase no s’ha subtitulat, com per exemple “Dear 

dad”, després de la frase “Te deseamos todos”, ja que a la versió anglesa sempre 

s’inclou el nom de la persona que celebra l’aniversari, cosa que no passa sempre a la 

versió espanyola. Podríem recordar aquí la manca de criteris a l’hora de subtitular 

cançons de què parlaven Burgos i Roca al capítol 1 del treball. 

 

 00:53:25 Promise to try. No va ser mai single i està inclosa dins l’àlbum Like a 

prayer (1989). És una cançó que Madonna va dedicar a la seva mare, la qual va morir 

víctima d’un càncer quan ella només tenia 5 anys. La lletra de la cançó és la següent: 

 
Little girl don't you forget her face 

Laughing away your tears 

When she was the one who felt all the pain 

 

Little girl never forget her eyes 

Keep them alive inside 

I promise to try, it's not the same 

 

Keep your head held high, ride like the wind 

Never look behind, life isn't fair 

That's what you said, so I try not to care 

 

Little girl don't run away so fast 

I think you forgot to kiss, kiss her goodbye 

 

Will she see me cry when I stumble and fall 

Does she hear my voice in the night when I call 

Wipe away all your tears, it's gonna be all right 
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I fought to be so strong, I guess you knew 

I was afraid you'd go away, too 

 

Little girl you've got to forget the past 

And learn to forgive me 

I promise to try, but it feels like a lie 

 

Don't let memory play games with your mind 

She's a faded smile frozen in time 

I'm still hanging on, but I'm doing it wrong 

Can't kiss her goodbye, but I promise to try 

 

 Després d’un fragment en què es tracta el tema de la maternitat i la mort de la 

mare de Madonna, se sent de fons la cançó Promise to try. A l’escena, Madonna visita 

la tomba de la seva mare i parla sobre ella i els seus sentiments cap a ella. Aquest 

monòleg se subtitula, però no se subtitula la lletra de la cançó. Vegem a continuació els 

subtítols del monòleg narrat per Madonna per poder-los comparar amb la lletra: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

I hadn't been to the cemetery since I was a 

young girl. 

No había vuelto al cementerio desde que era 

niña. 

We used to go right after she died. Solíamos ir poco después de su muerte. 

I don’t know, my mother’s death was all a big 

mistery to me when I was a child. 

La muerte de mi madre fue un gran misterio de 

mi niñez 

and no one really explained it, so... y nadie me lo explicó, por eso... 

What I remember most about my mother was 

that she was... 

 Lo que más recuerdo de mi madre es que 

era... 

she was very kind and very gentle and very 

feminine. 

era muy simpática, muy amable y muy 

femenina. 

I guess she seemed like an angel to me, Para mi era un ángel, 

but I suppose everybody thinks their mother’s 

an angel when they’re five. 

pero supongo que para todo niño de cinco 

años su madre es un ángel. 

I also know she was very religious, También era muy religiosa. 

so I really never understood why she was 

taken away from us. 

Por eso nunca conseguí entender por qué nos 

la habían arrebatado. 

It just seemed so unfair. I never thought that 

she had done something wrong, 

Parecía injusto. Nunca se me ocurrió pensar 

que pudo haber hecho algo malo, 

So often times así que me preguntaba qué había hecho yo 
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I’d wonder what I’d done wrong. mal. 

I wonder what she looks like now. Me pregunto qué será ahora. 

Just a bunch of dust. Un puñado de polvo. 

I’m gonna fit in right here. 

They are gonna bury me sideways. 

Voy a hacerme un hueco justo aquí. Me 

enterrarán a su lado. 

I don’t wanna stay here any more. No quiero quedarme más aquí. 

 
Taula 11. Subtítols de l’escena amb Promise to try de fons. 

 

 Com veiem, Madonna es dirigeix, a la narració, a una tercera persona 

(possiblement el seu germà, que l’espera molt a prop d’on es troba ella) i parla de la 

seva mare. Diu que no va entendre mai la seva mort i que sempre s'ha demanat què la 

va causar. A la lletra de la cançó, podem deduir que algú indeterminat dóna ànims a 

una nena petita que ha perdut la seva mare: “Little girl, don't you forget her face". 

Podríem interpretar, fins i tot, que aquesta persona anònima és la Madonna adulta que 

parla amb la Madonna nena, com si la maduresa ara li permetés consolar els records 

sobre la injustícia i el dolor relacionats amb la mort de la seva mare. A la lletra, 

Madonna diu: “Does she hear my voice in the night when I call?”, i al cementiri 

Madonna es pregunta com serà en aquells moments la seva mare, i parla com si ella 

l’estigués escoltant. La relació, per tant, entre la lletra de Promise to try i aquest 

monòleg de Madonna a la pel·lícula és molt evident. 

 

 00:57:01 Like a prayer. Principal single de l’àlbum Like a prayer (1989). És una 

cançó que va causar molta controvèrsia per la crítica religiosa que contenia la seva 

lletra i el seu videoclip, especialment (d’aquesta qüestió en parlo amb més detall a 

l’apartat d’anàlisi de videoclips). Si ho recordem, també, els resultats de l’enquesta 

sobre Madonna deien que l’àlbum en què s’inclou aquesta cançó, i que porta aquest 

mateix nom, era el més conegut de la cantant. La lletra de la cançó és la següent: 

 
Life is a mystery, everyone must stand alone 

I hear you call my name 

And it feels like home 

 

[Tornada:] 

When you call my name it’s like a little prayer 

I’m down on my knees, I wanna take you there 
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In the midnight hour I can feel your power 

Just like a prayer you know I’ll take you there 

 

I hear your voice, it’s like an angel sighing 

I have no choice, I hear your voice 

Feels like flying 

I close my eyes, oh God I think I’m falling 

Out of the sky, I close my eyes 

Heaven help me 

 

[tornada] 

 

Like a child you whisper softly to me 

You’re in control just like a child 

Now I’m dancing 

It’s like a dream, no end and no beginning 

You’re here with me, it’s like a dream 

Let the choir sing 

 

[tornada] 

 
Just like a prayer, your voice can take me there 

Just like a muse to me, you are a mystery 

Just like a dream, you are not what you seem 

Just like a prayer, no choice your voice can take me there 

 

Just like a prayer, I’ll take you there 

It’s like a dream to me 

 

 A la pel·lícula s’emet un breu fragment d’aquesta cançó cantada en directe i no 

se subtitula. Podríem perdre, en certa manera, el fil argumental per la manca de 

subtitulació ja que la lletra, vinculada a qüestions religioses, la podríem relacionar amb 

les conviccions cristianes que Madonna va rebre de la seva mare quan encara vivia i és 

una escena molt propera a l’escena en què en parlava. No seria una vinculació molt 

directa, però existiria, encara que de forma més subtil en comparació amb altres 

escenes. 
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 01:08:27 Holiday. Single de l’àlbum Madonna (The first album) (1983). Holiday 

és una cançó que parla de la felicitat que comporta gaudir d’unes bones vacances, tal 

com he comentat anteriorment. Ara sí que n’incloc la lletra completa: 

 
Holiday Celebrate 

Holiday Celebrate 

 

[Tornada:] 

If we took a holiday 

Took some time to celebrate 

Just one day out of life 

It would be, it would be so nice 

 

Everybody spread the word 

We're gonna have a celebration 

All across the world 

In every nation 

It's time for the good times 

Forget about the bad times, oh yeah 

One day to come together 

To release the pressure 

We need a holiday 

 

[tornada] 

 

You can turn this world around 

And bring back all of those happy days 

Put your troubles down 

It's time to celebrate 

Let love shine 

And we will find 

A way to come together 

And make things better 

We need a holiday 

 

[tornada] 

 

Holiday Celebrate 

Holiday Celebrate 
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[tornada] 

 

Holiday Celebrate 

Holiday Celebrate 

 

Holiday, Celebration 

Come together in every nation 

 

 Després d’unes quantes escenes en què es manifesten els enfrontaments entre 

els ballarins de la gira i en què Madonna intenta solucionar-los, Madonna canta Holiday 

en directe. No se subtitula la lletra de la cançó, però sí les incursions parlades-cantades 

que fa Madonna mentre la canta. Els subtítols d’aquestes incursions parlades són els 

següents: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

All right, everybody! Hola a todos. 

Do the bus stop! ¡Haced la parada del autobús! 

Oh, yeah! Let me hear ya! ¡Sí! ¡No os oigo! 

Do the bus stop. Haced la parada del autobús. 

Now I wanna hear you scream! ¡Ahora os quiero oír gritar! 

All right, everybody! Bien, todo el mundo. 

Let me hear you say “Ho!” Quiero oíros decir: “Oh”. 

All right, all together now. Bien. Ahora todos juntos. 

 
Taula 12. Subtítols de la cançó Holiday. 

 

 Després del quart subtítol hi hauria d’haver un altre que repetís l’anterior però, 

seguint el criteri general de la subtitulació d’evitar repeticions i redundàncies, no s’hi ha 

inclòs. 

 El més destacat d’aquest fragment del film és que s’opta per subtitular només el 

que no es considera purament lletra de la cançó, tot i que forma part indivisible del 

conjunt. El trencament afecta lleugerament la trama de la pel·lícula, ja que representa 

una conciliació després del malestar generat en el seu grup de ballarins i coristes que 

apareix a les escenes immediatament anteriors. 
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 01:17:54 Like a virgin. Es torna a cantar aquesta cançó, però aquest cop ho fan 

les coristes de Madonna a cappella mentre viatgen en una gòndola pels canals de 

Venècia. Fan clara referència al videoclip musical de la cançó, del qual parlo 

posteriorment, en què Madonna balla també a sobre d’una gòndola, imatge amb certes 

connotacions sexuals que podria venir a dir que Madonna puja a la gòndola per simular 

visualment la pèrdua de la virginitat. La part de la cançó que canten aquí és la següent: 

 
Didn’t know how lost I was 

Until I found you 

 

I was beat incomplete 

I’d been had, I was sad and blue 

But you made me feel 

 

 En aquest cas, la lletra per si mateixa no té una vinculació gaire directa amb el fil 

argumental del documental, tot i que les imatges (juntament amb la música i la lletra), 

com a conjunt, són una referència clara a una altra cançó que sí que en té en una altra 

escena. Tanmateix, considero que no es trenca el fil argumental en aquest cas en 

concret. 

 

 01:19:09 Live to tell. Aquesta cançó pertany a l’àlbum True Blue (1986) (vegeu 

VC12 per visionar el videoclip musical, dirigit per James Foley l’any 1986) i la seva 

lletra fa referència a la llibertat d’expressió, fent clara al·lusió a l’escena anterior, en què 

Madonna parla davant dels mitjans de comunicació per explicar que és lliure 

d’expressar-se i que no modificarà cap dels seus espectacles. Recordem breument que 

la polèmica sorgeix a partir dels continguts explícits de les seves actuacions i que, en 

alguns països, es consideren extremadament provocadores i s’intenta (o s’aconsegueix 

en algunes ocasions) censurar. També cal que recordem que, a l’escena anterior, 

s’explica que el Vaticà vol prohibir els seus concerts a Itàlia per considerar-los 

indecents i immorals. La lletra de la cançó és la següent: 

 
I have a tale to tell 

Sometimes it gets so hard to hide it well 

I was not ready for the fall 

Too blind to see the writing on the wall 
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[Tornada:] 

A man can tell a thousand lies 

I've learned my lesson well 

Hope I live to tell 

The secret I have learned, 'till then 

It will burn inside of me 

 

I know where beauty lives 

I've seen it once, I know the warm she gives 

The light that you could never see 

It shines inside, you can't take that from me 

 

[tornada] 

 

[2a tornada:] 

The truth is never far behind 

You kept it hidden well 

If I live to tell 

The secret I knew then 

Will I ever have the chance again? 

 

If I ran away, I'd never have the strength 

To go very far 

How would they hear the beating of my heart? 

Will it grow cold? 

The secret that I hide, will I grow old? 

How will they hear? 

When will they learn? 

How will they know? 

 

[tornada] 

[2a tornada] 

 

 La falta de subtítols, una altra vegada, modifica el seguiment de la trama. La 

posada en escena de Live to tell té una clara connotació religiosa, que, tanmateix, 

podem percebre amb les imatges, ja que hi apareixen creus, un altar i ciris, clara 

mostra del catolicisme de Madonna a principis dels anys noranta, abans de convertir-se 

en estudiosa i seguidora de la càbala a finals de la mateixa dècada. 
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 De fet, quan ja s’havia passat a l’estudi cabalístic, durant la seva gira mundial 

“Confessions” que va tenir lloc la primavera i estiu de 2006, Madonna va interpretar un 

altre cop en directe Live to tell, tot representant la crucifixió de Jesucrist dalt de 

l’escenari. La cadena NBC, que va emetre el concert de Wembley d’aquella gira el 22 

de novembre de 2006, va decidir censurar aquesta interpretació amb imatges explícites 

de caràcter religiós. 

 La narració de la pel·lícula, amb unes imatges en blanc i negre, continua durant 

un fragment instrumental de la cançó, la qual es reprèn, en color, al minut 01:21:49. 

 

 01:30:47 Vogue. Aquesta cançó pertany a l’àlbum I’m Breathless (1990), del qual 

va ser single principal. Aquesta cançó està inspirada, en part, en un ball gai dels clubs 

novaiorquesos i que es basa en posicions de ball complexes fetes amb les mans, en 

què s’imiten estrelles de Hollywood i models de la revista Vogue. La lletra de la cançó 

és la següent: 
 

Strike a pose 

Strike a pose 

Vogue, vogue, vogue 

Vogue, vogue, vogue 

 

Look around everywhere you turn is heartache 

It's everywhere that you go (look around) 

You try everything you can to escape 

The pain of life that you know (life that you know) 

 

When all else fails and you long to be 

Something better than you are today 

I know a place where you can get away 

It's called a dance floor, and here's what it's for, so 

 

[Tornada:] 

Come on, vogue 

Let your body move to the music (move to the music) 

Hey, hey, hey 

Come on, vogue 

Let your body go with the flow (go with the flow) 

You know you can do it 
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All you need is your own imagination 

So use it that's what it's for (that's what it's for) 

Go inside, for your finest inspiration 

Your dreams will open the door (open up the door) 

 

It makes no difference if you're black or white 

If you're a boy or a girl 

If the music's pumping it will give you new life 

You're a superstar, yes, that's what you are, you know it 

 

[tornada, substituint "groove" per "move"] 

 

Beauty's where you find it 

Not just where you bump and grind it 

Soul is in the musical 

That's where I feel so beautiful 

Magical, life's a ball 

So get up on the dance floor 

 

[tornada] 

 

Vogue, (Vogue) 

Beauty's where you find it (move to the music) 

Vogue, (Vogue) 

Beauty's where you find it (go with the flow) 

 

Greta Garbo, and Monroe 

Dietrich and DiMaggio 

Marlon Brando, Jimmy Dean 

On the cover of a magazine 

 

Grace Kelly; Harlow, Jean 

Picture of a beauty queen 

Gene Kelly, Fred Astaire 

Ginger Rodgers, dance on air 

 

They had style, they had grace 

Rita Hayworth gave good face 

Lauren, Katherine, Lana too 

Bette Davis, we love you 
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Ladies with an attitude 

Fellows that were in the mood 

Don't just stand there, let's get to it 

Strike a pose, there's nothing to it 

 

Vogue, vogue 

 

Oooh, you've got to 

Let your body move to the music 

Oooh, you've got to just 

Let your body go with the flow 

Oooh, you've got to 

Vogue 

 

 La lletra de la cançó tampoc se subtitula i, d’aquesta manera, no es deixa 

entendre la lletra de la cançó, que juga amb la coreografia, relacionada directament 

amb l’estètica i les icones gais: “Strike a pose”, “I know a place where you can get 

away, it’s called a dance floor”, “Let your body move to the music”. També parla, 

indirectament, de la identitat i l’orientació sexual: “It makes no difference if you’re black 

or white, if you’re a boy or a girl”, “Beauty is where you find it”. També podríem establir 

un vincle entre aquesta cançó i els ballarins gais de Madonna. A més, hi ha frases de la 

cançó que fan referència a l’escena anterior, en què la gent que envolta Madonna 

durant la gira parlen d’ella i la descriuen com una superestrella. Una de les frases de 

Vogue diu així: “You’re a superstar, yes, that’s what you are, you know it”. 

 

 01:38:23 Causing a commotion. Cançó pertanyent a la banda sonora de la 

pel·lícula Who’s that girl? (1987). La lletra de la cançó és la següent: 

 
[Tornada:] 

I've got the moves baby, you got the motion 

If we got together we'd be causing a commotion 

I've got the moves baby, you got the motion 

If we got together we'd be causing a commotion 

 

You met your match when you met me 

I know that you will disagree it's crazy 
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But opposites attract you'll see 

And I won't let you get away so easy 

 

The love you save may be your own 

Can't fight this feeling, aren't you tired of being alone 

You won't admit it but you know it's true 

It's not a secret how I feel when I stand next to you 

 

[tornada] 

 

Someday you'll see my point of view 

You can't keep wishing on the stars baby 

What works for me can work for you 

You've got to make a compromise and maybe 

 

Then we can keep our love alive 

And when it falls we won't let it die 

It doesn't matter if you win or lose 

It's how you play the game so get into the groove 

 

[tornada] 

 

Causing a commotion, causing a commotion 

Causing a commotion, causing a commotion 

 

[Interludi:] 

I hope you find what you're looking for 

Is it mine, walk through that door 

We're wasting time, make up your mind 

And get into the groove 

 

Then we can keep our love alive 

And when it falls we won't let it die 

It doesn't matter if you win or lose 

It's how you play the game so get into the groove 

 

[interludi] 

[tornada] 

 

Causing a commotion, causing a commotion 
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Causing a commotion, causing a commotion 

 

[tornada] 

 

 Causing a commotion és una cançó d’amor que parla de causar impacte en 

altres persones (en aquest cas, des del punt de vista amorós, de destacar per algun 

motiu, de sobresortir, ser diferent, de demostrar el potencial que tots tenim amagat). La 

lletra segueix el fil argumental d’In bed with Madonna, ja que s’intercalen escenes de la 

cançó cantada en directe per Madonna i les seves dues coristes amb escenes en què 

Madonna i les dues noies parlen de la necessitat que té Madonna de provocar al seu 

públic per impulsar-lo a fer més coses a la vida, a no ser conformistes. De fet, la imatge 

de l’escena musical també es relaciona amb aquest text parlat, ja que algunes de les 

coreografies són provocatives i tenen connotacions sexuals. 

 S’hi inclouen, a més, diversos subtítols d’intervencions que s’intercalen amb la 

cançó en directe, i són els següents: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

Oh, yeah, pick on the little girl. Muy bien, métete con la niña. 

Yeah. Sí. 

Get over there. Both of you. Venid aquí. Las dos. 

No problem. De acuerdo. 

Yes! ¡Sí! 

 
Taula 13. Subtítols de la cançó Causing a commotion. 

 

 01:43:14 Keep it together. Aquesta cançó ja havia aparegut en una escena 

anterior de manera breu i ara torna a aparèixer al final de la pel·lícula perquè és la 

cançó amb què acomiada els concerts d’aquesta gira i, per tant, Madonna la fa servir 

també com a comiat de la sèrie d’actuacions en directe del film. La lletra parla de la 

importància que té el fet de mantenir la unitat, com en una família, com ja he comentat. 

Tot i així, abans de cantar-la, Madonna canta fragments d’una altra cançó, Family affair, 

del grup Sly and the family stone (There’s a riot goin’ on, 1971), que presento a 

continuació: 
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Uh-huh 

Yeah, yeah 

One child grows up to be 

Somebody who just loves to learn 

And another child 

Grows up to be 

Somebody who just loves to burn 

Mom loves the both of them 

You see, it’s in the blood 

Both kids are good to mum 

Blood’s thicker than mud 

It’s a family affair 

 

 A continuació, Madonna comença a cantar Keep it together! Les coristes uneixen 

ambdues cançons repetint la frase “It’s a family affair” i és que ambdues cançons parlen 

del mateix. Llavors Madonna canta la cançó completa, tot i que introdueix algunes 

frases parlades, que presento després. De moment, la lletra original de la cançó és la 

següent: 

 
Keep, keep it together 

Keep people together forever and ever 

 

I got brothers, I got some sisters too 

Stuck in the middle tell you what I'm gonna do 

Gonna get out of here, I'm gonna leave this place 

So I can forget every single hungry face 

I'm tired of sharing all the hand me downs 

To get attention I must always be the clown 

I wanna be different, I wanna be on my own 

But Daddy said listen, you will always have a home 

 

[Tornada:] 

Keep it together in the family 

They're a reminder of your history 

Brothers and sisters they hold the key 

To your heart and your soul 

Don't forget that your family is gold 
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I hit the big time but I still get the blues 

Everyone's a stranger, city life can get to you 

People can be so cold, never want to turn your back 

Just givin' to get something 

Always wanting something back 

When I get lonely and I need to be 

Loved for who I am, not what they want to see 

Brothers and sisters, they've always been there for me 

We have a connection, home is where the heart should be 

 

[tornada] 

 

[Interludi:] 

When I look back on all the misery 

And all the heartache that they brought to me 

I wouldn't change it for another chance 

'Cause blood is thicker than any other circumstance 

 

When I get lonely and I need to be 

Loved for who I am, not what they want to see 

Brothers and sisters, they've always been there for me 

We have a connection, home is where the heart should be 

 

[interludi] 

[tornada] 

 

Keep, keep it together 

Keep people together forever and ever 

[bis i fosa] 
 

 Precisament a l’escena anterior, Madonna s’acomiada en privat dels seus 

ballarins, que l’han acompanyat durant tants mesos de gira per tot el món, i expressa la 

importància de formar un grup unit i ben avingut, similar a una unitat familiar. Cal que 

recordem que Madonna afirma en algun moment del film que se sent la mare d’aquesta 

família. De fet, Madonna sempre havia expressat el fervent desig de ser mare fins que, 

finalment, va tenir la seva filla Lourdes Maria el 1996. 
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 Com ja he dit, a la posada en escena de la cançó, Madonna fa una petita 

introducció parlada després de les primeres frases cantades no subtitulades (igual que 

la resta de la cançó, que tampoc se subtitula), introducció que se subtitula de la 

següent manera: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

Hi, hi, hi. Hola, hola. Hola. 

Hello, love. Hola, mi amor. 

Well, well, well. Bueno, bueno, bueno. 

If it isn’t my lovely family. Ésta es mi estupenda familia. 

Aren’t we just having a lovely time? ¿A que nos lo pasamos bien? 

A lovely time! [corista] ¡Nos lo pasamos bien! 

Ecoutez-moi. Oíd, écoutez-moi, 

cos I got somethin’ to say to you. Porque tengo algo que deciros. 

We’re a wild, crazy bunch. Somos una peña salvaje y loca. 

Yeah, that’s right. Es cierto. 

All right, love. Take me where I’m going. Muy bien, cariño. Llévame a mi destino. 

This is what I call traveling in style. Esto es lo que yo llamo viajar con estilo. 

Right you are, old bean. Ahí te quedas, carrozón. 

All right, formation. Bien, formación. 

All right, it’s time for a little bit of ol’ in/out, 

in/out. 

Es hora de un poco de mete-saca. 

A family that plays together stays together. La familia que baila unida, permanece unida. 

Here we go. Allá vamos. 

One! ¡Uno! 

Two! ¡Dos! 

One! Two! ¡Uno! ¡Dos! 

One, two, three! Hit it! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 

Unfortunately, Europe, it’s time for us to say 

bonsoir. 

Desgraciadamente, Europa, ha llegado la hora 

de decir bonsoir. 

To all of our families. A todas nuestras familias. 

You’re my family. Yeah, that’s right. Vosotros sois mi familia. Es cierto. 

And never forget that your family is your friend. No olvidéis nunca que vuestros familiares son 

vuestros amigos. 

Yeah, that’s right. Es verdad. 

And never doubt that without them you are 

nothing. 

No os quepa duda de que, sin ellos, no sois 

nadie. 

That’s right. Es cierto. 



  La representació de cançons en gèneres audiovisuals musicals 

 

 113 

But most of all and most importantly never 

doubt yourselves. 

Pero, sobre todo, lo más importante es que 

tengáis fe en vosotros. 

Come on, ladies. On your knees. Vamos, señoritas. Arrodillaos. 

Aren’t they lovely? ¿No son encantadoras? 

Yes. Sí. 

 
Taula 14. Subtítols de la cançó Keep it together (II). 

 

 En alguna ocasió no apareix el subtítol, com a les frases “Yeah, that’s right” i 

“Come on, now”. Cal dir que l’abundància de subtítols de les intervencions parlades de 

Madonna, que són molt nombroses durant aquesta cançó, vincula l’argument i la 

posada en escena de Keep it together, perquè el missatge que Madonna llança al 

públic sobre la importància de mantenir unida la família, que en el seu cas es veu 

representada pel grup de ballarins i coristes de la gira, queda força clar. 

 

3.2.1. Altres comparacions 

 Si comparem aquesta anàlisi amb la versió intralingüística en anglès que inclou 

el DVD, veurem que, lògicament, en aquests subtítols intralingüístics es transcriu el text 

íntegre de la pel·lícula, és a dir, s’hi inclouen també les lletres de les cançons. Quan es 

tracta d’una frase cantada, hi apareix el símbol ♪ al davant de cada subtítol per 

diferenciar-la d’una frase parlada o bé d’introducció d’una cançó, cas en què apareix un 

guió al davant (recordem aquí l’apartat convencions, en què Neves parlava de la 

subtitulació intralingüística). En comparació amb els subtítols interlingüístics que 

acabem de veure a la versió meta del documental en espanyol, a la versió en anglès 

per a persones sordes sí que es transcriuen les cançons, encara que aquestes escenes 

cantades no pertanyin a una posada en escena de tota una cançó, sinó tan sols d’un 

breu fragment. Per exemple, a l’escena del minut 00:01:37 de la pel·lícula, durant 

l’assaig de la cançó Papa don’t preach, es diferencia entre frases cantades i parlades 

als subtítols amb els símbols ja esmentats, encara que siguin pocs segons cantats. 

 Un altre exemple seria el del minut 01:08:27, quan Madonna canta la cançó 

Holiday, fins i tot es transcriuen alguns dels cors de les dues coristes. Per exemple, 

podem llegir algun subtítol com “Woo, woo”. També, aquí se subtitulen totes les 

exclamacions, com “Ho, ho”, que a la traducció a l’espanyol només apareixien el primer 

cop. De fet, si en la subtitulació interlingüística les repeticions es consideren 

innecessàries perquè ja se senten a la banda sonora, en el cas de la subtitulació 
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intralingüística per a persones sordes, només es té informació visual, no auditiva, i es fa 

necessària una transcripció completa i diferenciada. Un altre exemple seria el del minut 

01:43:14, durant Keep it together, quan se senten els cors que pronuncien diverses 

vegades la frase “It’s a family affair”, que no apareixien als subtítols en espanyol.  

 També, la frase cantada “Dance and sing, get up and do your thing” que apareix 

quatre cops abans de la introducció d’Express yourself al minut 00:05:48 només 

apareix transcrita a la versió intralingüística, però en cap moment apareix a la traducció 

en espanyol. Forma part dels cors de la cançó que sonen com a playback. 

 Per últim, a diferència dels subtítols en espanyol, al minut 01:17:54 sí que se 

subtitula la cançó a cappella que canten Niki Harris i Donna Delory. 

 

3.2.2. Conclusions de l’anàlisi del documental In bed with Madonna 

 Quant a l’anàlisi de la pel·lícula In bed with Madonna, puc afirmar el següent: 

 

• De tots els minuts musicals analitzats de la pel·lícula (37,87 minuts, 33% del total 

de minuts del film), només se subtitulen 0,43 minuts (la cançó d’aniversari). De la 

resta de cançons que no se subtitulen (37,44 minuts), un 27% del total (31,23 

minuts) trenca en més o menys grau la trama de la pel·lícula a causa de la 

manca de traducció. La resta, un 5% del total de la pel·lícula (6,20 minuts), no ho 

fa. 

• A partir d’aquests percentatges, la major part de la música que apareix a la 

pel·lícula i que no està subtitulada produeix un trencament amb les escenes 

immediatament anteriors i posteriors, i fins i tot simultànies, a l’escena musical, 

ja que la manca de subtítols en espanyol no garanteix la comprensió de les 

lletres de les cançons, la qual cosa dificulta el seguiment de l’argument. El 

conjunt d’aquestes escenes musicals que alteren la trama representa més d’una 

quarta part de la totalitat del documental. 

• Des del punt de vista traductològic, a la pel·lícula se segueix un criteri unitari de 

traduir el text i de no traduir la lletra de les cançons. Tenint en compte que la 

pel·lícula és un tot format per música, imatge i text parlat, aquesta manca de 

subtitulació de les lletres de les cançons trenca la unitat i la multiplicitat de la 

semiòtica del documental. Aquesta pràctica traductora té un efecte narratiu 

important per al públic que veu la pel·lícula. Per tant, sembla que es crea la 
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necessitat de subtitular les cançons del documental per poder mantenir la unitat 

del film. 

• Per últim, a la versió intralingüística, que distingeix entre música cantada i 

narració de la pel·lícula mitjançant l’ús de símbols diferenciadors, la inclusió de la 

lletra de totes les cançons fa que sigui un producte de fet més accessible que la 

subtitulació per a un públic general, en què les cançons romanen 

incomprensibles per a un públic força ampli, fins i tot per a un públic seguidor o 

coneixedor de Madonna, com es desprèn de l’enquesta realitzada. 

 
3.3. Anàlisi de I’m going to tell you a secret (vegeu DVD 2) 
 
 A continuació presento el quadre abans esmentat on s’inclouen dades sobre les 

cançons que analitzo de la pel·lícula: 

 

CANÇÓ TIPUS CANÇÓ 

ESCENA 
FILMADA 

EN 
COLOR 

TEMPS 
INICI 

TEMPS 
ACABAMENT 

DURACIÓ 
(seg) 

TRADUCCIÓ 
TRENCAMENT FIL 

ARGUMENTAL 

The beast within* 

Videoclip 

pantalles 

escenari concert 

SÍ 00:00:23 00:03:34 191 
Sí, en forma de 

subtitulació* 
 

Die another day 

(I) 

Cançó fons 

càsting 
NO 00:06:26 00:06:38 12 NO SÍ 

Die another day 

(II) 

Cançó fons 

càsting 
NO 00:06:51 00:07:11 20 NO SÍ 

I’m so stupid Assaig NO 00:11:19 00:11:54 35 NO NO 

Paradise (not for 

me) 
Cançó de fons SÍ 00:14:03 00:14:50 47 NO SÍ 

The gentleman 

soldier 

Cançó a 

cappella 
NO 00:15:16 00:15:56 40 NO NO 

Vogue 

Posada en 

escena + 

imatges 

videoclip 

pantalla 

escenari 

SÍ 00:17:50 00:21:16 206 NO SÍ 

I love New York Cançó de fons SÍ 00:22:04 00:22:40 36 NO SÍ 

American life 

Posada en 

escena + 

imatges 

videoclip 

pantalla 

escenari 

SÍ 00:27:44 00:32:30 286 NO SÍ 
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Mother and father 
Posada en 

escena 
SÍ 00:40:24 00:42:08 104 NO SÍ 

Nobody knows 

me 

Posada en 

escena + 

imatges pantalla 

escenari 

SÍ 00:44:40 00:48:12 212 NO 

NO però sí es 

relaciona amb lletres 

cançons últims anys

X-static process Escena SÍ 00:49:21 00:49:46 25 NO SÍ 

Music 
Posada en 

escena 
SÍ 00:52:32 00:55:03 91 NO NO 

Beautiful stranger Cançó de fons  00:55:56 00:56:29 33 NO NO 

Cançó hindú 

desconeguda* 
A cappella NO 00:57:52 00:58:33 41 

Sí, en forma de 

doblatge* 
 

Hollywood 
Posada en 

escena 
SÍ 00:59:00 01:02:36 216 NO SÍ 

My Sharona A cappella NO 01:03:40 01:03:46 6 NO SÍ 

Lament 
Posada en 

escena 
SÍ 01:05:40 01:07:22 102 NO SÍ 

Cançó popular 

irlandesa 
Escena SÍ 01:08:·32 

01:09:05 

(INTERROMPUT 

PER ESCENA 

PARLADA) 

33 NO NO 

Cançó 

desconeguda 
Escena SÍ 01:09:06 01:09:15 9 NO NO 

Let the sunshine 

in 
Assaig NO 01:09:34 01:10:13 39 NO SÍ 

Die another day Assaig NO 01:10:14 01:09:21 7 NO NO 

Dirt 
Posada en 

escena 
NO 01:11:35 01:12:00 25 NO NO 

Rain Cançó fons MESCLA 01:12:21 01:12:36 15 NO SÍ 

Cançons 

populars 

(diverses) 

A cappella  01:15:51 01:16:41 50 NO NO 

Like a prayer 

Posada en 

escena + 

imatges pantalla 

escenari 

SÍ 01:23:53 01:26:40 167 NO NO 

Holiday 
Posada en 

escena 
SÍ 01:39:01 01:41:20 139 NO SÍ 

Imagine 

Videoclip + 

posada en 

escena 

SÍ 01:59:38 02:00:47 69 NO SÍ 

Paradise (not for 

me) 
Crèdits CRÈDITS 02:01:22 02:06:17 295 NO SÍ 

 

Taula 15. Anàlisi detallada de les cançons analitzades del documental I’m going to tell you a secret. 
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*No he inclòs aquesta cançó en el recompte final de minuts musicals analitzats de la pel·lícula (vegeu conclusions de l’anàlisi de la 

pel·lícula més endavant) perquè se subtitula o dobla i, per tant, no influeix en la hipòtesi sobre si la manca de subtítols afecta el fil 

argumental de la pel·lícula. Tanmateix, l’he analitzat perquè he considerat que l’escena té interès des del punt de vista 

traductològic. 
 
** El fil argumental es pot trencar o no només en el cas de les cançons que no se subtitulen (vegeu columna anterior “Traducció”). 

Per tant, en el cas de The beast within i de la cançó-pregària hindú el quadre queda buit. 

 
 Aquesta segona pel·lícula es diferencia sobretot de la primera per la inclusió 

d’unes imatges que no apareixien a In bed with Madonna. Es tracta dels videoclips que 

durant els concerts de la gira es projectaven a la pantalla gegant i les pantalles auxiliars 

que hi havia a l’escenari i que estaven creats expressament per a la gira en la majoria 

de casos. De vegades, les imatges coincideixen amb el videoclip de la cançó i, d’altres, 

estan creades expressament per a aquella actuació en directe (potser pel fet que, per 

no haver estat mai singles, no comptaven amb cap videoclip musical). Les lletres de les 

cançons estan sovint molt vinculades a aquestes imatges (com és el primer exemple 

que veurem tot seguit), per la qual cosa les comento dins de cadascuna de les 

següents seqüències. 

 

 00:00:23 The beast within. Aquesta cançó no es va incloure mai a cap àlbum, 

sinó al maxisingle de Justify my love (1990). La van compondre Madonna i Lenny 

Kravitz. Mai se n’ha fet cap videoclip. La lletra pertany a fragments de la Bíblia 

(Apocalipsi), per la qual cosa té continguts religiosos, i és la següent: 

 
[D’Apocalipsi 1,3] 

Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy 

And blessed are those who hear 

And who keep what is written therein 

For the time is near 

[D’Apocalipsi 1,7] 

He is coming with the clouds  

And every eye will see him 

Everyone who pierced him 

And all the tribes of the earth will wail on account of him 

[D’Apocalipsi 2,1-4] 

Those of you who have not learned what some call the deep things of Satan 

I know your works, I know your toil, and your patient endurance 

And how you cannot hear evil men 
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But have tested those who call themselves apostles, but are not 

And found them to be false 

I know that you are enduring patiently 

And you have not grown weary 

but I have this against you 

that you have abandoned the love you had 

Wanting, needing, waiting for you to justify my love 

Hoping, praying for you to justify my love 

[D’Apocalipsi 13,1-10] 

And I saw a beast rising out of the sea with ten horns and seven heads 

and a blasphemous name upon its head 

And the beast that I saw was like a leopard 

Its feet were like a bear's 

And its mouth was like a lion's mouth 

And to it the dragon gave his power, 

And the whole earth followed the beast with wonder 

Men worshipped the dragon for he had given his authority to the beast  

and they worshipped the beast saying 

"Who is like the beast and who can fight against the beast?" 

And the beast was given a mouth uttering haughty and blasphemous words 

and it was allowed to exercise authority for forty-two months 

it opened its mouth to utter blasphemous words against God 

If anyone has an ear let him hear 

If anyone is to be taken captive, into captivity he will go 

If anyone who slays with the sword, with the sword 

Wanting, needing, waiting for you to justify my love 

Hoping, praying for you to justify my love 

[D’Apocalipsi 21,1-8] 

Then, I saw a new heaven and a new earth 

And I heard a great voice from the throne saying: 

"Behold the dwelling of God is with men 

He will dwell with them, and they shall be his people 

And God himself will be with them 

He will wipe away every tear from their eyes 

And death shall be no more 

Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore 

For these things will have passed away 

To the thirsty I will give water without price 

From the fountain of the water of life 

He who conquers shall have this heritage 
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And I will be his God and he shall be my son 

But as for the cowardly, the faithless, the polluted 

As for the murderers, fornicators, sorcerers, idolaters, and all liars 

Their lot shall be in the lake that burns with fire and brimstone." 

[D’Apocalipsi 22,10-13] 

And he said to me, he said to me: 

"Do not seal up the words of the prophecy, for the time is near 

Let the evildoers still do evil, and the filthy still be filthy 

And the righteous still do right, and the holy still be holy 

Behold, I am coming soon 

I am the alpha and the omega 

the first and the last 

the beginning and the end." 

Amen. 

What are you gonna do? 

 

 Madonna obre els concerts d’aquesta gira amb aquesta cançó cantada com a 

veu en off sense ella en escena, el videoclip de la qual s’emet a les pantalles de 

l’escenari. És un videoclip creat especialment per a la gira, on es veuen imatges d’una 

Madonna exòtica i misteriosa: amb màscara i tatuatges. Aquest mateix videoclip obre el 

film, tot aprofitant-ne les imatges en què surt Madonna fent postures de ioga. 

 Les imatges que mostra són part d’un muntatge fotogràfic que el fotògraf Steven 

Klein va anomenar “X-STaTIC PRO=Cess” (nom d’una cançó de Madonna de l’àlbum 

American life (2003)) i que va exposar a Nova York l’abril de 2003 i publicar a la revista 

“W Magazine”. Tal com he dit, les imatges són el pròleg del concert. Vegem ara els 

subtítols de la lletra de la cançó: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

Prophecy... ...Prophecy. Profecía... 

‘‘Blessed is he who reads aloud the words of 

the prophecy. 

“Feliz el que lea públicamente estas palabras 

proféticas, 

And blessed are those who hear Y felices quienes las escuchen 

And who keep what is written therein, y hagan caso de este mensaje, 

for the time is near. pues el tiempo está cerca. 

He is coming with the clouds, Miren quién viene entre las nubes, 

and every eye will see him. y todos lo verán, 

Everyone who pierced him and all the tribes of 

the earth 

aun los que lo hirieron y llorarán por su muerte 
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will wail on account of him. todas las naciones de la tierra. 

But I have this against you: Sin embargo, tengo en contra tuya 

that you have abandoned el que has perdido 

the love you had. tu amor del principio. 

And I saw a beast rising out of the sea Entonces vi subir del mar a una bestia 

with 10 horns and seven heads... con siete cabezas y 10 cuernos... 

and a blasphemous name upon its head. y en las cabezas títulos que desafiaban a Dios.

And to it, the dragon gave his power. El monstruo le entregó su propio poder y su 

trono, con un imperio inmenso. 

And the whole earth followed the beast with 

wonder. 

Entonces la tierra entera, maravillada, siguió 

detrás de la bestia. 

And they worshipped the beast saying, ‘Who is 

like the beast?’ 

Y también adoraron a la bestia, diciendo: 

“¿Quién es como la bestia?” 

and ‘Who can fight against the beast?’ y “¿Quién podría competir con ella?” 

It opened its mouth to utter blasphemous... Se puso, pues, a lanzar 

words against insultos contra 

God. Dios. 

Then I saw a new heaven, Después tuve la visión del Cielo nuevo, 

and a new earth. y de la nueva tierra. 

And I heard a great voice from the throne 

saying, 

Oí una voz que clamaba desde el trono: 

‘Behold, the dwelling of God is with men. ‘Esta es la morada de Dios entre los hombres; 

He will dwell with them and they shall be His 

people. 

fijará desde ahora su morada en medio de 

ellos y ellos serán su pueblo, 

And God Himself will be with them. y él mismo será Dios-con-ellos. 

He will wipe away every tear from their eyes. Enjuagará toda lágrima de sus ojos. 

And death shall be no more. Neither shall there 

be mourning, 

y ya no existirá ni muerte, ni duelo, 

nor crying, nor pain any more. ni gemidos, ni pena 

For these things will have passed away. porque todo lo anterior ha pasado. 

To the thirsty I will give water Al que tenga sed, yo le daré 

without price... gratuitamente... 

from the fountain of the water of life. del manantial del agua de la vida. 

Bus as for the cowardly, the faithless, Pero a los cobardes, a los renegados, 

the polluted, corrompidos, 

as for the murderers, fornicators, asesinos, impuros, 

sorcerers, idolaters, hechiceros e idólatras, 

and all liars... a todos los embusteros... 

their lot shall be in the lake that burns with fire.’ la herencia que les corresponde es el lago de 
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fuego y de azufre’. 

And he said to me, Me dijo además: 

‘Do not seal up the words of the prophecy, ‘No guardes en secreto los mensajes 

proféticos de este libro, 

for the time is near. Behold. porque pronto se cumplirán. Fíjense. 

I am coming soon.’’’ Vengo pronto. 

 
Taula 16. Subtítols de la cançó The beast within. 

 

 Vegem ara els subtítols dels inserts: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

There’s more to life  Hay más en la vida 

than fame and fortune que la fama y la fortuna 

Something deeper Algo más profundo 

more profound más profundo 

I’m going to tell you a secret. Voy a contarte un secreto. 

 
Taula 17. Inserts de la cançó The beast within. 

 

 En aquesta escena, la lletra se subtitula en espanyol (a diferència del criteri 

general de no subtitulació de lletres de cançons de la pel·lícula In bed with Madonna i 

també de la resta de cançons d’I’m going to tell you a secret, com veurem més 

endavant) i els subtítols apareixen tant a la part superior com a la inferior de la pantalla. 

Per exemple, la primera paraula subtitulada és “Prophecy” (subtitulada com a 

“Profecía”), només se subtitula un cop per evitar repeticions. Tot seguit apareixen una 

sèrie d’inserts originals a la part inferior de la pantalla, per la qual cosa se subtitulen a 

la part superior en espanyol i no a la inferior, per tal d‘evitar que s’encavalquin. Cal 

recordar Fotios Karamitroglou (1998: 3) qui, al seu article sobre estàndards de 

subtitulació a nivell europeu, parla de la col·locació dels subtítols a la pantalla. 

Karamitroglou creu que els subtítols haurien d’estar col·locats a la part superior de la 

pantalla només en casos extrems en què s’exposi a la part predeterminada de la 

pantalla en què s’inseririen normalment els subtítols qualsevol material visual, lingüístic, 

o d’un altre tipus que sigui de vital importància per comprendre i apreciar el missatge de 

la pel·lícula. Tanmateix, recordem que Karamitroglou també parla de la tècnica 
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d’encavalcament, addicions i text acumulatiu. L’exemple que comento a continuació fa 

ús d'aquesta tècnica, però conté algun error que després especifico. 

 Hi ha alguns moments, especialment a l’inici de la cançó, en què la subtitulació 

dels inserts i de la cançó s’encavalquen, com per exemple al minut 00:01:14, en què se 

subtitula l’insert del títol de la pel·lícula i es barreja amb el subtítol de la cita bíblica. 

Tanmateix, aquest encavalcament no conté cap marca gràfica que diferenciï la 

traducció de la cita amb la traducció de l’insert. Això dóna peu a una confusió entre els 

elements auditius i visuals de la pel·lícula, ja que no es pot saber exactament quina és 

la traducció de cadascuna de les dues frases. També vull afegir, quant a la part 

estètica, que el fet que s’incloguin els subtítols a la part superior de la pantalla fa que 

en alguns moments no es pugui veure part de la imatge. 

 També hi ha algun error ortotipogràfic, com per exemple quan es comença la cita 

bíblica després de subtitular l’insert “There’s more to life than fame and fortune”. En 

aquest cas, la cita bíblica comença amb unes cometes que haurien d’acabar al minut 

00:03:30, però que no s’hi inclouen. 

 The beast within té importància des del punt de vista de trama i se subtitula, tal 

com hem vist. Gràcies a la traducció, es pot mantenir la coherència, ja que l’escena 

inclou frases d’alt contingut religiós i espiritual, i la pel·lícula segueix la mateixa línia fins 

al final. Per exemple, es parla de creure en Déu, de la figura de Jesucrist, de la càbala 

o del ioga. Si no apareguessin els subtítols, crec que la cançó només hauria tingut una 

funció d’ambientació. També cal dir que la traducció de l’insert “I’m going to tell you a 

secret” és important perquè el públic entengui el títol de la pel·lícula, sempre i quan es 

marqui correctament quant a convencions ortotipogràfiques. 

 

 00:06:26 Die another day. Aquesta cançó va ser single de l’àlbum American life 

(2003) i forma part de la banda sonora de la pel·lícula 007: Mor un altre dia (Lee 

Tamahori, 2002). La lletra és la següent: 

 
I'm gonna wake up, yes and no 

I'm gonna kiss some part of 

I'm gonna keep this secret 

I'm gonna close my body now 

 

I guess, die another day 

I guess, die another day 
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I guess, die another day 

I guess, die another day 

 

I guess I'll die another day 

(Another day) 

I guess I'll die another day 

(Another day) 

I guess I'll die another day 

(Another day) 

I guess I'll die another day 

 

Sigmund Freud 

Analyze this 

Analyze this 

Analyze this 

 

I'm gonna break the cycle 

I'm gonna shake up the system 

I'm gonna destroy my ego 

I'm gonna close my body now 

 

Uh, uh 

 

I think I'll find another way 

There's so much more to know 

I guess I'll die another day 

It's not my time to go 

 

For every sin, I'll have to pay 

I've come to work, I've come to play 

I think I'll find another way 

It's not my time to go 

 

I'm gonna avoid the cliché 

I'm gonna suspend my senses 

I'm gonna delay my pleasure 

I'm gonna close my body now 

 

I guess, die another day 

I guess I'll die another day 
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I guess, die another day 

I guess I'll die another day 

 

I think I'll find another way 

There's so much more to know 

I guess I'll die another day 

It's not my time to go 

 

Uh, uh 

 

[Rialla] 

 

I guess, die another day 

I guess I'll die another day 

I guess, die another day 

I guess I'll die another day 

 

Another day [x6] 

 

 Fa referència a la lluita per la supervivència, tal com es representa també a les 

imatges de la pel·lícula que porta el mateix nom, en què James Bond lluita 

desenfrenadament per sobreviure a una tortura a què està sent sotmès. Al videoclip de 

la cançó, que analitzo posteriorment, Madonna lluita per sobreviure a una tortura similar 

a la de James Bond, per la qual cosa podríem afirmar que es tracta d’un clar exemple 

d’intertextualitat. I aprofito, per tant, per recordar aquí les paraules de David Lodge 

quan afirma: “[...] l intertextualitat no és, o no és necessàriament, una addició a un text 

de caràcter purament decoratiu, sinó que a vegades és un factor crucial en la seva 

concepció i composició”. (1992: 160). És evident llavors que es tracta d’unes imatges 

que no tenen semblança entre elles per casualitat, sinó que hi estan directament 

relacionades. De fet, la posada en escena d’aquesta cançó durant la gira té molta 

vinculació amb el videoclip, on uns homes també torturen Madonna al final de la cançó i 

apareix a les pantalles un símbol hebreu que al videoclip també surt i del qual parlo 

després. 

 Metafòricament, l’escena d’I’m going to tell you a secret en què apareixen 

ballarins durant un càsting també és una lluita per sobreviure, ja que aquests ballarins 

arriben fins al final per aconseguir entrar a la darrera selecció per a la gira. De fet, en 

un moment determinat d’aquesta escena en què no se sent música, Madonna diu: “It’s 
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a dog’s life” (subtitulat com “Es una vida de perros”), tot fent referència a la vida d’un 

ballarí per poder trobar feina. Malgrat això, no es rendeixen i uns quants acaben 

aconseguint ser seleccionats. Per tant, tot i que metafòricament, la cançó té un vincle 

clar amb el fil argumental, el qual es veu alterat pel fet de no subtitular la lletra de la 

cançó. En aquest punt veiem que, en general i fins ara, el criteri habitual és el de no 

subtitular les lletres de les cançons i només se subtitulen les intervencions parlades, 

encara que aquestes siguin molt breus. 

 

 00:11:19 I’m so stupid. Aquesta cançó no va ser mai single i es va incloure a 

l’àlbum American life (2003). La lletra és la següent: 

 
'Cause I used to live 

In a fuzzy dream 

And I wanted to be 

Like all the pretty people 

 

I'm so stupid 

'Cause I used to live 

In a fuzzy dream 

And I used to believe 

In pretty pictures 

That were all around me 

But now I know for sure 

That I was stupid 

 

[Tornada:] 

 

Please don't try to tempt me 

It was just greed 

And it won't protect me 

Don't want my dreams 

Adding up to nothing 

I was just looking for 

Everybody's looking for something 

 

I'm so stupid 

'Cause I used to live 

In a tiny bubble 
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And I wanted to be 

Like all the pretty people 

That were all around me 

But now I know for sure 

That I was stupid 

Stupider than stupid 

 

Stupider than stupid 

Stupider than stupid 

 

[tornada] 

 

Everybody's looking for something 

Everybody's stupid stupid 

Everybody's looking for something 

Everybody's stupid stupid 

Everybody's looking for something 

Everybody's stupid stupid 

Everybody's looking for something 

Everybody, everybody 

 

[tornada] 

 

 El fragment de la cançó que canta Madonna és molt breu. Madonna canta I’m so 

stupid durant un assaig de la gira, tot i que la cançó no s’inclou al repertori. Per tant, 

entenem com a públic que la canta per pur plaer o com a descans entre els assaigs. 

Per tant, la lletra de la cançó no té cap funció argumental sinó més aviat ambiental. 

 

 00:14:03 Paradise (not for me). Aquesta cançó no va ser mai single, i es va 

incloure a l’àlbum Music (2000). La lletra de la cançó és la següent: 

 
I can't remember 

When I was young 

I can't explain 

If it was wrong 

My life goes on 

But not the same 

Into your eyes 

My face remains 
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[I've been so high] 

I've been so down 

[Up to the skies] 

Down to the ground 

 

I was so blind 

I could not see 

Your paradise is not for me 

 

Autour de moi 

Je ne vois pas 

Qui sont les anges 

Sûrement pas moi 

Encore une fois 

Je suis cassée 

Encore une fois 

Je n'y crois pas 

 

[Tornada:] 

I've been so high 

I've been so down 

Up to the skies 

Down to the ground 

 

There is a light 

Above my head 

Into your eyes 

My face remains 

 

[tornada] 

 

I can't remember 

When I was young 

Into your eyes 

My face remains 

 

Into your eyes 

My face remains 
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 La lletra no és molt explícita i ha donat peu a múltiples interpretacions, tot i que 

les versions més conegudes són les que diuen que parla als seus fans o bé les que 

diuen que parla sobre la seva mare. 

 Després d’una escena en què Madonna parla dels milers de fans que l’aniran a 

veure als concerts, als quals equipara amb milers de “llums”, la pel·lícula inclou una 

escena en color que es podria considerar un videoclip no oficial de Paradise (not for 

me), igual que passava amb The beast within, ja que també són imatges vinculades a 

la cançó, de la mateixa durada, però que no són el videoclip oficial perquè la cançó no 

va ser mai single i, per tant, no se’n va filmar cap. La cançó, per la seva lletra, està 

estretament lligada al fil argumental de la pel·lícula. En aquesta escena, Madonna és la 

narradora i parla sobre què significa per a ella “la llum”. Mentrestant, les imatges 

mostren uns raigs de llum que provenen del sol. Immediatament després, sentim part 

de la cançó, que diu el següent: “There is a light above my head”, que no se subtitula i 

desvincula la cançó amb la trama, que en aquests moments, tal com he comentat, se 

centra en la definició personal de “llum” per part de Madonna. Després, ella continua la 

seva definició. 

 

 00:15:16 The gentleman soldier. Cançó popular irlandesa que el marit de 

Madonna i director cinematogràfic, Guy Ritchie, canta a cappella mentre condueix. El 

fragment que canta aquí és el següent: 

 
It’s of a gentleman soldier 

As sentry he did stand 

He saluted a fair maid 

By wavin’ of his hand 

So boldly then he kissed her 

And he passed it off as a joke 

He drilled her up in the sentry box 

Right up in the soldier’s coats 

 

 Well I was quick and I was slick 

So up the stairs I fled 

And very surprised was I to find 

the chandler's wife in bed. 

And with her was another man 
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of quite considerable size, 

And they were having a — 

right before me eyes. 

Oh, they were having a — 

right before me eyes. 

 

 La lletra de la cançó, si no se subtitula, no modifica la trama del documental, ja 

que es tracta d’una cançó popular que té una funció sobretot d’ambientació, i podria ser 

que en les escenes en què surt el seu marit, d’origen anglès, les melodies tinguessin un 

aire cèltic per crear aquesta ambientació. 

  

 00:17:50 Vogue. Single de la banda sonora de Dick Tracy (Warren Beatty, 1990), 

I’m Breathless (1990). Ja coneixem la lletra d’aquesta cançó, però la torno a incloure 

per marcar el que Madonna canta en aquesta ocasió: 

 
Strike a pose 

Strike a pose 

Vogue, vogue, vogue 

Vogue, vogue, vogue 

 

Look around everywhere you turn is heartache 

It's everywhere that you go (look around) 

You try everything you can to escape 

The pain of life that you know (life that you know) 

 

When all else fails and you long to be 

Something better than you are today 

I know a place where you can get away 

It's called a dance floor, and here's what it's for, so 

 

[Tornada:] 

Come on, vogue 

Let your body move to the music (move to the music) 

Hey, hey, hey 

Come on, vogue 

Let your body go with the flow (go with the flow) 

You know you can do it 
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All you need is your own imagination 

So use it that's what it's for (that's what it's for) 

Go inside, for your finest inspiration 

Your dreams will open the door (open up the door) 

 

It makes no difference if you're black or white 

If you're a boy or a girl 

If the music's pumping it will give you new life 

You're a superstar, yes, that's what you are, you know it 

 

[tornada, substituint "groove" per "move"] 

 

Beauty's where you find it 

Not just where you bump and grind it 

Soul is in the musical 

That's where I feel so beautiful 

Magical, life's a ball 

So get up on the dance floor 

 

[tornada] 

 

Vogue, (Vogue) 

Beauty's where you find it (move to the music) 

Vogue, (Vogue) 

Beauty's where you find it (go with the flow) 

 

Greta Garbo, and Monroe 

Dietrich and DiMaggio 

Marlon Brando, Jimmy Dean 

On the cover of a magazine 

 

Grace Kelly; Harlow, Jean 

Picture of a beauty queen 

Gene Kelly, Fred Astaire 

Ginger Rodgers, dance on air 

 

They had style, they had grace 

Rita Hayworth gave good face 

Lauren, Katherine, Lana too 

Bette Davis, we love you 
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Ladies with an attitude 

Fellows that were in the mood 

Don't just stand there, let's get to it 

Strike a pose, there's nothing to it 

 

Vogue, vogue 

 

Oooh, you've got to 

Let your body move to the music 

Oooh, you've got to just 

Let your body go with the flow 

Oooh, you've got to 

Vogue 

 

 Tal com he comentat a l’anàlisi d’In bed with Madonna, la cançó parla de la 

moda, el ball, les estrelles mortes com Greta Garbo o Marlene Dietrich. La seva lletra té 

importància si es relaciona amb les imatges de la posada en escena, ja que en el 

moment en què Madonna pronuncia frases com “Strike a pose”, la cantant adopta 

diferents asanes a sobre la plataforma en què es troba. Vegem el següent fotograma: 

 

 
Fotograma 2. Coreografia de Vogue durant la gira “Re-invention”. 

 

 Per tant, si no sabem què diu en aquest cas, difícilment crearem el vincle entre la 

frase i la sèrie de postures de Madonna. 

 En la versió en anglès, només s’inclou el subtítol “What are you looking at?” a 

l’inici de la posada en escena, frase que correspon a la introducció de Vogue i que no 

se subtitula a l'espanyol. 
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 00:22:04 I love New York. Cançó que encara no s’havia publicat a cap llarga 

durada quan es va estrenar aquest documental, ja que faltava encara un mes per al 

llançament al mercat de Confessions on a dance floor (2005), on sí que es va incloure. 

La lletra de la cançó és la següent: 

 
I don't like cities 

But I like New York 

Other places make me feel like a dork 

Los Angeles is for people who sleep 

Paris and London 

Baby you can keep 

 

[Tornada:] 

Other cities always make me mad 

Other places always make me sad 

No other city ever made me glad except New York 

I love New York [X3] 

 

If you don't like my attitude 

Then you can fuck off 

Just go to Texas 

Isn't that where they golf 

 

New York is not for little pussies who scream 

If you can't stand the heat 

Then get off my street 

[bis] 

 

[tornada] 

 

I love New York [bis] 

Get off my street [bis] 

 

 La cançó parla de l’estimació de Madonna envers la ciutat de Nova York, en 

comparació amb altres ciutats com París, Londres (on viu actualment) o Los Angeles 

(la seva segona residència). En els moments en què Madonna pronuncia les altres 

ciutats, se’n veuen imatges, com la Torre Eiffel, cartells del barri de Beverly Hills, les 

lletres de Hollywood o el Big Ben. En el moment en què pronuncia la frase “I love New 
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York”, es veuen ja les imatges d’aquesta ciutat. No s’hi inclouen subtítols en espanyol, 

per la qual cosa, fins i tot si s’entén el nom de les ciutats esmentades, es fa difícil la 

creació del vincle entre lletra de la cançó i imatge. Només s’hi inclou el subtítol d’una 

imatge d’un cartell d’autopista: “Interestatal 95 Norte Nueva York”. Cal que tinguem en 

compte que aquesta escena apareix just abans que la gira passi per la ciutat de Nova 

York i, en acabar la cançó, apareixen les imatges enregistrades de la gira en aquesta 

ciutat. Per tant, hi té una gran relació. Cal que mencionem també que al fragment que 

canta aquí afegeix una breu frase: “I don’t love you [but I love New York]”. 

 

 00:27:44 American life. Single principal de l’àlbum American life (2003). La cançó 

té connotacions polítiques, ja que critica la vida nord-americana moderna i el somni 

americà. La lletra de la cançó és la següent: 

 
Do I have to change my name?  

Will it get me far? 

Should I lose some weight?  

Am I gonna be a star? 

 

I tried to be a boy, I tried to be a girl 

I tried to be a mess, I tried to be the best 

I guess I did it wrong, That's why I wrote this song 

This type of modern life, is it for me? 

This type of modern life, is it for free? 

 

So I went into a bar, looking for sympathy 

A little company, I tried to find a friend 

It's more easily said, it's always been the same 

This type of modern life is not for me 

This type of modern life is not for free 

 

American life (American life) 

I live the American dream (American dream) 

You are the best thing I've seen 

You are not just a dream (American life) 

 

I tried to stay ahead, I tried to stay on top 

I tried to play the part, but somehow I forgot 

Just what I did it for and why I wanted more 
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This type of modern life, is it for me? 

This type of modern life, is it for free? 

 

Do I have to change my name? Will it get me far? 

Should I lose some weight? Am I gonna be a star? 

 

American life (American life) 

I live the American dream (American dream) 

You are the best thing I've seen 

You are not just a dream (American life X2) 

 

I tried to be a boy, tried to be a girl 

tried to be a mess, tried to be the best 

tried to find a friend, tried to stay ahead 

I tried to stay on top... 

 

I'm drinking a Soy latte, 

I get a double shotte,  

It goes through my body, 

And you know I'm satisfied 

I drive my Mini Cooper 

And I'm feeling super-dooper 

Yo they tell I'm a trooper 

And you know I'm satisfied 

I do yoga and Pilates 

And the room is full of hotties 

So I'm checking out the bodies 

And you know I'm satisfied 

I'm digging on the isotopes 

This metaphysics shit is dope 

And if all this can give me hope 

You know I'm satisfied 

I got a lawyer and a manager 

An agent and a chef 

Three nannies, an assistant 

And a driver and a jet 

A trainer and a butler 

And a bodyguard or five 

A gardener and a stylist 

Do you think I'm satisfied? 
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I'd like to express my extreme point of view 

I'm not Christian and I'm not a Jew 

I'm just living out the American dream 

And I just realised that nothing 

Is what it seems 

 

Do I have to change my name 

Am I gonna be a star 

Do I have to change my name 
 

 Les escenes que es projecten a les pantalles de l’escenari mostren infants que 

viuen en un món de guerra i violència, bombarders i destrucció. Al final del videoclip 

projectat al concert, es veuen imatges d’un George Bush i un Saddam Hussein ben 

avinguts. També, a la pel·lícula, veiem imatges del primer videoclip que Madonna va 

llançar de la cançó (vegeu 3.4.10.), el qual es va censurar i es va canviar per un altre 

videoclip que no contenia imatges de destrucció i violència. Aquestes imatges el públic 

del concert les veu a les pantalles de l’escenari. 

 També cal que destaquem el vestuari dels ballarins i ballarines, ja que imita el 

vestuari de la desfilada de moda que apareix al videoclip censurat de la cançó. A 

l’escenari del concert, fins i tot hi ha una passarel·la semblant a la que surt al videoclip. 

En qualsevol cas, la manca de subtitulació de la cançó dificulta la comprensió total 

d’aquesta, ja que es trenca la connexió entre text i imatge. Recordem també que la 

cançó critica la guerra i la violència i la pel·lícula documental segueix també una línia 

molt espiritual i antiviolenta. 

 En una escena gairebé immediatament posterior a la posada en escena 

d’American life, apareix el director de cinema Michael Moore, autor de pel·lícules com 

Bowling for Columbine (2002) o Fahrenheit 9/11 (2004), on critica durament la política 

nord-americana. Aquesta escena es vincula directament a l’anterior en què Madonna, 

mitjançant la cançó American life, critica també la vida nord-americana. Recordem aquí 

que a Bowling for Columbine, Moore juxtaposa imatges de guerra amb la cançó What a 

wonderful world de Louis Armstrong (What a wonderful world, 1968). Aquí, Madonna 

podria estar autocriticant el seu propi estil de vida, tot juxtaposant-lo amb imatges de 

pobresa. 
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 00:40:24 Mother and father. Cançó de l’àlbum American life (2003). La seva 

lletra parla de la mare i pare de Madonna, i és la següent: 

 
There was a time I was happy in my life 

There was a time I believed I'd live forever 

There was a time I prayed to Jesus Christ 

There was a time I had a mother 

It was nice 

 

Nobody else would ever take the place of you 

Nobody else could do the things that you could do 

No one else I guess could hurt me like you did 

I didn't understand, I was just a kid 

 

[Pont:] 

 

Oh mother, why aren't you here with me? 

No one else saw the things that you could see 

I'm trying hard to dry my tears 

Yes, father, you know I'm not so free 

 

[Tornada:] 

I've got to give it up 

Find someone to love me 

I've got to let it go 

Find someone that I can care for 

I've got to give it up 

Find someone to love me 

I've got to let it go 

Find someone that I can care for 

 

There was a time I was happy in my life 

There was a time I believed I'd live forever 

There was a time I prayed to Jesus Christ 

There was a time I had a mother 

It was nice 

 

[pont] 

[tornada] 
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My mother died when I was five 

And all I did was sit and cry 

I cried and cried and cried all day 

Until the neighbours went away 

 

They couldn't take my loneliness 

I couldn't take their phoniness 

My father had to go to work 

I used to think he was a jerk 

 

I didn't know his heart was broken 

And not another word was spoken 

He became a shadow of 

The father I was dreaming of 

 

I made a vow that I would never need 

Another person ever 

Turned my heart into a cage 

A victim of a kind of rage 

 

I gotta give it up 

 

[bis] 

 

[tornada] 

 

Find someone that I can care for 

Find someone that I can care for 

 

I've got to give it up 

[x5] 

 

I've got to let it go 

I've got to give it up 

Oh mother, oh father 

I've got to give it up 

 

I gotta give it up 

[x6] 
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 A l’escena anterior a la posada en escena d’aquesta cançó, Madonna parla de la 

relació amb el seu pare i de la mort de la seva mare, de manera similar a In bed with 

Madonna. També apareixen imatges de Tony Ciccone, el pare de Madonna, a les 

seves vinyes prop de Detroit, on parla de la relació que ha tingut sempre amb la seva 

filla. Madonna també parla del naixement de Lola, la seva primera filla, i de la 

perspectiva que té de la vida com a filla i com a mare.  

 També vull destacar aquí les imatges catòliques juxtaposades de la Verge i de 

Jesucrist que s’emeten a les pantalles de l’escenari, alhora que Madonna parla de 

“mare” i “pare”, termes que també poden adoptar un significat clarament religiós i no 

només familiar, tal com passava a Oh father. De fet, Madonna també menciona 

Jesucrist a la cançó: “There was a time I prayed to Jesus Christ”. Per tant, Madonna 

compara implícitament el pare i la mare religiosos amb els biològics. 

 La cançó cantada en directe té una vinculació clara amb aquestes escenes 

anteriors, per la qual cosa la subtitulació, en aquest cas, seria important incloure-la 

aquí. 

 

 00:44:40 Nobody knows me. Cançó de l’àlbum American life (2003). La lletra de 

la cançó és la següent: 
 

I've had so many lives 

Since I was a child 

And I realise 

How many times I've died 

I...I'm not that kind of guy 

Sometimes I feel shy 

I think I can fly 

Closer to the sky 

 

No one’s telling you how to live your life 

But it's a setup until you're fed up 

 

This world is not so kind 

People trap your mind 

It's so hard to find 

Someone to admire 

 

I… I sleep much better at night 
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I feel closer to the light 

Now I'm gonna try 

To improve my life 

 

No one’s telling you how to live your life 

But it's a setup until you're fed up 

It's no good when you're misunderstood 

But why should I care? 

What the world thinks of me 

Won't let a stranger 

Give me a social disease 

 

Nobody, nobody knows me 

Nobody knows me 

Nobody knows me 

Like you know me 

 

Nobody knows me 

Nobody knows me 

Nobody knows me 

Like you know me 

 

No one’s telling you how to live your life 

But it's a setup, and I'm just fed up 

It's no good when you're misunderstood 

But why should I care? 

What the world thinks of me 

Won't let a stranger 

Give me a social disease 

 

I don't want no lies 

I don't watch TV 

I don't waste my time 

Won't read a magazine 

 

I don't want no lies 

I don't watch TV 

I don't waste my time 

Won't read a magazine 
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I… I sleep much better at night 

I feel closer to the light 

Now I'm gonna try 

To improve my life 

 

Nobody, nobody, nobody, nobody knows me 

Nobody knows me 

Nobody knows me 

Like you know me 

 

*Nobody knows me 

Nobody knows me 

Nobody knows me 

Like, like you know me 

Like you know me 

Like you know me 

Like you know me 

Like you know me 

 

*(It’s no fun but the damage is done 

Don't want your social disease 

Don't want your social disease) 
 

 La cançó parla de les diferents vides que Madonna ha tingut des que va néixer i, 

per tant, de totes les morts i renaixements que ha experimentat al llarg dels anys en un 

sentit metafòric. Recordem aquí que es tractava de la gira anomenada “Re-invention” i 

que Madonna sempre ha estat coneguda com a artista camaleònica, que es reinventa 

constantment. Si més no, així ho afirma el periodista Diego A. Manrique a un article 

sobre Madonna publicat a “El País Semanal” (2008): 

 
Sus metamorfosis dan quebraderos de cabeza a los analistas que intentan descodificar 

sus reencarnaciones. Qué asombrosa audacia la de Madonna: la exploradora de los tabúes 

sexuales se transforma en autora de cuentos infantiles, la vituperadora del catolicismo se 

convierte en devota de la cábala, la propagandista del carpe diem tiene espasmos de activismo 

político. Todas las paradojas que quieran: la irreverente yanqui que se recicla en almidonada 

dama británica, la disco girl que adopta el modo confesional de las cantautoras, la reina del 

videoclip que prohíbe a sus hijos ver televisión. 
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 La cançó es relaciona amb la línia que segueix Madonna a les seves cançons 

durant els últims anys, en què parla del canvi que ha suposat per a ella ser mare i 

descobrir una altra religió, tot i que en algunes cançons assegura que no es penedeix 

de les seves accions passades. Vegeu les lletres de les cançons Survival i Human 

nature, ambdues incloses a l’àlbum Bedtime stories (1994) (vegeu annex 10). La funció 

d’aquesta cançó és només un incís en la pel·lícula. 

 Per últim, vull comentar que, a la pantalla de l’escenari, apareixen algunes de les 

paraules que Madonna pronuncia mentre canta, però només són una transcripció del 

text anglès que no es tradueix a l’espanyol de cap manera. 

 

 00:49:21 X-static process. Cançó de l’àlbum American life (2003). La lletra parla 

del desconeixement que tenim de nosaltres mateixos, de les persones que som 

realment però que no sabem que som, i té connotacions religioses perquè menciona 

Jesucrist en diverses ocasions. És la següent: 

 
I'm not myself when you're around 

I'm not myself standing in a crowd 

I'm not myself and I don't know how 

I'm not myself, myself right now 

 

[Tornada:] 

Jesus Christ will you look at me 

Don't know who I'm supposed to be 

Don't really know if I should give a damn 

When you're around, I don't know who I am 

 

I'm not myself when you go quiet 

I'm not myself alone at night 

I'm not myself, don't know who to call 

I'm not myself at all 

 

[tornada] 

 

I always wished that I could find someone as beautiful as you 

But in the process I forgot that I was special too 

 

I'm not myself when you're around 
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I'm not myself when you go quiet 

I'm not myself all alone at night 

I'm not myself standing in a crowd 

I'm not myself and I don't know how 

I'm not myself, myself right now 

Don't know what I believe 

 

[tornada] 

 

I always wished that I could find someone as beautiful as you 

But in the process I forgot that I was special too 

I always wished that I could find someone as talented as you 

But in the process I forgot that I was just as good as you 

 

 A la pel·lícula, després de la posada en escena de la cançó Nobody knows me, 

sentim X-static process com a música de fons en escenes en què la gira arriba a Miami 

i, a l’hotel, Madonna recita un poema sobre com se sent ella a sobre i a fora de 

l’escenari. És el següent:  

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

I have a cage, 

it’s called the stage. 

“Tengo una jaula 

llamada el escenario. 

When I’m let out, 

I ran about. 

Cuando no estoy afuera, 

Ando corriendo. 

Then sing and dance 

and sweat and yell, 

luego canto y bailo 

y sudo y grito, 

I have so many tales to tell. tengo tantos cuentos que contar. 

I like to put things to the edge, Me gusta llevar las cosas 

al límite, 

and inch my way along the ledge. y abrirme camino por la cornisa. 

I feel like God, 

I feel like shit, 

Me siento como Dios, 

me siento como una mierda, 

the paradox, 

and even split...” 

la paradoja, 

una división equitativa”... 

 
Taula 18. Poema recitat per Madonna. 
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 Segueix la línia de la posada en escena de la cançó anterior i de l’escena del 

poema, sobre les preguntes existencials que es fa Madonna en aquest moment del 

documental. 

 

 00:52:32 Music. Single principal de l’àlbum Music (2000). Aquesta cançó afirma 

que la música uneix les persones, sigui quina sigui la seva condició social. La lletra de 

la cançó és la següent: 

 
Hey Mr DJ 

Put a record on 

I wanna dance with my baby 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like my Acid Rock? 

Hey Mr. DJ 

Put a record on 

I wanna dance with my baby 

And when the music starts 

I never wanna stop 

It’s gonna drive me crazy 

 

Music...music...music...music...music....music... 

Music makes the people come together 

(Never gonna stop) 

Music makes the bourgeoisie and the rebel 

(Never gonna stop) 

Don’t think of yesterday 

And I don’t look at the clock 

I like to boogie-woogie 

It’s like riding on the wind and it never goes away 

Touches everything I’m in 

Got to have it everyday 

Music makes the people come together, yeah 

(Never gonna stop) 

Music makes the bourgeoisie and the rebel 

(Never gonna stop) 

Hey Mr. DJ 

Never wanna stop 



Anàlisi del corpus 

 144 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like my Acid Rock? 

Hey Mr. DJ 

Put a record on 

I wanna dance with my baby 

And when the music starts 

I never wanna stop 

It’s gonna drive me crazy 

Music makes the people come together, yeah 

(Never gonna stop) 

Music makes the bourgeoisie and the rebel 

(Never gonna stop) 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like my Acid Rock? 

 

 No considero que la traducció de Music sigui essencial per a la trama. Sí que 

participa en el ritme i to general del film, però no té cap connexió directa i perceptible 

des del punt de vista del públic amb les escenes properes a la posada en escena de 

Music, per la qual cosa té una funció ambiental. 

 

 00:55:56 Beautiful stranger. Cançó de la banda sonora de la pel·lícula Austin 

Powers: L’espia que em va empaitar (Jay Roach, 1999) (vegeu VC13 per visionar el 

videoclip musical, dirigit per Brett Retner l’any 1999). La lletra de la cançó és la 

següent: 

 
Haven't we met 

You're some kind of beautiful stranger 

You could be good for me 

I've had the taste for danger 

 

If I'm smart then I'll run away 

But I'm not so I guess I'll stay 

Heaven forbid 

I'll take my chance on a beautiful stranger 



  La representació de cançons en gèneres audiovisuals musicals 

 

 145 

 

I looked into your eyes 

And my world came tumbling down 

You're the devil in disguise 

That's why I'm singing this song 

 

[Pont:] 

To know you is to love you 

You're everywhere I go 

And everybody knows 

To love you is to be part of you 

I've paid for you with tears 

And swallowed all my pride 

 

[Tornada:] 

Da-da-da-dum da-dum da-dum da da da-da dum 

Beautiful stranger 

Da-da-da-dum da-dum da-dum da da da-da dum 

Beautiful stranger 

 

If I'm smart then I'll run away 

But I'm not so I guess I'll stay 

Haven't you heard  

I fell in love with a beautiful stranger 

 

I looked into your face 

My heart was dancing all over the place 

I'd like to change my point of view 

If I could just forget about you 

 

[pont] 

 

I looked into your eyes 

And my world came tumbling down 

You're the devil in disguise 

That's why I'm singing this song to you 

That's why I'm singing this song to you . . . . . . . .[es repeteix fins que s’acaba la música] 
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 Aquesta pel·lícula britànica manté un vincle amb el fil argumental d’I’m going to 

tell you a secret, tot i que aquest vincle no és a partir de la lletra de la cançó sinó de la 

ubicació al Regne Unit. En aquesta escena, es veu com la gira de Madonna deixa els 

EUA i arriba a Europa, concretament a Londres, ja que podem veure a les imatges 

Piccadilly Circus, Trafalgar Square o el Big Ben. Així doncs, l’absència de subtítols de 

la cançó no trenca el fil argumental de la pel·lícula analitzada, tot i que la cançó es 

relaciona amb l’escena posterior si es té un coneixement previ de la vinculació de 

Austin Powers: L’espia que em va empaitar amb la Gran Bretanya. 

 

 00:57:52 Cançó-pregària hindú desconeguda. No queda clar el límit entre cançó i 

text narrat, però l’incloc i l’analitzo perquè sí que se subtitula i trobo interessant veure 

com afecta aquest procés d’inclusió de subtítols en la trama. Tot seguit presento el text 

de la versió narrada en anglès com a veu en off: 

 
God, please take me from untruth to eternal truth, from deep darkness to eternal light. 

From great death, take me to Your sweet nectar. Lord, please protect and defend us as we do 

Your work. Let our knowledge shine and become divine to the world. Let us never fight each 

other or become envious of each other, yet stay united together forever. 

 

 La versió subtitulada en espanyol és la següent: 

 
Dios, por favor llévame de lo falso a la verdad eterna, de la oscuridad profunda a la luz 

eterna. De la gran muerte, llévame a Tu dulce néctar. Señor, por favor protégenos y defiéndenos 

mientras hacemos Tu trabajo. Deja que nuestra sabiduría brille y se vuelva divina para el mundo. 

No permitas que peleemos entre nosotros ni que nos envidiemos, sino que estemos unidos, 

juntos para siempre. 

 

 Pel fet de traduir-se en anglès a la narració (versió original en anglès) i en 

espanyol (versió original subtitulada en espanyol) en forma de subtítols, aquesta cançó 

desconeguda reforça la unió entre part auditiva i visual de la pel·lícula, i l’he volgut 

incloure en aquesta anàlisi perquè trobo interessant veure el procés de traducció d’una 

altra llengua a l’anglès en forma de veu en off, per passar després a l’espanyol en 

forma de subtítols, precisament en una pel·lícula on, segons sembla, no es tradueixen 

les cançons però sí les pregàries, com el text narrat/cantat de l’Apocalipsi o el cas 

d’aquesta pregària hindú. 
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 00:59:00 Hollywood. Single de l’àlbum American life (2003). La lletra de la cançó 

és la següent: 

 
Everybody comes to Hollywood 

They wanna make it in the neighbourhood 

They like the smell of it in Hollywood 

How could it hurt you when it looks so good? 

 

[Tornada:] 

Shine your light now 

This time it's gotta be good 

You get it right now (yeah) 

'Cause you're in Hollywood 

 

There's something in the air in Hollywood 

The sun is shining like you knew it would 

You're ridin' in your car in Hollywood 

You got the top down and it feels so good 

 

I lost my memory in Hollywood 

I've had a million visions, bad and good 

There's something in the air in Hollywood 

I tried to leave it but I never could 

 

[tornada] 

 

There's something in the air in Hollywood 

I've lost my reputation, bad and good 

You're ridin' in your car in Hollywood 

You got the top down and it feels so good 

 

Music stations always play the same songs 

I'm bored with the concept of right and wrong 

 

Everybody comes to Hollywood 

They wanna make it in the neighborhood 

They like the smell of it in Hollywood 

How could it hurt you when it looks so good? 

 

[tornada] 
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'Cause you're in Hollywood 

'Cause you're in Hollywood 

In Hollywood [x3] 

 

Check it out, this bird has flown 

 

[tornada] 

 

'Cause you're in Hollywood 

'Cause you're in Hollywood 

In Hollywood [x3] 

 

Push the button 

Don't push the button 

Trip the station 

Change the channel 

[x4] 

 

 Aquesta cançó parla de Hollywood, dels somnis de moltes persones per 

aconseguir ser estrelles, malgrat que molts cops aquest somni no és el que sembla. 

Parla del somni americà, vinculant així la seva lletra amb la lletra del single anterior, 

American life. 

 A l’escena anterior a la posada en escena de Hollywood, el ballarí principal 

d’aquesta cançó parla sobre el seu somni d’arribar a ser el ballarí que és actualment, 

malgrat que el seu pare no li donava ànims per poder-ho aconseguir (semblances 

clares amb la relació entre Madonna i el seu pare). Així doncs, la lletra de la cançó és 

vinculant, tot i que en aquesta gira s’ha escurçat perquè només és un interludi mentre 

Madonna canvia de vestuari. 

 

 01:03:40 My Sharona. Aquesta frase pertany a la cançó My Sharona (The 

Knack, 1979), que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Bocados de 

realidad (Ben Stiller, 1994) (vegeu VC14 per visionar el videoclip de la cançó, que 

combina imatges del grup amb fragments de la pel·lícula). La seva lletra és la següent: 
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Ooh my little pretty one, pretty one.  

When you gonna give me some time, Sharona? 

Ooh you make my motor run, my motor run.  

Gun it comin' off the line Sharona 

Never gonna stop, give it up.  

Such a dirty mind. Always get it up for the touch 

of the younger kind. My my my i yi woo. M M M My Sharona (My Cabala)... 

 

Come a little closer huh, ah will ya huh.  

Close enough to look in my eyes, Sharona. 

Keeping it a mystery gets to me 

Running down the length of my thighs, Sharona 

Never gonna stop, give it up. Such a dirty mind.  

Always get it up for the touch 

of the younger kind. My my my i yi woo. M M M My Sharona... 

 

When you gonna give it to me, give it to me.  

It is just a matter of time Sharona 

Is it just destiny, destiny?  

Or is it just a game in my mind, Sharona? 

Never gonna stop, give it up.  

Such a dirty mind. Always get it up for the touch 

of the younger kind. My my my i yi woo. M M M My Sharona... 

 

 En la seva versió original, la cançó diu la frase “My Sharona”, tot i que en 

aquesta escena Stuart Price, productor i músic anglès que sol treballar amb Madonna, 

la canvia per “My Cabala”, tot fent referència a les noves creences de Madonna. 

L’escena immediatament posterior parla precisament d’això. En aquesta apareix el 

professor de càbala de Madonna parlant sobre aquesta creença mística i esotèrica. Tot 

i que és una escena molt breu, el fet de no traduir “My Cabala” crea una petita 

desvinculació de l’incís cantat per Price. 

 

 01:05:40 Lament. Aquesta cançó està inclosa a la banda sonora del musical 

Evita. La lletra de la cançó és la següent: 
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The choice was mine, and mine completely  

I could have had any prize that I desired  

I could have burnt with the splendor of the brightest fire  

Or else, or else I could choose time  

 

Remember I was very young then  

And a year was forever and a day  

So what use could fifty, sixty, seventy be?  

I saw the lights, and I was on my way  

 

And how I lived, how they shone  

But how soon the lights were gone  

 

[Che:] 

The choice was yours and no one else's  

You can cry for a body in despair  

Hang your head because she is no longer there  

To shine, to dazzle, or betray  

How she lived, how she shone  

But how soon the lights were gone  

 

[Embalsamadors:] 

Eyes, hair, face, image  

All must be preserved  

Still life displayed forever  

No less than she deserved 

 

 A Evita, la protagonista canta aquesta cançó, juntament amb Che Guevara, 

interpretat per Antonio Banderas, poc abans de morir. La lletra es pot entendre, en gran 

mesura, com la justificació d’Evita pel que fa als seus actes passats, que no van 

agradar a molts argentins, entre finals dels anys 40 i principis dels 50. Madonna pren 

aquestes paraules i les aplica a la seva vida (que tantes vegades ha comparat amb la 

d’Eva Perón), de la qual en parlava a l’escena immediatament anterior a la posada en 

escena sobre l’escenari, on diu que a la seva vida passada era una egoista, que només 

pensava en ella mateixa, i es “lamenta” del seu comportament envers els altres, com va 

explicar després també amb la lletra de la cançó Drowned world (my substitute for 

love), pertanyent a l’àlbum Ray of light (1998) (vegeu annex 11). 
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 01:08:32 Cançó popular irlandesa. Aquesta frase cantada, de la qual no incloc la 

lletra, no sembla tenir cap relació amb el fil argumental. Simplement considero que 

intenta transmetre una melodia cèltica per introduir l’arribada de la gira a terres 

irlandeses. A l’escena veiem un bar on serveixen la típica cervesa irlandesa Guinness. 

Uns segons més tard torna a sonar uns pocs segons. Per tant, té una funció purament 

d’ambientació. 

 

 01:09:34 Let the sunshine in. És un popurri de les cançons Aquarius i The flesh 

failures (Let the sunshine in) del musical Hair (Galt MacDermot et al., 1969), llançat 

originàriament per The Fifth Dimension l’any 1969. No he inclòs el videoclip de la cançó 

per problemes de format al DVD 3. De totes maneres, remeto a un enllaç inclòs a la 

webgrafia del treball per poder-lo visionar sense problemes. La lletra de la cançó és la 

següent: 

 
When the moon is in the Seventh House 

And Jupiter aligns with Mars 

Then peace will guide the planets 

And love will steer the stars 

This is the dawning of the age of Aquarius 

Age of Aquarius 

Aquarius! 

Aquarius! 

 

Harmony and understanding 

Sympathy and trust abounding 

No more falsehoods or derisions 

Golden living dreams of visions 

Mystic crystal revelation 

And the mind's true liberation 

Aquarius! 

Aquarius! 
 

When the moon is in the Seventh House 

And Jupiter aligns with Mars 

Then peace will guide the planets 

And love will steer the stars 

This is the dawning of the age of Aquarius 
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Age of Aquarius 

Aquarius! 

Aquarius! 

Aquarius! 

Aquarius! 
 

[instrumental i canvi de temps] 

 

Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in 

Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in 

Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in 

 

[continua fins al final i un dels cantants canta el següent al mateix temps:] 

 

Oh, let it shine, c'mon 

Now everybody just sing along 

Let the sunshine in 

Open up your heart and let it shine on in 

When you are lonely, let it shine on 

Got to open up your heart and let it shine on in 

And when you feel like you've been mistreated 

And your friends turn away 

Just open your heart, and shine it on in 

 

[fosa] 
 

 Madonna i les seves coristes canten aquesta cançó a cappella per demanar, tal 

com diu part de la seva lletra original (“Let the sunshine in”), que brilli el sol durant el 

seu concert a l’Slane Castle de Dublín (Irlanda). El públic espectador podria considerar 

aquesta cançó com una simple prova de so o un assaig del concert, però la lletra 

cantada té un significat important de cara a l’argument del film que, com la resta de 

cançons, no se subtitula. Els únics subtítols que hi apareixen són del text parlat i no 

cantat de Madonna, no pertanyent a la lletra de la cançó, i són els següents: 
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SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

One more time. Una vez más. 

I don’t know the other words. No sé el resto de la letra. 

Come on, everybody now. Vamos, ahora todos. 

 
Taula 19. Subtítols de la cançó Let the sunshine in. 

 

 Igualment, és curiós veure com Madonna també canta la frase “We wanna do a 

show for you and we need the sun to come through” i no se subtitula, malgrat no 

pertànyer a la lletra de la cançó. Possiblement, pel fet de cantar-se la frase, es va 

assimilar a la cançó i no es va traduir, encara que no formés part de la lletra original. 

 

 01:10:14 Die another day (American life, 2003). Aquesta cançó apareix una altra 

vegada breument, i només en canta el següent fragment: 

 
I guess I’ll die another day (another day) 

I guess I’ll die another day 

Sigmund Freud 

 

 No té relació amb l’argument. Té una funció ambiental, per la qual cosa no en 

destaco cap més element. 

 

 01:11:35 Dirt, cançó d’Iggy Pop. Va ser la cara B del single I feel loved de 

Depeche Mode l’any 2001. Iggy Pop la canta en concert com a teloner de Madonna a 

l’Slane Castle de Dublín mentre alguns membres de l’equip de Madonna se’l miren 

atònits. Sembla com si trobessin desmesurada la posada en escena del cantant, tot i 

que preveien que ho seria. Almenys Madonna afirma anteriorment: “He likes to break 

glass and cut himself”. No presento la lletra de la cançó en el fragment que veiem 

interpretat a la pel·lícula perquè Iggy Pop no en canta ni una paraula, i es dedica en lloc 

de cantar-la a renegar contínuament (“Fucking rock n’roll”, “Fucking industry”). No en 

destaco cap més aspecte. 
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 01:12:21 Rain. Single de l’àlbum Erotica (1993). La lletra de la cançó és la 

següent: 

 
I feel it, it's coming 

 

[Tornada:] 

Rain, feel it on my finger tips 

Hear it on my window pane 

Your love's coming down like 

Rain, wash away my sorrow 

Take away my pain 

Your love's coming down like rain 

 

When your lips are burning mine 

And you take the time to tell me how you feel 

When you listen to my words 

And I know you've heard, I know it's real 

Rain is what this thunder brings 

For the first time I can hear my heart sing 

Call me a fool but I know I'm not 

I'm gonna stand out here on the mountain top 

Till I feel your 

 

[tornada] 

 

When you looked into my eyes 

And you said goodbye could you see my tears 

When I turned the other way 

Did you hear me say 

I'd wait for all the dark clouds bursting in a perfect sky 

You promised me when you said goodbye 

That you'd return when the storm was done 

And now I'll wait for the light, I'll wait for the sun 

Till I feel your 

 

[tornada] 

 

Here comes the sun, here comes the sun 

And I say, never go away 
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Waiting is the hardest thing 

(It's strange I feel like I've known you before) 

I tell myself that if I believe in you 

(And I want to understand you) 

In the dream of you 

(More and more) 

With all my heart and all my soul 

(When I'm with you) 

That by sheer force of will 

(I feel like a magical child) 

I will raise you from the ground 

(Everything strange) 

And without a sound you'll appear 

(Everything wild) 

And surrender to me, to love 

 

Rain is what the thunder brings 

For the first time I can hear my heart sing 

Call me a fool but I know I'm not 

I'm gonna stand out here on the mountain top 

Till I feel your 

 

Rain, I feel it, it's coming 

Your love's coming down like 

[bis] 

 

[tornada] 

 

Rain, I feel it, it's coming 

Your love's coming down like 

[bis] 

 

Rain 

 

 La lletra parla dels sentiments i sensacions la pluja genera a Madonna. En 

aquest cas, la cançó encaixa a la perfecció en aquesta escena de la pel·lícula, en què 

les oracions de Madonna perquè no plogui no funcionen, ja que finalment va ploure 

durant el concert d’Irlanda (“I’m just asking to delay the rain”). A la pel·lícula, però, 
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només sentim una paraula de la lletra de Rain, que coincideix precisament amb el títol 

de la cançó. 

 

 01:15:51 Cançons populars irlandeses. Aquestes cançons, cantades per Guy 

Ritchie i uns amics seus en un pub, tenen una funció purament d’ambientació. 

 En la versió en anglès tampoc s’inclou la transcripció en forma de subtítols. Els 

únics subtítols, que no pertanyen a les lletres d’aquestes cançons, són els següents: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

She’s great, the farmer’s daughter. Es estupenda, la hija del granjero. 

Do you know how many times I’ve heard these 

songs? 

¿Sabéis cuántas veces oí estas canciones? 

I wanna go home. Quiero irme a casa. 

 
Taula 20. Subtítols de les cançons populars irlandeses. 

 

 01:23:53 Like a prayer. Single principal de l’àlbum Like a prayer (1989), i cançó 

de la qual ja n’he parlat a l’anàlisi de la primera pel·lícula, tot i que aquí torno a 

presentar-ne la lletra per saber quina part de la cançó canta en aquesta escena: 

 
Life is a mystery, everyone must stand alone 

I hear you call my name 

And it feels like home 

 

[Tornada:] 

When you call my name it’s like a little prayer 

I’m down on my knees, I wanna take you there 

In the midnight hour I can feel your power 

Just like a prayer you know I’ll take you there 

 

I hear your voice, it’s like an angel sighing 

I have no choice, I hear your voice 

Feels like flying 

I close my eyes, oh God I think I’m falling 

Out of the sky, I close my eyes 

Heaven help me 
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[tornada] 

 

Like a child you whisper softly to me 

You’re in control just like a child 

Now I’m dancing 

It’s like a dream, no end and no beginning 

You’re here with me, it’s like a dream 

Let the choir sing 

 

[tornada] 

 
Just like a prayer, your voice can take me there 

Just like a muse to me, you are a mystery 

Just like a dream, you are not what you seem 

Just like a prayer, no choice your voice can take me there 

 

Just like a prayer, I’ll take you there 

It’s like a dream to me 

 

 La introducció de la cançó, que no s’inclou a la seva lletra original, se subtitula. 

La cançó no se subtitula, tot seguint el criteri general de no subtitular les lletres de les 

cançons. A continuació podem veure els subtítols de la introducció: 

 
SUBTÍTOL EN ANGLÈS SUBTÍTOL EN ESPANYOL 

Okay, people, we’re just getting this party 

started! 

Bueno, amigos, estamos empezando la fiesta. 

This is the no-sitting-down song, people over 

there in the seats. 

Esta es la canción para no sentarse, amigos 

en los asientos. 

Come on, get up. I wanna see you dancing. Vamos, levantaos. Quiero verles bailar. 

Come on, put your hands together. NO HI HA SUBTÍTOL (POSSIBLE ERROR DE 

TRANSCRIPCIÓ I/O TRADUCCIÓ O 

REDUNDÀNCIA) 

Thank you. Gracias. 

 

Taula 21. Subtítols de la cançó Like a prayer. 
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 Tanmateix, que no se subtituli la resta de la cançó no sembla que influeixi en la 

trama, encara que la lletra i el videoclip es relacionin una mica amb les imatges que es 

projecten a les pantalles de l’escenari. La cançó, amb moltes connotacions religioses, 

es vincularia amb les imatges de Jesucrist de les pantalles gegants. 

 

 01:39:01 Holiday. Single de l’àlbum Madonna (1983), primer àlbum de Madonna. 

Aquesta cançó s’ha inclòs al repertori de totes les gires de Madonna excepte a l’última, 

la gira “Confessions”, que va acabar el 21 de setembre de 2006 i del qual ja he parlat 

anteriorment. 

 Tenint en compte que és l’última cançó del repertori de la gira i que són les 

imatges de l’últim concert, que va tenir lloc a Lisboa (Portugal), les vacances són més 

que merescudes, tal com diu la lletra de la cançó: “If we took a holiday, everything 

would be OK”. 

 
Holiday Celebrate 

Holiday Celebrate 

 

[Tornada:] 

If we took a holiday 

Took some time to celebrate 

Just one day out of life 

It would be, it would be so nice 

 

Everybody spread the word 

We're gonna have a celebration 

All across the world 

In every nation 

It's time for the good times 

Forget about the bad times, oh yeah 

One day to come together 

To release the pressure 

We need a holiday 

 

[tornada] 

 

You can turn this world around 

And bring back all of those happy days 

Put your troubles down 
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It's time to celebrate 

Let love shine 

And we will find 

A way to come together 

And make things better 

We need a holiday 

 

[tornada] 

 

Holiday Celebrate 

Holiday Celebrate 

 

[tornada] 

 

Holiday Celebrate 

Holiday Celebrate 

 

Holiday, Celebration 

Come together in every nation 

 

 A la cançó interactua amb el públic, al qual demana “Say ‘holiday’” perquè cantin 

amb ella. A part d’això i alguna petita modificació dels cors, la cançó segueix força la 

lletra original. Crec que seria important subtitular-la per la funció argumental que té. 

 

 01:59:38 Imagine. Cançó que va escriure i cantar John Lennon l’any 1963 però 

que es va llançar al mercat l’any 1971 dins l’àlbum Imagine (vegeu VC15 per visionar 

una actuació en directe de la cançó). Considerada una de les millors cançons de tots 

els temps per la revista “Rolling Stone” l’any 2004, parla de la pau i la llibertat al món 

com una utopia. La lletra de la cançó és la següent: 

 
Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today... 



Anàlisi del corpus 

 160 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace... 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one 

 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world... 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will live as one 

 

 Madonna la canta a la seva gira “Re-invention” en una posada en escena en què 

combina la lletra de la cançó, que parla de la utopia d’un món sense violència ni 

guerres, amb les escenes de les pantalles gegants de l’escenari, on es veuen infants 

afamats i malalts o violència i on també apareix una fotografia de John Lennon. Si no 

se subtitula, es crea una desconnexió entre els elements visuals de les pantalles amb 

els elements textuals d’Imagine i tot el context sociocultural que comporta pel fet de ser 

una cançó molt coneguda. 

 

 02:01:22 Paradise (not for me). Cançó de l’àlbum Music (2000). La cançó, que ja 

ha aparegut en una altra escena analitzada, ara és la música de fons dels crèdits del 

documental. L’incloc en aquesta anàlisi perquè precisament l’absència d’aquests 

subtítols en la llengua meta també fa que el documental acabi just abans dels crèdits, 

encara que en realitat no hagi de ser així. La cançó, que com ja he comentat 
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anteriorment parla en algun moment del significat de “la llum”, es relaciona també 

directament amb l’última escena del documental, en què se sent com a veu en off el 

professor de càbala de Madonna parlant de la llum de les persones. Una possible 

justificació, però, de la manca de subtítols en el cas dels crèdits seria per evitar 

encavalcaments entre subtítols i crèdits, tot i que no crec que aquest sigui el cas, veient 

que no se subtitula cap cançó a la pel·lícula. 
 

I can't remember 

When I was young 

I can't explain 

If it was wrong 

My life goes on 

But not the same 

Into your eyes 

My face remains 

 

[I've been so high] 

I've been so down 

[Up to the skies] 

Down to the ground 

 

I was so blind 

I could not see 

Your paradise 

Is not for me 

 

Autour de moi 

Je ne vois pas 

Qui sont les anges 

Sûrement pas moi 

Encore une fois 

Je suis cassée 

Encore une fois 

Je n'y crois pas 

 

[Tornada:] 

I've been so high 

I've been so down 

Up to the skies 
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Down to the ground 

 

There is a light 

Above my head 

Into your eyes 

My face remains 

 

[tornada] 

 

I can't remember 

When I was young 

Into your eyes 

My face remains 

 

Into your eyes 

My face remains 

 

3.3.1. Altres comparacions 

 El DVD de I’m going to tell you a secret no inclou subtítols intralingüístics, sinó 

que inclou subtítols interlingüístics en diversos idiomes, concretament en anglès, 

francès, alemany, holandès, italià, espanyol, portuguès i suec. Fins ara, en aquesta 

anàlisi, m’he basat en els subtítols en espanyol, però també he fet un cop d’ull a la 

versió anglesa dels subtítols, per tal de poder-la comparar breument, com a simple 

apunt dins d’aquest treball de recerca, amb els subtítols en espanyol. També cal que 

mencionem que el DVD no inclou cap versió doblada, només la versió original en 

anglès. 

 A I’m going to tell you a secret, la versió original en anglès i la versió subtitulada 

a l’espanyol coincideixen a l’hora de no incloure subtítols de les lletres de les cançons 

(ja siguin aquests transcripció o traducció), i passa exactament el mateix amb la resta 

d’idiomes. Sembla, per tant, que el fet que totes les llengües d’arribada coincideixin a 

no subtitular les lletres de les cançons vulgui dir que han seguit un mateix criteri 

subtitulador (o una manca d’aquest). 

 A In bed with Madonna, com ja hem vist abans, tampoc se subtitulen les lletres 

de les cançons, però la versió intralingüística per a persones sordes o amb problemes 

d’audició sí que les transcriu. Aquesta versió, per tant, en aquest segon cas hauria 

estat un bon ajut per al traductor de la pel·lícula a l’hora de subtitular-les aquestes 
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cançons, a diferència del traductor d’I’m going to tell you a secret, si la distribuïdora 

hagués decidit traduir-les a l’espanyol. 

 Quant a la resta d’idiomes als quals es dobla o subtitula In bed with Madonna, el 

DVD també inclou subtítols en francès, italià, holandès, suec, noruec i danès, i cap 

d’ells subtitula les lletres de les cançons, igual que a la versió subtitulada en espanyol. 

També inclou una versió de subtítols per a sords o persones amb problemes d’audició 

en alemany. Igual que passava amb la versió intralingüística en anglès, aquesta també 

transcriu les lletres de les cançons. Finalment, també es fa el doblatge de la pel·lícula 

cap al francès. 

 

3.3.2. Conclusions de l’anàlisi del documental I’m going to tell you a secret 

 Quant a l’anàlisi de la pel·lícula I’m going to tell you a secret, puc afirmar el 

següent: 

 

• De tots els minuts musicals analitzats de la pel·lícula (42,52, 34% del total de 

minuts del film), només se subtitulen 3,87 minuts (el videoclip inicial de la 

pel·lícula i la cançó hindú amb veu en off en anglès). De la resta de cançons, 

que no se subtitulen (38,65 minuts), un 21% del total de la pel·lícula (26,95 

minuts) trenca amb el fil argumental de la pel·lícula a causa de la manca de 

traducció. La resta, un 9% del total de la pel·lícula (11,70 minuts), no trenca el fil 

argumental.  

• A partir d’aquests percentatges, que la major part de la música que apareix a la 

pel·lícula i que no està subtitulada produeix un trencament amb les escenes 

immediatament anteriors i posteriors, i fins i tot simultànies, a l’escena musical, 

ja que la manca de subtítols en espanyol no garanteix la comprensió de les 

lletres de les cançons, la qual cosa dificulta el seguiment de l’argument. El 

conjunt d’aquestes escenes musicals que trenquen amb la trama de la pel·lícula 

representa més d’una quarta part de la totalitat del film. 

• Des del punt de vista traductològic, a la pel·lícula se segueix un criteri unitari de 

traduir el text narratiu i no la lletra de les cançons. Considerant que el film és un 

conjunt d’elements, igual que passava al primer documental, no traduir les lletres 

trenca la seva unitat i multiplicitat semiòtica. Aquest és un efecte narratiu 

important que comporta aquest criteri per a l’audiència. 
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3.4. Anàlisi d’onze videoclips musicals de Madonna (vegeu DVD 3 i DVD 4) 
 

 Els videoclips musicals escollits per a aquesta part de l’anàlisi del corpus estan 

ordenats segons el seu ordre d’aparició al mercat discogràfic (de més antic a més nou), 

per tal de seguir un ordre cronològic. Les lletres d’aquestes cançons ja han aparegut 

anteriorment en aquest mateix capítol, excepte el darrer videoclip analitzat, el de la 

cançó Jump, que encara no s’havia publicat quan es va llançar al mercat el segon dels 

documentals. Adjunto un altre cop, però, la resta de lletres dels videoclips, malgrat que 

ja hagin aparegut abans, per fer, d’aquesta manera, la lectura més fàcil. 

 La idea d’aquesta anàlisi de videoclips musicals de Madonna és trobar exemples 

de les connexions i, també, en alguns casos, contrarietats, entre els elements verbals i 

no verbals dels videoclips per valorar si caldria subtitular-los. 

 

3.4.1. Like a virgin (1984) (vegeu VC16) 

 Llançat al mercat el 6 de novembre de 1984, va ser el primer single que va 

proporcionar un número 1 a Madonna. Pertany a l’àlbum Like a virgin (1984) i el seu 

productor és Nile Rodgers. Va ser número 1 als EUA i Austràlia, entre d’altres països. 

El videoclip de la cançó està dirigit per Mary Lambert i conté imatges de Venècia i Nova 

York. La lletra és la següent: 

 
I made it through the wilderness 

Somehow I made it through 

Didn’t know how lost I was 

Until I found you 

 

I was beat incomplete 

I’d been had, I was sad and blue 

But you made me feel 

Yeah, you made me feel 

Shiny and new 

 

[Tornada:] 

Like a virgin 

Touched for the very first time 

Like a virgin 

When your heart beats 
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Next to mine 

 

Gonna give you all my love, boy 

My fear is fading fast 

Been saving it all for you 

cause only love can last 

 

You’re so fine and you’re mine 

Make me strong, yeah you make me bold 

Oh your love thawed out 

Yeah, your love thawed out 

What was scared and cold 

 

[tornada] 

 

Oooh, oooh, oooh 

 

You’re so fine and you’re mine 

I’ll be yours till the end of time 

cause you made me feel 

Yeah, you made me feel 

I’ve nothing to hide 

 

[tornada] 

 

Like a virgin, ooh, ooh 

Like a virgin 

Feels so good inside 

When you hold me, and your heart beats, and you love me 

 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 

Ooh, baby 

Can’t you hear my heart beat 

For the very first time? 

 

 Durant el videoclip, veiem una Madonna vestida de núvia que es passeja per 

dins d’un edifici i pels carrers de Venècia, i que es deixa portar per un suposat nuvi que 

l’abraça. Vegem el següent fotograma: 
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Fotograma 3. Videoclip de Like a virgin. 

 

 És evident que Madonna pretén fer una comparació entre aquesta núvia i la 

verge de què parla a la cançó. De fet, a la cançó, Madonna diu que se sent “Like a 

virgin, touched for the very first time”, i aquesta afirmació ens fa pensar immediatament 

que parla la núvia del videoclip, suposadament verge, ja que la blancor i la puresa de 

les núvies les associem convencionalment a la virginitat femenina, tot i que aquesta és 

només una de les múltiples interpretacions que podrien tenir aquestes imatges i, sinó, 

recordem la conversa de Reservoir dogs. 

 Com ja sabem, la importància dels videoclips és immensa, ja que va més enllà 

de la seva projecció durant un període determinat de temps a través de la televisió, ja 

que després d’un videoclip també es poden realitzar actuacions en directe d’aquella 

mateixa cançó, on es poden (re)interpretar (o no) les imatges que conté aquest 

videoclip. Per posar un exemple, Madonna va interpretar aquesta cançó als “Video 

Music Awards” de la cadena MTV aquell mateix any vestida de núvia. Després, durant 

la gira que va venir després, anomenada “The virgin tour”, la va tornar a interpretar amb 

el mateix vestuari i, més tard, l’any 2003, va reinterpretar Like a virgin juntament amb 

Christina Aguilera i Britney Spears a una altra cerimònia de lliurament de premis de 

l’MTV, les quals anaven vestides com ella durant la cerimònia dels MTV VMA de feia 19 

anys. Les dues joves cantants apareixien de l’interior d’un pastís de casament gegant 

vestides de núvia totes dues. A partir de l’exemple d’aquesta cançó, Like a virgin, la 

traducció de la lletra tant en el videoclip com en les emissions en directe de les seves 

diverses actuacions, podria permetre que es vinculés la paraula “virgin”, per exemple, a 

la presumpta “puresa virginal”. D’altra banda, també es podria relacionar amb les 

provocacions sexuals de Madonna a la gira “Blond ambition” (1990), on simula una 

masturbació femenina mentre canta Like a virgin en directe, com ja hem vist, o bé amb 
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els vestits de núvia i el pastís de casament de l’actuació amb Aguilera i Spears, obrint-

se així un ampli ventall de diverses interpretacions. 

 

3.4.2. Papa don’t preach (1986) (vegeu VC17) 

 Segon single de l’àlbum True blue (1986) i número 1 als EUA, Austràlia i el 

Regne Unit, entre d’altres països. Els seus productors van ser Madonna i Stephen 

Bray. Es va llançar al mercat l’11 de juny de 1986. El videoclip, el va dirigir James Foley 

l’any 1986. Torno a presentar la seva lletra tot seguit: 

 
Papa I know you're going to be upset 

'Cause I was always your little girl 

But you should know by now 

I'm not a baby 

 

You always taught me right from wrong 

I need your help, daddy please be strong 

I may be young at heart 

But I know what I'm saying 

 

The one you warned me all about 

The one you said I could do without 

We're in an awful mess, and I don't mean maybe - please 

 

[Tornada:] 

Papa don't preach, I'm in trouble deep 

Papa don't preach, I've been losing sleep 

But I made up my mind, I'm keeping my baby, oh 

I'm gonna keep my baby, mmm... 

 

He says that he's going to marry me 

We can raise a little family 

Maybe we'll be all right 

It's a sacrifice 

 

But my friends keep telling me to give it up 

Saying I'm too young, I ought to live it up 

What I need right now is some good advice, please 

 

[tornada] 
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Daddy, daddy if you could only see 

Just how good he's been treating me 

You'd give us your blessing right now 

'Cause we are in love, we are in love, so please 

 

[tornada] 

 

Papa don't preach, I'm in trouble deep 

Papa don't preach, I've been losing sleep 

 

[bis] 

 

Oh, I'm gonna keep my baby, ooh 

Don't you stop loving me daddy 

I know, I'm keeping my baby 

 

 La cançó parla d’una noia que es queda embarassada i que vol continuar 

l’embaràs malgrat l’oposició del seu pare. És una mena de declaració de filla a pare en 

què aquesta li demana que no la renyi, ja que és una decisió madura que han pres ella 

i la seva parella, malgrat la seva joventut. Al videoclip veiem imatges d’aquesta noia 

quan era una nena, amb el seu pare, i d’ella quan ja és adolescent i coneix la seva 

parella i de la qual es queda embarassada. La lletra conté frases molt significatives que 

es relacionen directament amb les imatges. Per exemple, vegem el següent fotograma: 

 

 
Fotograma 4. Videoclip de Papa don’t preach (I). 

 

 En alguns moments de la cançó, Madonna diu: “Papa I know you’re going to be 

upset cause I was always your little girl, but you should know by now I’m not a baby”. 

Mentre sentim aquestes paraules, veiem imatges de la nena amb el seu pare 
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compartint suposats moments familiars de felicitat uns anys enrere. Sense el subtítol 

que tradueixi aquestes afirmacions, la vinculació entre elements verbals i no verbals es 

trenca en aquest fragment del videoclip.  

Vegem ara el següent fotograma: 

 

 
Fotograma 5. Videoclip de Papa don’t preach (II). 

 

 Madonna sempre ha estat coneguda, entre altres coses, per dur samarretes amb 

frases suggeridores i que han marcat tendències. Una de les més conegudes ha estat 

“Italians do it better”, sens dubte, que s’ha modificat en diverses ocasions, com per 

exemple amb motiu d’uns concerts a Irlanda i la Gran Bretanya, on va passar a ser 

“Irish do it better” i “British do it better”, respectivament. 

 Si els subtítols de la pròpia lletra de la cançó ja no se solen incloure als 

videoclips musicals, encara es fa més difícil la possibilitat que s’hi incloguin inserts com 

aquest, procedent de la samarreta que veiem a les imatges. Tanmateix, idealment és 

necessària la traducció de qualsevol tipus d’informació escrita que arribi des de les 

imatges i que, tant en aquell moment com en un futur (com en el cas dels concerts 

d’Irlanda i el Regne Unit), pugui tenir una certa repercussió en l’emissió i captació del 

missatge. I és que Madonna és creadora i marcadora de tendències de moda i, per 

tant, aconsegueix que es doni molta importància a petits missatges com el de la 

samarreta. 

 Finalment, fixem-nos en el següent fotograma: 
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Fotograma 6. Videoclip de Papa don’t preach (III). 

 

 En aquesta imatge, veiem a Madonna, que interpreta el personatge de la noia 

embarassada, amb la seva parella. Mentrestant, la cançó ens diu el següent: “Daddy, 

daddy, if you could only see just how he’s been treating me, you’d give us your blessing 

right now cause we are in love, we are in love, so please papa don’t preach”. Si parem 

atenció a la lletra i a les imatges alhora, veiem que, efectivament, les imatges intenten 

demostrar escenes d’amor en què els dos amants es respecten i s’estimen, tal com 

afirma la lletra, i fins i tot es comparen amb una parella anciana que es troba just al seu 

davant i que semblen molt enamorats. Per tant, imatge i lletra coincideixen a dir-nos el 

mateix. Si no podem subtitular aquesta lletra, el vincle es perd i les imatges prenen un 

camí i la lletra un altre, que es perd per al telespectador que no pot entendre el 

missatge oral en la llengua original. 

 Cal dir, a més, que en cap moment veiem cap imatge de l’embaràs, malgrat 

sentir frases com “I’m gonna keep my baby” a la lletra, per la qual cosa, sense 

traducció, no podem entendre quina és la causa de l’enfrontament que es produeix 

entre la noia i el seu pare. Tant en aquest cas en què lletra i imatge no van agafades de 

la mà com en els anteriors casos en què sí que es vinculen entre si, el subtítol facilitaria 

la feina de comprensió tant concreta com global del videoclip. 

 

3.4.3. Like a prayer (1989) (vegeu VC18) 

 Va ser el primer single de l’àlbum que porta el mateix nom i que es va publicar 

l’any 1989. Es va llançar al mercat el 28 de febrer de 1989 i està produït per Madonna i 

Patrick Leonard. Va aconseguir el número 1 a molts països, entre ells els EUA, 

Austràlia, Japó i el Regne Unit. El videoclip musical torna a estar dirigit per Mary 

Lambert, que també va dirigir el videoclip de Like a virgin. Encapçala la llista de l’MTV 

dels “100 videoclips trencadors” l’any 2005 i va ser votat com el videoclip més trencador 
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de tots els temps pel públic de la cadena televisiva MTV. Si ho recordem, segons els 

resultats de l’enquesta sobre Madonna, és el videoclip més famós de la cantant. 

Presento tot seguit la lletra de la cançó: 

 
Life is a mystery, everyone must stand alone 

I hear you call my name 

And it feels like home 

 

[Tornada:] 

When you call my name it’s like a little prayer 

I’m down on my knees, I wanna take you there 

In the midnight hour I can feel your power 

Just like a prayer you know I’ll take you there 

 

I hear your voice, it’s like an angel sighing 

I have no choice, I hear your voice 

Feels like flying 

I close my eyes, oh God I think I’m falling 

Out of the sky, I close my eyes 

Heaven help me 

 

[tornada] 

 

Like a child you whisper softly to me 

You’re in control just like a child 

Now I’m dancing 

It’s like a dream, no end and no beginning 

You’re here with me, it’s like a dream 

Let the choir sing 

 

[tornada] 

 
Just like a prayer, your voice can take me there 

Just like a muse to me, you are a mystery 

Just like a dream, you are not what you seem 

Just like a prayer, no choice your voice can take me there 

 

Just like a prayer, I’ll take you there 

It’s like a dream to me 
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 El videoclip de Like a prayer comença amb les imatges d’una noia, interpretada 

per Madonna, qui veu com un grup de delinqüents blancs comet l’assassinat d’una jove 

blanca i la policia inculpa un jove negre que intenta ajudar a la noia ferida de mort. 

Madonna entra a una església, on troba un Crist negre (i que representa no només 

Jesús sinó també el noi negre acusat d’assassinat) a qui fa una abraçada. Després, el 

Crist marxa de l’església, Madonna s’adorm i es veuen imatges de cors de negres 

cantant gospel dins l’església, d’una Madonna cantant davant d’unes creus en flames i 

l’escena del crim. El videoclip finalitza quan ella es desperta i se’n va a la comissaria de 

policia, on explica la veritat per poder salvar aquell home innocent. Tot plegat acaba 

sent una funció teatral i, al final, tots els actors surten a saludar el públic al davant de 

l’escenari mentre se suposa que aquest els aplaudeix (tot i que no se senten els 

aplaudiments). És un videoclip que conté moltes imatges religioses, com els estigmes 

de Jesucrist, creus en flames, sants i esglésies. Per aquest motiu, i per qüestions 

d’etnicitat, ja que el noi a qui s’acusa injustament és negre, va ser un videoclip tan 

polèmic. 

 Com a fet anecdòtic, l’empresa PepsiCo va enregistrar un videoclip de la cançó 

(vegeu VC19) per promoure la seva beguda Pepsi en l’època en què es va llançar el 

single, però després de veure la polèmica que va suscitar el videoclip de la cançó, 

l’empresa va retirar l’anunci, que només va ser emès en tres ocasions, i va pagar a 

Madonna una important indemnització. 

 Quant a la traducció, aquesta facilitaria la comprensió de moments concrets com 

quan Madonna canta la frase “I think I’m falling”, on es veu com Madonna, mentre 

somia, cau del cel en braços d’una de les coristes negres, que la torna a llançar amunt 

tot seguit i que, en el seu conjunt, no trencarien la unitat del videoclip musical. Vegem 

el següent fotograma, on queda clara la imatge de la caiguda des de cel: 

 

 
Fotograma 7. Videoclip de Like a prayer (I). 
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 Al següent fotograma, veiem el cor cantant dins l’església, just després que 

Madonna canti la frase “Let the choir sing”: 

 

 
Fotograma 8. Videoclip de Like a prayer (II). 

 

 En aquest moment, només canta el cor i Madonna balla. És a dir, Madonna ha 

introduït aquest cor amb la seva frase, que no es tradueix, com la resta de la cançó. 

 Finalment, quan Madonna s’adorm, sentim la frase “I close my eyes” (vegem el 

següent fotograma, en què Madonna està a punt de tancar els ulls i adormir-se).  

 

 
Fotograma 9. Videoclip de Like a prayer (III). 

 

 Així doncs, queda clar que les imatges vistes als anteriors fotogrames es 

vinculen directament amb la lletra de Like a prayer i queda patent la necessitat de 

subtitular-la per evitar trencaments semàntics importants. 

 Tanmateix, igual que hem vist en algun exemple anterior, i com seguirem veient 

en alguns dels següents videoclips musicals, també hi ha moments en què lletra i 

imatge no van lligades. En el cas del videoclip de Like a prayer, per exemple, alguna 

escena mostra imatges que, tot i poder estar relacionades amb el context global del 
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videoclip, no mostren el que la lletra diu en aquella escena en concret, com és el cas 

dels següents fotogrames:  

 
Fotograma 10. Videoclip de Like a prayer (IV). 

 

 Durant aquest primer fotograma, que mostra el moment en què la banda de 

joves blancs clava el ganivet a la noia a la qual assassinen, Madonna canta “When you 

call my name it’s like a little prayer”, frase principal de la tornada de la cançó. En cap 

moment veiem ningú cridant-la pel seu nom. De fet, deduïm que es dirigeix a Crist. 

Vegem ara el darrer fotograma d’aquest videoclip: 

  

 
Fotograma 11. Videoclip de Like a prayer (V). 

 

 En aquesta ocasió, Madonna canta “I wanna take you there. In the midnight hour 

I can feel your power”, i no es veu en cap moment cap rellotge que marqui l’hora, ni 

com ell pot estar cridant algú, ni res semblant a la lletra que Madonna canta en aquell 

moment. En lloc d’això, veiem com Crist plora davant d’una Madonna que sembla que 

vol fer-li una pregària. 
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3.4.4. Express yourself (1989) (vegeu VC20) 

 Llançat el 9 de maig de 1989, Express yourself va ser el segon single de l’àlbum 

Like a prayer (1989). Els seus productors són Madonna i Stephen Bray. El videoclip del 

tema està dirigit per David Fincher i parla sobre la masculinitat i la feminitat, d’una 

banda, però de l’altra no deixa de ser una clàssica cançó d’amor. Va ser número 1 a 

molts països europeus, entre ells Itàlia. La seva lletra és la que presento tot seguit: 

 
Come on girls 

Do you believe in love? 

'Cause I got something to say about it 

And it goes something like this 

 

[Tornada:] 

Don't go for second best baby 

Put your love to the test 

You know, you know, you've got to 

Make him express how he feels 

And maybe then you'll know your love is real 

 

You don't need diamond rings 

Or eighteen karat gold 

Fancy cars that go very fast 

You know they never last, no, no 

What you need is a big strong hand 

To lift you to your higher ground 

Make you feel like a queen on a throne 

Make him love you till you can't come down 

(You'll never come down) 

 

[tornada] 

 

Long stem roses are the way to your heart 

But he needs to start with your head 

Satin sheets are very romantic 

What happens when you're not in bed 

You deserve the best in life 

So if the time isn't right then move on 

Second best is never enough 

You'll do much better baby on your own 
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(Baby on your own) 

 

[tornada] 

 

Express yourself 

(You've got to make him) 

Express himself 

Hey, hey, hey, hey 

So if you want it right now, make him show you how 

Express what he's got, oh baby ready or not 

 

[interludi] 

 

And when you're gone he might regret it 

Think about the love he once had 

Try to carry on, but he just won't get it 

He'll be back on his knees 

 

To express himself 

(You've got to make him) 

Express himself 

Hey hey 

 

What you need is a big strong hand 

To lift you to your higher ground 

Make you feel like a queen on a throne 

Make him love you till you can't come down 

(You'll never come down) 

 

[interludi] 

 

So please 

 

[tornada] 

 

Express yourself 

(You've got to make him) 

Express himself 

Hey, hey, hey, hey 

So if you want it right now, make him show you how 
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Express what he's got, oh baby ready or not 

Express yourself 

(You've got to make him) 

So you can respect yourself 

Hey, hey 

So if you want it right now, then make him show you how 

Express what he's got, oh baby ready or not. 

 

 Al videoclip veiem una Madonna femenina, exceptuant una escena en què es 

transvesteix i actua amb una certa obscenitat considerada típicament masculina, tot 

gratant-se els genitals. També veiem, entre d’altres personatges, un home que la vol 

seduir. Aquest home és un treballador de la suposada fàbrica en que s’ambienta 

l’escena del videoclip i que representa el rol masculí. 

 Vegem el següent fotograma, on apareixen els treballadors (homes) de la 

fàbrica, que malgrat les condicions desfavorables, continuen treballant com a homes 

forts i resistents (adjectius normalment aplicats a homes i no a dones): 

 

 
Fotograma 12. Videoclip d’Express yourself (I). 

 

 Hi podem veure un grup d’homes que, malgrat les pèssimes condicions de 

treball (plou a bots i barrals), es posen en forma i fan exercicis abdominals per mantenir 

així la força que se sol atribuir als mascles (aquesta coreografia es va mantenir a la 

posada en escena a la gira “Blond ambition”). 

 La lletra de la cançó inclou frases que es vinculen directament amb aquestes 

imatges, i són: “What you need is a big strong hand to lift you to your higher ground”. És 

evident que “big strong hand” faria referència a la mà de l’home fort i robust dels homes 

que veiem al fotograma anterior. 

 Un altre exemple seria el del següent fotograma: 
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Fotograma 13. Videoclip d’Express yourself (II). 

 

 El noi que apareix al fotograma és el noi que sedueix la dona femenina i fràgil. 

Durant l’emissió d’aquestes imatges, se sent la frase: “Satin sheets are very romantic, 

what happens when you’re not in bed”. A unes altres imatges del videoclip d’Express 

yourself, Madonna apareix en un llit amb llençols de setí, però l’home dorm en un altre 

llit, més dur i més incòmode (els dos tipus de llits també serien comparables als rols 

femení i masculí), que és el que veiem a la imatge anterior. Així doncs, les imatges i la 

lletra tornen a coincidir. 

 Finalment, fixem-nos en el darrer fotograma d’aquest videoclip: 

 

 
Fotograma 14. Videoclip d’Express yourself (III). 

 

 És la imatge final del videoclip. Amb aquesta frase, “Without the heart, there can 

be no understanding between the hand and the mind” s’acaba la cançó i deixem de 

veure imatges. La frase no es canta, sinó que apareix com a text escrit dins la imatge, 

però en canvi no es tradueix. Aquesta mena de “moral” o “conclusió” de la història que 

narra el videoclip es perd si no se subtitula aquest insert en la llengua d’arribada. 
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3.4.5. Oh father (1989) (vegeu VC21) 

 Es va llançar al mercat com a quart single de l’àlbum Like a prayer (1989). Els 

seus productors són Madonna i Patrick Leonard. Al Regne Unit no va ser single fins 

l’any 1995, quan es va incloure al recopilatori Something to remember. El videoclip 

musical està dirigit per David Fincher. La revista “Rolling Stone” l’ha considerat un dels 

100 millors videoclips musicals, concretament a la posició 66 de la llista. A continuació 

presento la seva lletra: 

 
It's funny that way, you can get used 

To the tears and the pain 

What a child will believe 

You never loved me 

 

[Tornada:] 

You can't hurt me now 

I got away from you, I never thought I would 

You can't make me cry, you once had the power 

I never felt so good about myself 

 

Seems like yesterday 

I lay down next to your boots and I prayed 

For your anger to end 

Oh Father I have sinned 

 

[tornada] 

 

Oh Father you never wanted to live that way 

You never wanted to hurt me 

Why am I running away 

 

[bis] 

 

Maybe someday 

When I look back I'll be able to say 

You didn't mean to be cruel 

Somebody hurt you too 

 

[tornada] 
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 En aquest videoclip, Madonna parla del seu pare a la vida real, a qui es dirigeix 

en tot moment, tema força recurrent a la seva carrera artística, tal com hem anat veient 

fins ara. Li parla de la mala relació que han mantingut des de la mort inesperada de la 

seva mare i del patiment que ha suposat per a ell el fet de criar tants fills tot sol. Al 

videoclip veiem imatges d’una Madonna nena i una Madonna dona (igual que passava 

al videoclip de Papa don’t preach) que (re)viu moments crus al voltant de la mort de la 

seva mare. 

 Al següent fotograma, per exemple, podem veure una de les escenes en què un 

actor que interpreta el paper del pare de Madonna, suposadament enrabiat i dolgut per 

la mort de la seva dona, culpa a la filla, en aquest cas amb l’excusa d’haver utilitzat 

joies i maquillatge que pertanyien a la mare sense el seu consentiment.  

 

 
Fotograma 15. Videoclip d’Oh father (I). 

 

 De fet, a la lletra podem sentir “You didn’t mean to be cruel, somebody hurt you 

too”, que ens recorda que la ràbia del pare que mostra el fotograma té una causa 

justificada. 

 Al següent fotograma veiem una Madonna més gran que es maquilla per 

dissimular el blau que li ha causat una bufetada del seu pare; és a dir, el mal perdura al 

llarg dels anys. 
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Fotograma 16. Videoclip d’Oh father (II). 

 
 Aquest videoclip en concret es basa en fets reals i en la pròpia vivència de la 

cantant i té una forta càrrega sentimental, que es transmet perfectament amb la lletra 

de la cançó. 

 El següent fotograma, això no obstant, el qual mostra com cau una ampolla 

d’alguna beguda alcohòlica amb què el pare de Madonna amaga les seves penúries, és 

un exemple d’escena del videoclip que no es relaciona amb cap part de la lletra de la 

cançó, ja que en cap moment es parla de l’alcohol ni del possible alcoholisme del pare. 

 

 
Fotograma 17. Videoclip d’Oh father (III). 

 

 Aquest és, doncs, un exemple de no vinculació entre la part auditiva (textual) i la 

part visual d’aquest gènere audiovisual musical. 
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3.4.6. Vogue (1990) (vegeu VC22) 

 El single, llançat el 20 de març de 1990, forma part de la banda sonora de la 

pel·lícula Dick Tracy (Warren Beatty, 1990) i està produït per Madonna i Shep 

Pettibone. Va aconseguir ser número 1 gairebé en tots els països on es va 

comercialitzar. El videoclip està dirigit per David Fincher i també es considera un dels 

millors de la cantant. La revista “Rolling Stone” l’ha considerat un dels 100 millors 

videoclips musicals, concretament a la posició 28 de la llista. La seva lletra és la 

següent: 

 
Strike a pose 

Strike a pose 

Vogue, vogue, vogue 

Vogue, vogue, vogue 

 

Look around everywhere you turn is heartache 

It's everywhere that you go (look around) 

You try everything you can to escape 

The pain of life that you know (life that you know) 

 

When all else fails and you long to be 

Something better than you are today 

I know a place where you can get away 

It's called a dance floor, and here's what it's for, so 

 

[Tornada:] 

Come on, vogue 

Let your body move to the music (move to the music) 

Hey, hey, hey 

Come on, vogue 

Let your body go with the flow (go with the flow) 

You know you can do it 

 

All you need is your own imagination 

So use it that's what it's for (that's what it's for) 

Go inside, for your finest inspiration 

Your dreams will open the door (open up the door) 

 

It makes no difference if you're black or white 

If you're a boy or a girl 
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If the music's pumping it will give you new life 

You're a superstar, yes, that's what you are, you know it 

 

[tornada, substituint "groove" per "move"] 

 

Beauty's where you find it 

Not just where you bump and grind it 

Soul is in the musical 

That's where I feel so beautiful 

Magical, life's a ball 

So get up on the dance floor 

 

[tornada] 

 

Vogue, (Vogue) 

Beauty's where you find it (move to the music) 

Vogue, (Vogue) 

Beauty's where you find it (go with the flow) 

 

Greta Garbo, and Monroe 

Dietrich and DiMaggio 

Marlon Brando, Jimmy Dean 

On the cover of a magazine 

 

Grace Kelly; Harlow, Jean 

Picture of a beauty queen 

Gene Kelly, Fred Astaire 

Ginger Rodgers, dance on air 

 

They had style, they had grace 

Rita Hayworth gave good face 

Lauren, Katherine, Lana too 

Bette Davis, we love you 

 

Ladies with an attitude 

Fellows that were in the mood 

Don't just stand there, let's get to it 

Strike a pose, there's nothing to it 

 

Vogue, vogue 
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Oooh, you've got to 

Let your body move to the music 

Oooh, you've got to just 

Let your body go with the flow 

Oooh, you've got to 

Vogue 

 

 El videoclip de Vogue està filmat en blanc i negre i la majoria de les seves 

imatges es basen en postures de dansa procedents dels ballarins gais que 

freqüentaven alguns clubs de la ciutat de Nova York. D’aquesta manera, s’emulaven 

les estrelles mortes com Marlene Dietrich i altres estrelles que solien aparèixer a la 

portada de revistes de moda, com “Vogue”, icones dins el món homosexual. Al següent 

fotograma podem apreciar la semblança que s’ha buscat entre Madonna i la citada 

estrella de Hollywood. 

 

Fotograma 18. Videoclip de Vogue (I). 

Fotograma 19. Marlene Dietrich. 

 

 Aquestes postures “voguerianes” no només les veiem, sinó que la lletra de la 

cançó també en parla. Per exemple, a la frase “Strike a pose”. Al següent fotograma 

també podem veure una altra d’aquestes postures de ball: 
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Fotograma 20. Videoclip de Vogue (II). 

 

 Al darrer fotograma seleccionat per a l’anàlisi de Vogue, veiem Madonna i els 

seus ballarins seguint una coreografia basada en les postures mencionades. La lletra, 

mentrestant, diu el següent: “Vogue; Let your body move to the music”, tot fent 

referència al món del ball i de la moda. Sense subtítols, la imatge ens mostra una 

coreografia però no es vincula a la lletra, que també fa referència al ball. 

 

 
Fotograma 21. Videoclip de Vogue (III). 

 

 A l’anàlisi de Vogue del documental I’m going to tell you a secret he comentat 

altres exemples de la lletra de la cançó que es poden aplicar també al videoclip, ja que 

la posada en escena de la cançó i el videoclip tenen moltes semblances entre si. 

 

3.4.7. Rain (1993) (vegeu VC23) 

 Va ser el cinquè single de l’àlbum Erotica (1992) i es va llançar al mercat el juliol 

de 1993. Els seus productors són Madonna i Shep Pettibone. Va aconseguir molt 

bones posicions a les llistes, i fins i tot va ser número 1 al Canadà. El videoclip està 

dirigit per Mark Romanek i va guanyar un MTV Video Music Awards, premi que atorga 
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aquesta cadena televisiva als millors videoclips musicals de l’any, com ja he comentat 

anteriorment. Tot seguit presento la lletra de Rain: 

 
Rain, feel it on my finger tips 

Hear it on my window pane 

Your love's coming down like 

Rain, wash away my sorrow 

Take away my pain 

Your love's coming down like rain 

 

When your lips are burning mine 

And you take the time to tell me how you feel 

When you listen to my words 

And I know you've heard, I know it's real 

Rain is what this thunder brings 

For the first time I can hear my heart sing 

Call me a fool but I know I'm not 

I'm gonna stand out here on the mountain top 

Till I feel your 

 

[tornada] 

 

When you looked into my eyes 

And you said goodbye could you see my tears 

When I turned the other way 

Did you hear me say 

I'd wait for all the dark clouds bursting in a perfect sky 

You promised me when you said goodbye 

That you'd return when the storm was done 

And now I'll wait for the light, I'll wait for the sun 

Till I feel your 

 

[tornada] 

 

Here comes the sun, here comes the sun 

And I say, never go away 

 

Waiting is the hardest thing 

(It's strange I feel like I've known you before) 

I tell myself that if I believe in you 
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(And I want to understand you) 

In the dream of you 

(More and more) 

With all my heart and all my soul 

(When I'm with you) 

That by sheer force of will 

(I feel like a magical child) 

I will raise you from the ground 

(Everything strange) 

And without a sound you'll appear 

(Everything wild) 

And surrender to me, to love 

 

Rain is what the thunder brings 

For the first time I can hear my heart sing 

Call me a fool but I know I'm not 

I'm gonna stand out here on the mountain top 

Till I feel your 

 

Rain, I feel it, it's coming 

Your love's coming down like 

[bis] 

 

[tornada] 

 

Rain, I feel it, it's coming 

Your love's coming down like 

[bis] 

 

Rain 

 

 El videoclip de Rain mostra imatges d’un enregistrament d’un videoclip musical, 

per la qual cosa es podria parlar de metallenguatge. Madonna, que interpreta l’artista 

que enregistra el videoclip, canta i es mou lentament en un plató fosc que s’il·lumina 

artificialment a mesura que canta “Here comes the sun” (el sol l’il·lumina). També, 

veiem un salt d’aigua i una pluja artificials, que són presents en diverses escenes, 

mentre la lletra de la cançó va parlant de la pluja, tal com indica el seu títol. Als 

següents dos fotogrames podem veure Madonna recolzada al salt d’aigua i Madonna 

ballant al plató mentre sentim la frase que parla de l’aparició del sol després de la pluja, 
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que interpretem metafòricament amb l’encesa dels llums que podem apreciar al seu 

darrera: 

 

 
Fotograma 22. Videoclip de Rain (I). 

Fotograma 23. Videoclip de Rain (II). 

 

 Els següents dos fotogrames, per la seva banda, també representen la pluja: el 

primer, la mostra a través d’uns núvols dibuixats al decorat i un llamp que se simula 

amb l’acció dels focus; al segon, els paraigües ajuden a fer-nos una idea de la pluja de 

què parla la cançó. 

 

 

Fotograma 24. Videoclip de Rain (III) 

Fotograma 25. Videoclip de Rain (IV). 

 

 És evident, a partir de les imatges que acabem de veure, que l’element de 

l’aigua, en aquest cas en forma de pluja, és present en tot moment al videoclip, tot 

enllaçant-se amb la lletra de la cançó: “Rain, feel it on my finger tips”. Tanmateix, altres 

escenes com la que mostra el següent fotograma no semblen tenir cap relació amb la 
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lletra de la cançó, que en cap moment parla d’un rodatge d’un videoclip. Com ja he dit, 

es tracta d’un cas de metallenguatge, ja que com veiem al fotograma s’està 

enregistrant, al videoclip de Rain, aquest mateix videoclip, amb el mateix nom de 

l’artista: Madonna. 

 

 
Fotograma 26. Videoclip de Rain (V). 

 

 També vull afegir que el videoclip tampoc conté cap escena en què es visualitzi 

el trist comiat del qual Madonna parla a la lletra de la cançó: “When you looked into my 

eyes and you said goodbye, could you see my tears?”, i la part romàntica de la cançó 

que parla de l’amor entre dos amants desapareixeria si només seguíssim les imatges 

sense comptar amb la resta d’elements. 

 

3.4.8. Music (2000) (vegeu VC24) 

 Music va ser el single principal de l’àlbum que porta el mateix nom i es va 

estrenar l’agost de l’any 2000. Va aconseguir el número 1 als EUA, Regne Unit, Japó, 

Itàlia i Canadà, entre d’altres països. Està produït per Madonna i Mirwais Ahmadzaï. El 

videoclip, el va dirigir Jonas Akerlund, director de la pel·lícula I’m going to tell you a 

secret. Ha guanyat diversos premis, entre ells “Millor clip pop de l’any” als “Billboard 

Video Awards” l’any 2000 i “Millor videoclip dance” als “International Dance Music 

Awards” l’any 2000. Fins i tot s’ha fet una paròdia del videoclip, que es va emetre a 

MADtv sota el nom de Movies (aquesta paròdia es pot consultar a un enllaç inclòs a la 

webgrafia del treball). La seva lletra és la següent: 



 Anàlisi del corpus 

 190 

Hey Mr DJ 

Put a record on 

I wanna dance with my baby 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like my Acid Rock? 

Hey Mr. DJ 

Put a record on 

I wanna dance with my baby 

And when the music starts 

I never wanna stop 

It’s gonna drive me crazy 

 

Music...music...music...music...music....music... 

Music makes the people come together 

(Never gonna stop) 

Music makes the bourgeoisie and the rebel 

(Never gonna stop) 

Don’t think of yesterday 

And I don’t look at the clock 

I like to boogie-woogie 

It’s like riding on the wind and it never goes away 

Touches everything I’m in 

Got to have it everyday 

Music makes the people come together, yeah 

(Never gonna stop) 

Music makes the bourgeoisie and the rebel 

(Never gonna stop) 

Hey Mr. DJ 

Never wanna stop 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like my Acid Rock? 

Hey Mr. DJ 

Put a record on 

I wanna dance with my baby 

And when the music starts 
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I never wanna stop 

It’s gonna drive me crazy 

Music makes the people come together, yeah 

(Never gonna stop) 

Music makes the bourgeoisie and the rebel 

(Never gonna stop) 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like to Boogie-Woogie? 

Do you like my Acid Rock? 

 

 Music pretén, amb la seva lletra, fer entendre que la música ajuda a unir les 

persones i que és necessària en les nostres vides, sense tenir en compte la classe 

social. El videoclip conté una petita introducció parlada que no se subtitula, on Ali G i 

Madonna intercanvien unes paraules des de dins i fora d’una limusina, respectivament. 

Després, sentim una primera frase cantada que diu “Hey, Mr. DJ, put a record on, I 

wanna dance with my baby”. Mentre sentim la frase, veiem la següent imatge: 

 

 
Fotograma 27. Videoclip de Music (I). 

 

 A partir d’aquest moment, en què es posa el CD que conté la cançó Music al 

reproductor de música del cotxe, comença la festa. Madonna i unes amigues ballen al 

darrera, mentre Ali G condueix la limusina que les porta a festes de diferents locals de 

la ciutat. Mentre Madonna canta, podem llegir als inserts algunes de les paraules que 

pronuncia, com “Crazy”, tal com mostra el següent fotograma, i que no se subtitulen. 

Madonna diu que la música la fa tornar boja: “It’s gonna drive me crazy”: 
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Fotograma 28. Videoclip de Music (II). 

 
 El videoclip de Music és molt complet perquè inclou molts elements que podem 

comentar des del punt de vista de la semiòtica i la traducció. Per exemple, en unes 

imatges animades que apareixen a mig videoclip, veiem uns edificis amb rètols que són 

títols d’antigues cançons de Madonna, com Rain o Cherish. Vegem el següent 

fotograma: 

 

 
Fotograma 29. Videoclip de Music (III). 

 

 Es tracta, en primer lloc, de referents intertextuals inclosos al mateix context: la 

discografia de Madonna reflectida a una de les peces que componen aquesta 

discografia. Per tant, també seria un altre exemple de metallenguatge, ja que Madonna 

es passeja dins del disc (l’artista dins la seva pròpia producció musical). Fins i tot, a una 

escena veiem la Madonna de dibuixos animats a sobre el seu propi disc físic, que dóna 

voltes mentre sona. Això es va representar també a la posada en escena de Music de 
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la gira “Drowned world” que va tenir el seu tret de sortida a Barcelona el 9 de juny de 

2001, en què Madonna apareixia a sobre d’un disc gegant que girava. 

 Finalment, també cal que comentem la transcripció en anglès de fragments 

parlats (però no sentits, ja que se sent la cançó i no el diàleg) entre Ali G i el guàrdia de 

seguretat d’un dels locals que hi apareixen. Ho podem veure el següent fotograma: 

 

 
Fotograma 30. Videoclip de Music (IV). 

 
 De totes maneres, aquestes frases no es tradueixen i es deixen en anglès a les 

emissions al nostre país, igual que passa amb la resta de videoclips musicals, no 

només els de Madonna com a norma general. Per tant, aquest videoclip és un exemple, 

des de molts punts de vista i gràcies a elements diversos, que la subtitulació és un punt 

important per a la comprensió de tot el conjunt del videoclip musical, aquí i a qualsevol 

país, i de Madonna i de qualsevol altre artista o grup. Al capítol final de conclusions del 

treball de recerca amplio aquest comentari. 

 
3.4.9. Die another day (2002) (vegeu VC25) 

 La cançó és el single principal de la banda sonora de la pel·lícula 007: Mor un 

altre dia (Lee Tamahori, 2002), vintena pel·lícula on s’encarna el personatge de James 

Bond, aquest cop per part de l’actor Pierce Brosnan. Els productors de la cançó són 

Madonna i Mirwais Ahmadzaï. Es va llançar l’octubre de 2002. El videoclip, el va dirigir 

l’equip de direcció suec Traktor. És un dels més cars de Madonna, ja que va costar 6 

milions de dòlars nord-americans d’aquell moment per poder fer front als efectes 

especials que contenia. Va ser número 1 al Canadà. La seva lletra és la següent: 
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I'm gonna wake up, yes and no 

I'm gonna kiss some part of 

I'm gonna keep this secret 

I'm gonna close my body now 

 

I guess, die another day 

I guess, die another day 

I guess, die another day 

I guess, die another day 

 

I guess I'll die another day 

(Another day) 

I guess I'll die another day 

(Another day) 

I guess I'll die another day 

(Another day) 

I guess I'll die another day 

 

Sigmund Freud 

Analyze this 

Analyze this 

Analyze this 

 

I'm gonna break the cycle 

I'm gonna shake up the system 

I'm gonna destroy my ego 

I'm gonna close my body now 

 

Uh, uh 

 

I think I'll find another way 

There's so much more to know 

I guess I'll die another day 

It's not my time to go 

 

For every sin, I'll have to pay 

I've come to work, I've come to play 

I think I'll find another way 

It's not my time to go 
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I'm gonna avoid the cliché 

I'm gonna suspend my senses 

I'm gonna delay my pleasure 

I'm gonna close my body now 

 

I guess, die another day 

I guess I'll die another day 

I guess, die another day 

I guess I'll die another day 

 

I think I'll find another way 

There's so much more to know 

I guess I'll die another day 

It's not my time to go 

 

Uh, uh 

 

[Rialla] 

 

I guess, die another day 

I guess I'll die another day 

I guess, die another day 

I guess I'll die another day 

 

Another day [x6] 

 

 El videoclip es basa en les imatges de l’inici de la pel·lícula. De fet, durant 

aquesta escena del film, se sent la banda sonora, de la qual és cançó principal Die 

another day de Madonna. Així doncs, les imatges del videoclip són gairebé iguals a les 

de la pel·lícula, però aquí la protagonista és Madonna i no James Bond. Representa la 

tortura de la protagonista en una presó nord-coreana. Simultàniament, també veiem la 

lluita entre unes espadatxines vestides de blanc i negre, respectivament, que simulen el 

bé i el mal, figures, totes dues, que encarna Madonna. 

 Al final del videoclip s’afegeix una execució fallida en cadira elèctrica, de la qual 

la protagonista aconsegueix escapar-se: d’aquí el títol de la cançó: Die another day. 

Així doncs, aquest breu film és la història d’una presonera que intenta escapar 

desesperadament dels soldats que la retenen. A continuació podem veure uns 

fotogrames que il·lustren aquesta lluita: 
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Fotograma 31. Videoclip de Die another day (I). 

 

 En aquest fotograma, Madonna, agafada a una corda, salta contra un vidre i el 

trenca. Aquí veiem el moment en què ella cau a terra, amb tots els vidres trencats sota 

els genolls i també al seu darrera. 

 Al següent fotograma, veiem que Madonna ja es troba retinguda a la cadira 

elèctrica, des d’on intenta escapar-se en un últim intent per salvar-se: 

 

 
Fotograma 32. Videoclip de Die another day (II). 
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A la lletra en cap moment no es menciona la cadira elèctrica ni es fa cap 

referència a la pena capital, i només ho veiem a través de les imatges. 

 Al següent i últim fotograma, veiem com Madonna aconsegueix escapar per un 

passadís, deixant enrera la sala d’execució i els seus executors: “I think I’ll find another 

way, it’s not my time to go”. 

 

 
Fotograma 33. Videoclip de Die another day (III). 

 
 A una de les escenes finals del videoclip es veu un símbol jueu gravat a la cadira 

elèctrica de la qual s’escapa la protagonista i que apareix il·luminat. El símbol, 

representat per les lletres LAV (lamed, aleph, vav), evoca la consciència de “protecció” 

de la persona, segons la càbala, i ajuda a destruir l’ego. Una de les frases de la cançó 

diu: “I’m gonna destroy my ego”. Aquest símbol el podem veure al següent fotograma: 

 

 
Fotograma 34. Videoclip de Die another day (IV). 
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Amb Die another day ens tornem a trobar, doncs, amb exemples tant de 

coincidència com de contrarietat entre text i imatge, tot i que predominen els primers. 

 
3.4.10. American life (2003) (vegeu VC26) 

 És el single principal de l’àlbum que porta el seu mateix nom i que es va llançar 

el 2003. El single, de fet, es va estrenar el març de 2003 per Internet, des d’on es podia 

descarregar de forma digital. Després, a l’abril de 2003, ja es va estrenar el single a les 

botigues de discs. American life està produïda per Madonna i Mirwais Ahmadzaï i va 

arribar a ser número 1 de les llistes de molts països, entre ells Itàlia, Canadà i el Japó. 

Jonas Akerlund va ser, una altra vegada, l’encarregat de l’enregistrament del videoclip 

de la cançó, crític amb la política de George Bush i la guerra de l’Iraq, per la qual cosa 

Madonna va decidir retirar-lo, tot fent la següent declaració: 

 
I have decided not to release my new video. It was filmed before the war started and I do not 

believe it is appropriate to air it at this time. Due to the volatile state of the world and out of 

sensitivity and respect to the armed forces, who I support and pray for, I do not want to risk 

offending anyone who might misinterpret the meaning of this video. 

 

La lletra de la cançó és la següent: 

 
Do I have to change my name?  

Will it get me far? 

Should I lose some weight?  

Am I gonna be a star? 

 

I tried to be a boy, I tried to be a girl 

I tried to be a mess, I tried to be the best 

I guess I did it wrong, That's why I wrote this song 

This type of modern life, is it for me? 

This type of modern life, is it for free? 

 

So I went into a bar, looking for sympathy 

A little company, I tried to find a friend 

It's more easily said, it's always been the same 

This type of modern life is not for me 

This type of modern life is not for free 
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American life (American life) 

I live the American dream (American dream) 

You are the best thing I've seen 

You are not just a dream (American life) 

 

I tried to stay ahead, I tried to stay on top 

I tried to play the part, but somehow I forgot 

Just what I did it for and why I wanted more 

This type of modern life, is it for me? 

This type of modern life, is it for free? 

 

Do I have to change my name? Will it get me far? 

Should I lose some weight? Am I gonna be a star? 

 

American life (American life) 

I live the American dream (American dream) 

You are the best thing I've seen 

You are not just a dream (American life X2) 

 

I tried to be a boy, tried to be a girl 

tried to be a mess, tried to be the best 

tried to find a friend, tried to stay ahead 

I tried to stay on top... 

 

I'm drinking a Soy latte, 

I get a double shotte,  

It goes through my body, 

And you know I'm satisfied 

I drive my Mini Cooper 

And I'm feeling super-dooper 

Yo they tell I'm a trooper 

And you know I'm satisfied 

I do yoga and Pilates 

And the room is full of hotties 

So I'm checking out the bodies 

And you know I'm satisfied 

I'm digging on the isotopes 

This metaphysics shit is dope 

And if all this can give me hope 

You know I'm satisfied 
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I got a lawyer and a manager 

An agent and a chef 

Three nannies, an assistant 

And a driver and a jet 

A trainer and a butler 

And a bodyguard or five 

A gardener and a stylist 

Do you think I'm satisfied? 

I'd like to express my extreme point of view 

I'm not Christian and I'm not a Jew 

I'm just living out the American dream 

And I just realised that nothing 

Is what it seems 

 

Do I have to change my name 

Am I gonna be a star 

Do I have to change my name 
 

 En lloc d’aquest videoclip autocensurat, es va emetre un altre videoclip (vegeu 

VC27) en què apareixia Madonna vestida de militar i, al seu darrere, tot de banderes de 

països de tot el món. Tanmateix, el videoclip que analitzo a continuació no és aquest 

censurat, sinó el primer que va aparèixer al mercat. I, cal que ho recordem en aquest 

punt, que a l’enquesta sobre Madonna, American life va ser un dels videoclips que es 

va considerar en què no coincidien lletra i imatge, per la qual cosa dedueixo que les 

persones enquestades que van afirmar-ho es devien referir a la segona versió del 

videoclip. 

 El videoclip mostra Madonna i unes altres dones que es troben dins d’un lavabo 

de senyores mentre a la passarel·la de moda que hi ha a la sala del costat desfilen 

models amb uniforme militar. En un moment del videoclip, apareixen nens musulmans. 

A les pantalles col·locades darrera de la passarel·la, veiem imatges d’avions caces, 

bombes i explosions. Al lavabo, Madonna escriu a la paret amb un ganivet la frase 

“Protect me”, insert no traduït. Després, surt del lavabo, juntament amb les altres 

dones, es vesteixen totes de militars, surten al passadís, on ballen una coreografia, i 

arriben a un aparcament on agafen un cotxe, s’hi pugen a sobre, i irrompen a la 

passarel·la. Des de dalt del cotxe, amb matrícula “Hell on wheels” (que no se subtitula), 

Madonna ruixa el públic amb una mànega d’aigua i, finalment, llança una granada que, 
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casualment, agafa amb la mà un doble de George W. Bush. Aquest encén un cigar i 

somriu. 

 Al documental de la seva gira “Re-invention”, analitzat anteriorment en aquest 

capítol, a les pantalles gegants de l’escenari, apareixien imatges molts semblants a les 

del videoclip. Es modificava, però, l’escena final de Bush, ja que al concert apareixia 

juntament amb un doble de Saddam Hussein, a qui feia una moixaina. 

 Resumint la lletra de la cançó, Madonna parla del somni americà. Explica petits 

moments i pensaments de la seva vida (fictícia?), en què entra en un bar buscant 

amics, en què es demana si cal ser noi o noia per triomfar, si cal ser la millor o la pitjor, 

es pregunta si ha de perdre pes per convertir-se en una estrella, si cal que es canviï el 

nom: “Do I have to change my name? Will it get me far?”. També afirma que el somni 

americà no és només un somni, es demana si la modernitat està feta per a ella, si és 

gratuïta: “Is it for free?” Fins i tot diu que “bombin” el somni americà: “Fuck it”. 

Finalment, en un fragment cantat a l’estil rapper, Madonna enumera tot el que ella té o 

del que gaudeix normalment (un Mini Cooper, un advocat, classes de ioga i del mètode 

Pilates, tres mainaderes, una representant, un assistent, entre d’altres) i es demana si 

això realment la satisfà: “Do you think I’m satisfied?”. 

 Quant a la traducció, inexistent, considero que caldria incloure-la, com a tots els 

videoclips musicals, en general, per facilitar la comprensió de la lletra, la qual té 

fragments que no es transmeten amb les imatges i altres que sí. Per exemple, entre els 

fragments que sí que es transmeten amb imatges, tenim la frase “I’m drinking a soy 

latte”, moment en què Madonna fa un glop al got que conté suposadament aquesta 

beguda i la llença. El següent fotograma ho il·lustra: 

 

 
Fotograma 35. Videoclip d’American life (I). 
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 Un altre exemple seria quan Madonna diu que té 3 mainaderes, ja que fa el 

signe del número 3 amb els dits de la mà. Vegem-ho a continuació: 

 

 
Fotograma 36. Videoclip d’American life (II). 

 

 També, quan balla amb les altres dones i diu “Fuck it”, moment en què fa un 

moviment sexual explícit, o bé quan diu que practica el ioga, moment en què fa una 

postura típica del ioga, tal com podem comprovar al següent fotograma: 

 

 
Fotograma 37. Videoclip d’American life (III). 

 

 Fins i tot quan menciona que té un Mini Cooper, ja que el cotxe disfressat de 

tanc de guerra que apareix a la passarel·la és precisament aquest model de cotxe (ho 

podem apreciar al fotograma anterior). 

 Per últim, podríem trobar altres semblances entre imatge i text durant la 

desfilada de moda, ja que parla de ser noi o noia (“I tried to be a boy, I tried to be a 

girl”), i en aquell moment el model que desfila és un noi que va vestit seguint un estil 
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androgin, amb un vestit militar masculí que incorpora una cua al darrera que recorda 

més aviat la d’un vestit de núvia, però amb estampats militars. Tota una barreja de 

gèneres. Vegem-ho al darrer fotograma: 

 

 
Fotograma 38. Videoclip d’American life (IV). 

 

 També hi ha algunes escenes a les quals no es fa cap referència directa a la 

lletra de la cançó, per la qual cosa seria interessant també poder-la subtitular per 

ampliar la informació sobre el videoclip i entendre la cançó com a missatge conjunt, 

com a una sola unitat. Per exemplificar aquest fet, he escollit els següents fotogrames, 

que mostren nens suposadament palestins amb pantalles de fons on es veuen tancs i, 

en el cas del nen, on també veiem bales que porta penjades: 

 

 
Fotograma 39. Videoclip d’American life (V). 

Fotograma 40. Videoclip d’American life (VI). 
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Malgrat tot, en cap moment es fa referència al conflicte entre Israel i Palestina. El 

següent fotograma és un cas similar, en què veiem unes imatges, en aquest cas els 

periodistes que estan sent ruixats d’aigua per una Madonna que manipula una mànega 

com si un soldat manipulés un tanc de guerra, que no coincideixen amb la lletra de 

cançó del moment de l’escena, en què es va sentint “Do I have to change my name? 

Am I gonna be a star?” 

 

 
Fotograma 41. Videoclip d’American life (VII). 

 
 Tornem a veure, per tant, un altre videoclip que conté escenes vinculades i 

desvinculades amb la lletra de la cançó. Com podem, per tant, percebre de quines es 

tracta en cada cas si no se subtitula la seva lletra? 

 
3.4.11. Jump (2005) (vegeu VC28) 

 La cançó Jump, darrer single de Madonna pertanyent a l’àlbum Confessions on a 

dance floor (2005), es va llançar al mercat discogràfic durant la tardor de 2006. Està 

produïda per Madonna i Stuart Price i compta amb un videoclip musical dirigit per Jonas 

Akerlund i enregistrat al Japó durant la seva gira mundial “Confessions”. Va ser número 

1 a Croàcia, Bulgària i Rússia, entre d’altres. La seva lletra és la següent: 

 
There's only so much you can learn in one place 

The more that I wait, the more time that I waste 

 

I haven't got much time to waste 

It's time to make my way 

I'm not afraid of what I'll face 

But I'm afraid to stay 

I'm going down my road and I can make it alone 
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I'll work and I'll fight till I find a place of my own 

 

[Tornada:] 

Are you ready to jump 

Get ready to jump 

Don't ever look back oh baby 

Yes, I'm ready to jump 

Just take my hand 

get ready to jump 

 

We learned out lesson from the start 

My sisters and me 

The only thing you can depend on 

Is your family 

Life's gonna drop you down like a limb from a tree 

It sways and it swings and it bends until it makes you see 

 

[tornada] 

 

Are you ready? 

 

There's only so much you can learn in one place 

The more that you wait 

The more time that you waste 

 

I'll work and I'll fight till I find a place of my own 

 

It sways and it swings and it bends until you make it your own 

 

I can make it alone [repeteix] 

(my sisters and me) 

 

[tornada x2] 

 

  

El videoclip de Jump mostra imatges d’una Madonna que recorda un personatge 

del manga, Mello (pertanyent a “Death note”, una sèrie de manga japonès) i imatges de 

professionals del parkour, altrament anomenat “art del desplaçament”, disciplina 

d’origen francès que es basa en anar d’un punt a un altre sense tornar enrera, superant 
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obstacles de manera ràpida i eficient (saltant tanques, d’un edifici a un altre o enfilant-

se per les parets). Per tal d’il·lustrar tot això, vegem les següents imatges del videoclip, 

on veiem, en primer lloc, una Madonna amb clara semblança al personatge de manga 

mencionat i, en segon lloc, un dels artistes de parkour: 

 

 
Fotograma 42. Videoclip de Jump (I). 

Fotograma 43. Dibuix de Mello. 

 

 
Fotograma 44. Videoclip de Jump (II). 

 

 Quant a la qüestió de la subtitulació en aquest videoclip, considero que hauria de 

quedar clara, ja que només el títol de la cançó (Jump) ja podria fer referència al parkour 

com a tècnica de “salts”. Encara que pugui tractar-se només d’una metàfora, ja que la 

lletra de la cançó no fa referència directament a aquest art, la relació entre les imatges i 

la lletra de la cançó és significativa, ja que la lletra parla en principi de saltar com a 

metàfora d’atrevir-se a fer coses noves a la vida, de canviar, de “saltar” els obstacles 

que anem trobant, i és per això que caldria incloure’s la subtitulació durant la seva 

emissió, és a dir, per poder mantenir la intenció d’aquesta metàfora. 

 Tanmateix, cal que afegim que, a la posada en escena de Jump durant la gira 

“Confessions” el 2006, Madonna torna a recórrer al parkour a la coreografia, ja que 

l’escenari s’omple de barrots des dels quals els ballarins realitzen aquesta tècnica i 
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salten entre el públic. Gràcies a uns possibles subtítols, considero que podríem unir 

ambdós conceptes de saltar: el físic (parkour) i el metafòric (ser atrevit). 

 

3.4.12. Conclusions de l’anàlisi de videoclips 

 Com ja hem vist, els videoclips musicals són una pel·lícula breu que explica una 

història, un fet, un esdeveniment, un moment determinat de la vida d’una persona. En 

pocs minuts de durada que té cadascun, normalment entre els 3 i 5 minuts, segons la 

durada de la cançó, s’explica una informació a partir de lletra de la cançó d’aquell 

videoclip, de la música i de la imatge, tot i que evidentment podrien existir altres factors 

influents, com la imatge de l’artista o el grup o les expectatives de l’audiència. Sinó, 

recordem aquí què deien les persones enquestades sobre Madonna. A més, també 

hem vist que molts cops imatge i text (lletra) no van agafats de la mà, cas molt corrent 

en el cas de Madonna, ja que molts cops juga amb l’ambigüitat, com és el cas del 

videoclip de la cançó Like a virgin. Per tant, ens trobem que els videoclips musicals 

tenen més d’una manera d’interpretar-se com a gènere audiovisual contemporani. 

 A partir de l’anàlisi d’aquests onze videoclips de cançons de Madonna, es 

comprova la inexistència d’una pràctica subtituladora en aquest gènere audiovisual 

musical, fins i tot quan apareixen inserts en escenes determinades. 

 La possible subtitulació de la lletra de les cançons que acompanyen a les imatge 

i, perquè no, dels inserts o diàlegs, dels videoclips musicals seria de gran utilitat per 

obrir un amplíssim ventall d’interpretacions. I és que, de fet, de cada espectador del 

videoclip emès podria sorgir una interpretació diferent. D’una altra manera, si no se 

subtitulen, existeix la possibilitat més que probable que els videoclips s’entenguin 

només com la unió entre música i imatge i, per tant, que es deixi de banda el text, 

element sense el qual es desfragmenta tota la seva unitat. 

 Finalment, voldria recordar que a l’enquesta sobre Madonna es van mencionar 

més videoclips musicals que es considerava que tenien molta relació entre imatge i 

lletra (un 36,2%) que no pas els que es considerava que no en tenien (10,5%). Un cop 

més, veiem la confiança dipositada més en la part visual d’un videoclip que no en la 

seva part auditiva i textual. 
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4. Conclusions finals 
 

 Com ja hem vist, cada capítol ha constat d’un últim apartat de conclusions 

parcials. En aquest quart i darrer capítol, prenc aquestes conclusions com a base per 

explicar tot el que he après al llarg de la redacció i que m’ha permès corroborar les 

meves hipòtesis inicials. Espero, d’aquesta manera, poder contestar les preguntes 

formulades a les primeres pàgines. 

El capítol 1 ha estat el punt de partida per definir els conceptes que han anat 

apareixent al llarg del treball i gràcies al qual he ampliat en gran mesura els meus 

coneixements previs sobre els criteris generals de traducció de cançons. Tant 

l’enquesta a TRAG com les entrevistes a professionals m’han ajudat a conèixer els 

criteris (així com la manca de normes explícites) per al doblatge i, sobretot, per a la 

subtitulació de cançons en diferents gèneres musicals. També, en aquest primer 

capítol, he pogut perfilar la definició de gèneres com el documental musical o el 

videoclip musical. He pogut copsar l’auge creixent d’aquests dos gèneres, i 

paradoxalment, la poca importància que s’atorga a la traducció de les cançons que hi 

apareixen. En resum, aquesta primera part del treball m’ha proporcionat la base 

teòrica i conceptual necessària per analitzar el corpus. 

 Pel que fa al capítol 2, l’enquesta sobre Madonna va proporcionar dades molt 

útils per complementar el capítol 1. Va servir per conèixer el perfil d’un públic que 

opina sobre la cantant perquè coneix la seva producció, tant musical com 

cinematogràfica, i s’atreveix a interpretar-la, tot i que les barreres lingüístiques en el 

nostre país dificulten sovint la seva comprensió. Segons els resultats de l’enquesta, 

l’audiència té unes expectatives, especialment si l’artista en qüestió és una icona 

cultural i, per tant, és un personatge molt conegut mediàticament com en el cas de 

Madonna. Aquest fet pot ajudar a la comprensió dels documentals o els videoclips 

quan aquests no inclouen subtítols de les cançons, especialment si aquesta 

audiència és fan de la cantant i coneix la seva producció musical. Tanmateix, el límit 

entre conèixer Madonna i tenir clixés o idees preconcebudes sobre ella i la seva 

producció musical no és prou clar. Donada la inexistència de subtítols i l’ambigüitat 

de les imatges presents als documentals i videoclips de Madonna, poden arribar 

missatges contradictoris per part del públic.  
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Al capítol 3, a partir de l’anàlisi de les cançons dels dos documentals musicals, 

en primer lloc, constatem la importància que adquireix la subtitulació de cançons 

perquè l’audiència rebi un producte unificat, amb la unió d’elements diversos que no 

es poden separar per poder fer arribar un text fílmic complet, sense posar traves a la 

seva interpretació. En alguns casos, hem vist que les cançons tenien funcions 

ambientals i que, en d’altres, tenien funcions argumentals que farien molt 

recomanable traduir-les. Considero que cal defensar la subtitulació de cançons en 

ambdós casos. Tot i que les lletres de les cançons amb funcions ambientals no són 

tan importants de cara a la trama com les que tenen una funció argumental, no 

sempre és fàcil o convenient establir aquesta distinció. Per tant, per tal de tenir un 

criteri unificat i coherent, seria molt útil que se subtitulessin sempre, ja que 

l’audiència té tot el dret de vincular les cançons amb els productes fílmics complets. 

D’aquesta manera pot veure, per exemple, una Madonna més clara o encara més 

contradictòria. 

Pel que fa a l’anàlisi de videoclips musicals, en segon lloc, ens hem acostumat 

a rebre aquests gèneres musicals tal com s’emeten als seus països d’origen, sense 

traducció i, per tant, sense la possibilitat de vincular, així, imatges, lletra i música. 

L’enquesta sobre Madonna, de fet, ens proporcionava exemples de videoclips en 

què l’audiència creia que imatges i lletra coincidien i exemples en què això no 

passava. Tot i la manca de tradició de subtitulació de videoclips musicals, cal 

considerar la narrativitat d’aquest gènere, similar, en part a la dels curtmetratges, que 

sí que es tradueixen. Sense subtitulació no facilitem la comprensió de la trama 

textual, que en alguns casos pot ser diferent a la trama visual per crear ambigüitat. 

Per tant, malgrat les dificultats que la subtitulació de cançons pugui comportar, 

entre elles qüestions econòmiques, falta de criteris, manca de tradició en un país 

amb preferències històriques pel doblatge, tot i el recent auge de la subtitulació, 

especialment en l’àmbit català per la difusió de programes musicals subtitulats per 

part de Televisió de Catalunya, podem afirmar que l’absència de subtítols dificulta, 

efectivament, la interpretació de cançons i la manera en què es representen en 

diferents gèneres audiovisuals musicals. S’ha fet patent, per tant, la necessitat 

d’incloure’ls en la llengua d’arribada i hem pogut veure la importància que han tingut 

les cançons de cara al seguiment dels fils argumentals i la comprensió d’imatges 

retòriques i intertextuals que vinculen els elements verbals i els elements no verbals 

d’ambdós gèneres. La subtitulació de la lletra d’aquestes cançons és necessària per 
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evitar crear esquerdes en les trames i no trencar la seva multiplicitat. Sense subtítols, 

no s’arriba a la captació completa del text fílmic que, en principi, com a forma de 

comunicació, hauria d’arribar sense retalls al públic. A més, la subtitulació també pot 

ser especialment útil quan imatge, text i música no formen un tot explícit, sinó tot el 

contrari: s’intenta potenciar la contradicció i/o l’ambigüitat, i aquest seria el cas de 

Madonna, com ja hem vist en alguns exemples dels seus videoclips musicals, a 

causa de la seva capacitat camaleònica per crear cançons tant explícites com 

contradictòries. 

Aquest treball d’investigació ha estat el punt de partida per a futures recerques 

sobre subtitulació de cançons i la seva representació en gèneres audiovisuals 

musicals. Queda per explorar exhaustivament altres gèneres, altres formats i, potser, 

altres modalitats traductores. 
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