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El doblatge de pel·lícules estrangeres al català dut 
a terme abans de la guerra civil va ser merament 

testimonial, tant més que en aquell temps era ben 
usual la projecció de pel·lícules subtitulades. Hem 
sentit parlar diverses vegades d’una pel·lícula que 
es deia Draps i ferro vell, de la qual, però, no tenim 
cap referència. Després de la guerra, sembla que hi 
va haver també la versió catalana d’una producció 
autòctona, Judes, que devia tenia una difusió molt 
escassa. És a dir que quan l’any 1977 es va iniciar 
per part del grup format per Cavall Fort, Drac Màgic 
i Rialles (Moviment Rialles de Catalunya) aquesta 
activitat d’una manera continuada es partia absolu-
tament de zero, sense cap precedent vàlid.

És de justícia fer constar que aquesta iniciativa es 
deu principalment al malaguanyat company Jaume 
Ciurana i Galceran, que, tristament, ens va deixar 
al principi de l’any 86, quan tant encara en podíem 
esperar. Jaume Ciurana, bé que no va participar en la 
fundació de Cavall Fort, s’hi va incorporar molt aviat, i 
com que era un home dinàmic i emprenedor, d’un opti-
misme encomanadís, la seva actuació en les activitats 
de la revista va ser especialment fructífera. I va ser 
l’any 77 que va tenir la idea que Cavall Fort, que des 
de feia deu anys organitzava periòdicament uns cicles 
de teatre per a nois i noies, s’impliqués també en la 
promoció de cinema destinat al mateix públic. Es trac-
tava, certament, duna empresa més complexa i difícil. 
Els contactes amb Drac Màgic, una cooperativa que 
promovia sessions de cinema destinades als esco-
lars, amb propòsits pedagògics, i amb el Moviment 
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Rialles de Catalunya, una delegació funcional d’Òm-
nium Cultural, amb seu a Terrassa, que organitzava 
espectacles infantils de qualitat arreu de Catalunya, 
es va resoldre en una unió de les tres entitats amb el 
propòsit de cobrir aquest buit tan important: cinema en 
català per a nois i noies. De moment, no calia pensar 
en produccions pròpies: l’únic camí era el doblatge de 
pel·lícules estrangeres.

La primera pel·lícula de què es van poder aconse-
guir els drets va ser una producció txeca d’imatges 
reals, d’una gran dignitat, que era una recreació de 
la coneguda rondalla de la Ventafocs, i a la qual es 
va donar, naturalment, aquesta títol, La Ventafocs. La 
versió catalana es va fer a partir d’una versió caste-
llana existent, i no es pot dir que presentés cap difi-
cultat. Per sort, encara que treballaven solament en 
castellà, a Barcelona hi havia bons professionals del 
doblatge, molts dels quals tenien una certa experièn-
cia d’interpretació en català en el teatre i a la ràdio. 
El doblatge va ser dirigit per Felip Peña, que tenia en 
aquest camp un prestigi ben guanyat, i hi van interve-
nir dobladors tan qualificats com Araceli Vilarasa, Joan 
Borràs, Bartomeu Angelat i Joan Lluc. L’última sessió 
va tenir lloc el dia 31 de març de 1977 (un dia que, 
encara que no hi tingui res a veure, és bo de recordar, 
Barcelona es va veure materialment empaperada amb 
una profusió de cartells murals que deien «Tarradellas, 
el nostre president»). I les primeres projeccions públi-
ques, amb una acollida entusiasta, es van fer durant la 
setmana de l’Onze de Setembre d’aquell mateix any 
al Palau dels Congressos de Montjuïc.

Així va començar, doncs, una activitat que ha durant 
ben bé trenta anys, amb moltes vicissituds i amb uns 
resultats molt irregulars. Cal posar en relleu, en primer 
lloc, aquesta primacia absoluta, deixant de banda els 
precedents esmentats, purament anecdòtics, primacia 
no admesa per tothom, car sempre hi ha qui s’obstina 
a mirar com a indignes de prendre en consideració 
els productes destinats a un públic infantil. També cal 
dir que fins i tot entre la gent més nostra i més fidel hi 
havia qui es mirava aquesta activitat amb mals ulls i 
no s’estava de posar-li bastons a les rodes, a causa 
de l’animadversió que sentien contra el doblatge, que 
consideraven com una manipulació inadmissible d’una 
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obra d’art. L’ajuda, que va arribar a ser vital, rebuda de 
la Direcció General de Política Lingüística, no va fallar 
mai, i també és de justícia recordar, amb gratitud, els 
noms dels directors generals Miquel Reniu i Lluís Jou, 
però no es podria dir pas al mateix de certs funciona-
ris del Servei de Cinema del Departament de Cultura. 
L’èxit autènticament espectacular d’aquesta dilatada 
promoció ens el va proporcionar la pel·lícula de dibui-
xos animats La flauta dels sis barrufets, estrenada en 
un cinema del passeig de Gràcia, de Barcelona (avui 
desaparegut), el dia 31 de març de 1980, i que es 
mantení en el cartell fins a ben entrat el mes de juliol. 
A part que era una pel·lícula certament suggestiva per 
a un públic infantil, es va beneficiar de la popularitat 
duns personatges que havien aparegut repetidament 
a les pàgines de Cavall Fort. Entre els altres títols que 
també van obtenir un èxit prou falaguer escauria d’es-
mentar La guineu de Bambury, El fantasma de l’avió, 
El llop solitari, d’imatges reals, i Les aventures de Toby 
Nelson, Els amos del temps i Viatge a Melònia, de 
dibuixos animats. Però els problemes d’exhibició van 
ser continus, sovint amargs i tot, i no és pas ara el 
moment de doldre-se’n i de fer-ne una exposició.

La inauguració de la televisió catalana, TV3, va repre-
sentar l’inici duna era d’or per al doblatge de cinema 
estranger al català. Val a dir que els estudis dedicats 
a aquesta activitat, que no es podien permetre el luxe 
de tenir sales inactives, ho esperaven amb candeletes. 
Però escau de recordar algunes iniciatives anteriors, 
potser més aviat oblidades, no direm injustament, com 
se sol fer, perquè no es pot recordar tot. D’altra banda, 
fem aquesta rememoració sense cap suport docu-
mental, basant-nos únicament en la memòria, que no 
sempre és tan fidel com caldria.

En primer lloc, cal recordar l’estrena, també al Palau 
dels Congressos de Montjuïc, d’una pel·lícula de dibui-
xos animats, realment espectacular, que es deia Grand 
Prix a la Muntanya dels Invents, durant la primera 
setmana de juliol de l’any 1979. Va ser una iniciativa 
d’un grup liderat pel cineasta Antoni Ribas, el futur 
director de La ciutat cremada.

Una alta iniciativa que no va arribar a bon port d’aquell 
mateix any 1979 va ser deguda a un conegut publi-
cista de temes cinematogràfiques que es deia Joan 
Munsó Cabús, vinculat a la televisió espanyola de 
Catalunya. Joan Munsó va idear el projecte de doblar 
al català onze pel·lícules de temes diversos, que 
comprenguessin tots els gèneres cinematogràfics 
més característics, que shavien de retransmetre per 
televisió durant onze setmanes consecutives d’aquell 
estiu, i ens en va encarregar l’adaptació, car ens hi 
unia una antiga coneixença. Vam fer el doblatge de 

la primera, que es deia, en la versió catalana, Vull ser 
actriu, i que tenia com a protagonista masculí Henry 
Fonda. Un cop fet el doblatge, es va passar la pel·lí-
cula en una sessió privada a la qual van assistir els 
alts càrrecs de la televisió a Catalunya, els quals, 
malgrat un cert escepticisme inicial, van manifes-
tar que el resultat els semblava perfectament vàlid i 
satisfactori. I ja ens disposàvem a anar per la segona 
quan va arribar una ordre de la Direcció Central anul-
lant l’autorització inicial del projecte.

No va ser gaire posterior la iniciativa de l’Obra Social 
de la Caixa, potser amb un altre nom, que van pro-
moure el doblatge de tres pel·lícules d’imatges reals, 
de caràcter més aviat juvenil, en les quals també ens 
van demanar d’intervenir, i que van difondre a través 
dels seus propis canals. Una d’aquelles pel·lícules 
es deia Balada per a una noia pigada, i era la histò-
ria d’una noia que jugava a futbol i, alhora, aprenia 
a tocar el piano, i que va ser magistralment doblada 
per Felip i Vicky Peña, pare i filla, en la pel·lícula pro-
fessor i alumna.

L’enorme complexitat de la indústria cinematogrà-
fica, de la distribució i l’exhibició, les incessants inno-
vacions tecnològiques en el camp de la comunica-
ció, no permeten, certament, gaires consideracions 
o comentaris de caràcter general. Algun cop, qui 
signa aquestes ratlles s’ha permès de fer al·lusió a 
un escàs favor del públic com un dels factors nega-
tius en la normalització del cinema en català, cosa 
que sempre ha estat molt mal acollida i, doncs, no hi 
insistirà. De fet, el seu propòsit era simplement expli-
car les coses més essencials d’aquella aventura del 
doblatge al català que es va iniciar l’any 1977 i en 
què va participar amb tanta il·lusió. 
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