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Arran de l’estrena de Harry Potter i
la pedra filosofal es va crear una forta
polèmica sobre el doblatge a la nostra
llengua de la pel·lícula. No m’hi refe-
riré, perquè estic segur que és cone-
guda de tots els lectors de Llengua
Nacional. Del que ja no n’estic tant, de
segur, és que els lectors coneguin les
males traduccions, pel que fa a la llen-
gua, que s’han hagut d’empassar els
nostres adolescents, fruit de les pres-
ses que imposa el mercat, però sobre-
tot del mal domini del català que té la
traductora dels quatre volums apare-
guts fins ara: la senyora Marta Esco-
rihuela. 

En un article publicat a la re vista
Perspectiva Escolar, en què analitzava
els tres primers vo lums, m’hi vaig refe-
rir, una mica de passada, amb aques-
tes paraules, que
em van semblar
prou con tund ents:
«les traduc  cions, i
so bre tot la del pri-
mer volum, són
nefastes, són de
les més dolentes
que he llegit en
molts anys (si com -
preu la nova edi-
ció, amb tapa dura..., aparegu da a
començament d’aquest 2001, ja la tro-
bareu revisada a fons). No cal posar-ne
exemples, us els estalviaré, perquè en
podeu trobar a cada pàgina. Només us
diré que semblen traduïts directament
del castellà més que no pas de
l’anglès. És tan exagerat que gosaria
dir que algú que no sabés castellà no
els podria entendre. Molt em temo
que aquestes traduccions esdevindran
clàssics nostrats, pseudoliteraris és clar,
del que alguns sociolingüistes ja ano-
menen catanyol. I sap greu, molt greu,
perquè els han llegit milers i milers de
joves que es pensaran que el català és
això o que en català tot s’hi val. I
encara sap més greu perquè ben tra-
duïts els haurien llegit amb el mateix

gust, o més, i alhora els hauria servit
per millorar aquesta llengua que s’em-
bastardeix a marxes forçades i que s’a-
llunya dels usos estàndards i literaris
d’una manera tan ràpida que fa esbo-
rronar» (1).

Malgrat crítiques com aquesta, i
malgrat les revisions que l’editorial hi
ha fet, en el quart volum, i darrer ara
com ara de la sèrie, encara hi trobem
una colla de defectes que en desvir-
tuen la traducció, i doncs la llengua,
tots fruit d’aquesta manca de conei-
xement del català estàndard i dels
diversos registres que demostra la tra-
ductora. Només us en posaré uns
quants exemples perquè us en feu una
idea, tot i que es podrien multiplicar:
el tractament vós / vostè no s’acaba de
dominar (p. 270, per ex.); el narrador

ara utilitza l’article personal, ara no (p.
17, per ex.), com també s’esdevé amb
les preposicions per / per a (a tall d’e-
xemple, podem dir que a la p. 171 el
narrador no l’usa, mentre que en un
diàleg el Harry, sí, p. 221); hi ha un
abús dels possessius (p. 688 per ex.) i
dels adjectius davant els substantius
(p. 33, per ex.); alguns termes que
podem considerar col·loquials i fins i
tot vulgars, com «aviam» (per vejam,
a veure, veiam...), «fotre», etc. els tro-
bem utilitzats tant pel Hagrid com per
professors o fins i tot pel mateix narra-
dor; els castellanismes, sobretot
sintàctics, són d’allò més variats:
«–Quant de temps portes aquí,
Dobby?» (p. 362) no vol pas dir que
l’elf domèstic d’aquest nom es dedi-

qui a transportar o a vendre temps,
sinó que li pregunta quant fa que és
allà; o aquesta altra carregada d’am-
bigüitat, sobretot tenint en compte
l’ús dels pronoms que veurem tot
seguit: «Llavors unes mans el van alçar
i li van donar la volta.» (p. 635),
només vol dir que el van girar; etc.,
etc., etc. Però, com he dit, l’ús més
allunyat de la normativa, més castella-
nitzat, és el que la traductora fa dels
pronoms. D’exemples n’hi ha per
donar i per vendre i són d’allò més
variats: la manca d’algun pronom és el
més abundant («si no ets a temps, si
fas tard», p. 441, «Fa deu minuts han
vingut un parell que em volien...», p.
81 , «I li he demanat!», p. 381, etc.),
però també hi trobem abús de pleo-
nasmes («El senyor Diggory l’hi va tor-

nar la vareta al
Harry,...», p. 139) i
de pronoms forts
(«Esbufegant el
Har ry es va desem-
pallegar d’ell...»,
p. 596, que es re -
fereix a un animal
monstruós), al cos-
tat de canvis de
pronoms totalment

incomprensibles: «uns pastissos sabo-
rosos que estaven per llepar-s’hi els
dits» (p. 387), «La casa era sobre un
turó [...], li faltaven algunes teules»
(p. 7), «el Harry li va explicar a ella i al
Ron el que havia fet» (p. 224), etc.,
etc., etc. 

No em digueu que no és una llàs-
tima! No em digueu que no és una
oportunitat ben malaguanyada! Arri-
bats a aquest punt, només ens podem
preguntar si té sentit que l’editorial
continuï mantenint la mateixa traduc-
tora. Si ho fa, que molt em temo que
serà així, li demanaríem que almenys
revisés a fons la traducció, i que fes el
mateix amb els volums publicats, que
es continuen editant i editant carre-
gats d’errors de tota mena.u
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