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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest treball tracta de les dislocacions a la dreta en català, és a dir d’aquells 

elements que apareixen fora de la clàusula principal, desplaçats a la dreta.  

L’objectiu és descriure les principals característiques que presenten aquestes 

dislocacions, apuntar què les motiva i en quines circumstàncies apareixen. Què 

porta a una persona a fer servir, en un determinat moment, una dislocació a la dreta? 

Cal tenir en compte que, quan s’empra una dislocació, es desestimen altres opcions 

com, per exemple, presentar l’ordre canònic de l’oració o ometre la informació que 

es troba dins l’element dislocat. Analitzarem què separa aquestes tres opcions i 

considerarem alguns factors que poden afavorir la presència de dislocacions a la 

dreta.  

 

El treball també té un apartat comparatiu entre l’anglès i català. Hi comentem casos 

en què el traductor al català ha emprat dislocacions a la dreta per traduir oracions 

que, en anglès, no presenten cap dislocació. Analitzarem què ha vist el traductor a 

l’oració anglesa per decidir que calia introduir una dislocació a la dreta en català.  

 

Cal dir que la part central del treball és l’anàlisi de les dislocacions en català. 

L’anàlisi comparativa entre l’anglès i el català serveix per arrodonir el treball i per 

il·lustrar millor la nostra anàlisi central des d’una perspectiva comparativa.  

 

El corpus a partir del qual s’ha fet l’anàlisi per al català està extret de diverses fonts: 

la major part provenen dels llibres Digue’m agosarat i Hem de parlar 

(transcripcions dels monòlegs emesos al programa de TV3 La cosa nostra). També 

hi ha altres casos de fonts molt diverses: per exemple, programes de ràdio (Versió 

original, El matí de Catalunya Ràdio), sèries i programes de televisió (Plats bruts, 

Jet lag, Set de nit), de les novel·les Joc de miralls i Jo vull ser famós, dels diaris 

Avui i El País i de converses reals espontànies. Per tant, en el nostre corpus hi ha 

exemples tant del canal oral com de l’escrit, tant de registre formal com de registre 

informal, tant espontanis com no. Tot i això, el major nombre d’exemples provenen 

de les dues primeres fonts que hem esmentat.  
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Per a l’anàlisi comparativa, hem fet servir l’original i la traducció d’uns guions 

radiofònics dels germans Marx: Flywheel, Shyster, and Flywheel. The Marx 

Brothers lost radio show. 

 

El treball presenta la següent estructura: 

• En el segon apartat, expliquem breument les principals teories, hipòtesis i  

conceptes necessaris per fer l’anàlisi.  

• En el tercer apartat, hi ha una descripció de les dades que corresponen als 

casos de dislocació en català basant-nos en diversos factors que també 

establim i expliquem en aquest apartat.  

• El quart apartat centra el gruix del treball. Hi analitzem les dades que fan 

referència a les dislocacions en català. 

• En el cinquè apartat, fem una anàlisi contrastiva entre l’anglès i el català de 

qüestions relacionades amb l’embalatge informatiu i amb les dislocacions a 

la dreta. 

• En el sisè apartat exposem les principals conclusions a què hem arribat en 

aquest treball. 

• Finalment, hi ha la bibliografia i l’annex, que inclou tot el corpus en el qual 

ens hem basat.  
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2. ANTECEDENTS 

 
En català, i en totes les llengües del món, es pot expressar un mateix contingut 

descriptiu de moltes maneres. És a dir, una mateixa informació es pot verbalitzar de 

moltes formes diferents. Tanmateix, no totes aquestes alternatives són vàlides en un 

context determinat, sinó que poden ser pragmàticament inacceptables en un context, 

però perfectament reeixides en un altre. Aquest seria el cas de, per exemple, el 

següent conjunt d’oracions: 

 

(1) a. Els nens diuen moltes mentides. 

b. De mentides, els nens en diuen moltes.  

c. Els nens en diuen moltes, de mentides. 

d. Diuen moltes mentides, els nens.  

 

Aquestes oracions ens donen la mateixa informació, però ens la donen de manera 

diferent. A aquest aspecte pragmàtic de la llengua, se l’ha anomenat component o 

embalatge informatiu, en anglès information packaging, terme emprat per primer 

cop per Chafe (1976). El principi bàsic del component informatiu és que un parlant 

diu una oració adequant-la a les suposicions que creu que l’oient té sobre el 

contingut semàntic d’aquesta oració. És a dir, un parlant pronuncia una oració 

procurant que la informació encaixi en les representacions mentals que creu que 

l’oient té. En una conversa, els parlants intenten intuir què sap i què no sap el seu 

interlocutor, quin és el seu estat epistèmic, i a partir d’allà quan donen una 

informació ho fan embalant-la de la manera més adequada per al seu oient.  

 

Habitualment, se sol dividir la informació d’una oració en dues parts: el rema i el 

rerefons (la terminologia és força confusa i varia segons cada autor). El rema aporta 

informació nova, informació que el parlant creu que l’oient desconeix o que en 

aquell moment no és accessible per a l’oient. En canvi, el rerefons presenta 

informació que el parlant dóna per segur que l’oient ja coneix, bé perquè forma part 

del coneixement compartit entre tots dos, bé perquè ha estat esmentada en el discurs 

precedent.  

 



 4 

Hi ha moltes maneres diferents de codificar aquest component informatiu. Per 

exemples, l’anglès ho fa, principalment, per mitjà de l’entonació. D’altres llengües, 

com el rus o el japonès, fan servir la morfologia. El català, com d’altres llengües 

romàniques, fa servir la sintaxi. Tot i la diversitat de recursos per aconseguir una 

distribució informacional òptima, hi ha una hipòtesi que defensa que totes les 

llengües segueixen un mateix principi segons el qual “el rema s’expressa de manera 

canònica mentre que el rerefons s’expressa de manera no canònica” (Vallduví 

(2001)). És a dir, una oració on tot sigui informació nova presentarà una estructura 

completament canònica. En canvi, des del moment en què alguna informació és 

tractada com a rerefons passa a rebre un tractament especial (ja sigui sintàctic o 

prosòdic). En el cas del català, la informació del rerefons és desplaçada fora de la 

matriu oracional, o dit d’una altra manera, és dislocada a la dreta o a l’esquerra.  

 

2.1 El català 

 
Considerarem que l’estructura canònica del català és verb-objecte-subjecte  (Bonet 

(1990), Solà (1992)), contràriament a la teoria tradicional que afirma que l’ordre 

canònic és SVO. El subjecte es pot ometre, de tal manera que el seu rastre es 

manifesta únicament en la informació morfològica del verb. De fet, la presència 

explícita del subjecte es deu moltes a vegades a qüestions relacionades amb 

l’estructura informacional de l’oració (subjectes contrastius, etc.): per exemple, Sóc 

pianista és una oració que funciona perfectament; en canvi, l’oració L’Adrià és 

guitarrista i sóc pianista demana la presència explícita del subjecte pel seu 

component comparatiu.  

 

A diferència del subjecte, si un complement del verb és omès, hi ha d’haver un 

pronom clític en el seu lloc. Si ometem el complement directe de M’he menjat el 

pastís de poma, l’oració es converteix en Me l’he menjat.  

 

Si un parlant vol marcar una informació com a pròpia del rerefons, la dislocarà a la 

dreta o a l’esquerra i, així, el rema sempre apareixerà en la posició que li és pròpia, 

al final de la clàusula principal. Si la informació de l’element dislocat és un dels 

complements del verb (complement directe, indirecte, circumstancial de lloc), a 

més, apareixerà un pronom clític dins de la matriu oracional (si és un subjecte o en 
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el cas de certs complements circumstancials, no hi apareixerà cap clític). 

Típicament, la dislocació a la dreta anirà just després d’una davallada de la corba 

entonativa que, per escrit, se sol representar amb una coma. Podem exemplificar 

totes aquestes qüestions amb una sèrie de preguntes que presentin ja un rerefons i 

que demanin explícitament la informació nova: 

 

(2) a. Què passa? 

b. Que m’ha escrit la Maria.  

 

En aquest cas, no hi ha rerefons i, per tant, tota la informació de la resposta és el 

rema, amb la qual cosa no hi ha cap element dislocat. També podem observar que 

(2b) presenta l’ordre canònic. (El signe # indica que l’oració, tot i ser gramatical, no 

és adequada pragmàticament en aquest context.) 

 

(3) a. Què s’ha deixat, el Jordi? 

b. Les claus. 

c. El Jordi s’ha deixat les claus. 

d. Les claus, s’ha deixat el Jordi. 

e. S’ha deixat les claus, el Jordi.  

f. #  S’ha deixat les claus el Jordi. 

 

A diferència de (2), a (3) qui pregunta sap que “el Jordi s’ha deixat x” i només vol 

saber la identitat de x. Una resposta possible és aquella en què només aparegui x, és 

a dir el rema (3b). També seria possible una resposta en què x, el rema, aparegués al 

final de la clàusula principal i la informació del rerefons, tota (3d) o una part (3e), 

estigués dislocada1. Una altra possibilitat és que el rerefons aparegui dins la 

clàusula principal en posició no final (3c).  En canvi, no és una resposta reeixida 

aquella en què un element del rerefons aparegui en posició final de la clàusula 

principal (3f).  El mateix passa en el següent exemple: 

 

                                                 
1 (3d) és un exemple de la configuració anomenada rematització (Bonet i Solà (1985)). 

Tradicionalment, la rematització ha estat considerada una avantposició del rema, però Vallduví 

(1994) considera que de fet es tracta d’una dislocació a la dreta del rerefons. 
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(4) a. Qui s’ha deixat les claus? 

b. El Jordi. 

c. S’ha deixat les claus el Jordi  

d. El Jordi, s’ha deixat les claus. 

e. Se les ha deixat el Jordi, les claus. 

f. # El Jordi s’ha deixat les claus. 

 

Com mostren els exemples anteriors, podem ometre el rerefons sense cap problema 

i és possible contestar només amb el fragment que conté el rema, opció que, de fet, 

seria la més habitual. Tanmateix, com ja veurem més endavant, el rerefons és un 

element del tot necessari per a l’oració en d’altres ocasions.  

 

2.2 L’anglès 

 

La prosòdia és l’eina que l’anglès fa servir per marcar l’estructura informativa de 

les oracions. Una oració completament informativa té una prosòdia canònica. En 

canvi, una oració amb algun element com a rerefons té una estructura prosòdica 

marcada, ja que la informació nova, independentment de la seva posició, rep la 

màxima força accentual de l’oració. 

 

L’estructura prosòdica canònica en anglès presenta la cimera entonativa a la dreta 

de l’oració, mentre que estructures no canòniques tenen la cimera entonativa en 

d’altres posicions. Aquesta afirmació la podem demostrar emprant altre cop 

l’estratègia de fer preguntes que presentin ja un rerefons i que demanin 

explícitament la informació nova (que serà la que rebrà la màxima força accentual): 

 

(5) a. What did you do yesterday? 

b. We  made a CAKE. 

 

L’última paraula de l’oració rep la força accentual perquè no hi ha rerefons; tot és 

informació nova i, per tant, l’oració presenta una estructura prosòdica canònica. 

 

(6) a. Did you eat a cake yesterday? 

b. No, we MADE a cake 
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En canvi, en aquest cas es modifica el contorn entonatiu canònic per assenyalar la 

informació nova, el rema, que corregeix el rerefons de la pregunta.  En anglès, però, 

també trobem casos de dislocacions a la dreta. És a dir, que, tot i que en menor 

mesura, també es fa ús de la sintaxi per embalar la informació. Per exemple:  

 

(7) I can’t stand him, that guy 

 

L’oració (7) correspon a l’oració catalana No el suporto, aquest tio, en la qual es 

disloca el mateix fragment que en anglès. Tanmateix en el moment de traduir 

aquesta oració catalana a l’anglès, hi ha dues opcions: (7) o bé una oració que 

embali la informació a través de la prosòdia:  

 

(8) I can’t STAND that guy.  

 

S’observa, per tant, que l’anglès presenta dues alternatives a l’oració catalana No el 

suporto, aquest tio: (7) conté una dislocació de that guy, en principi anàloga a la 

dislocació catalana; (8), en canvi, no conté cap dislocació sinó la desaccentuació de 

that guy. En altres paraules, el rerefons, that guy, es disloca a (7) i es desaccentua a 

(8). Per tant, una dislocació en anglès és una opció alternativa a una construcció 

amb sintaxi canònica però amb prosòdia marcada.  

 

2.3 La dislocació a la dreta  

 
Dislocar un fragment oracional vol dir desplaçar-lo a una posició fora de la matriu 

oracional. Seguint la descripció de Ziv i Grosz (1993), les dislocacions a la dreta 

(DD) es caracteritzen per la presència d’un SN final (que no sigui vocatiu) que es 

refereix a la mateixa entitat que el pronom que precedeix aquest SN, com a (7).  

Geluykens (1987) descriu la DD com una construcció PROP + FIL, on PROP és 

una proposició que conté un pronom semànticament buit i FIL un sintagma nominal 

o una clàusula que és coreferencial amb el pronom.  

 

Com diuen Birner i Ward  (1998: 146), les DD “represent information that has been 

evoked, either explicitly or implicitly, in the prior discourse”. Segons aquests 
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autors, en anglès, les DD serien equivalents al canvi prosòdic, però amb alguna 

diferència pel que fa a registre o dialecte.  Segons Geluykens (1987), en anglès, les 

DD són un fenomen gairebé exclusiu d’un registre oral i informal i la gran majoria 

es donen en contextos conversacionals (34 de 45 casos en el seu estudi). 

 

Tal i com ha estat presentada fins ara, la DD serveix per codificar un tipus 

d’informació que el parlant dóna per sabuda i, per tant, té un paper important pel 

que fa a la organització i coherència del discurs. Tanmateix, la DD també ha estat 

tractada com a afterthought (o afegitó d’aclariment). S’ha dit que aquest tipus de 

dislocacions apareixen en contextos informals i que es fan servir quan el parlant fa 

servir un pronom i després s’adona que potser el referent no és prou clar per als 

seus oients i, per mitjà de la DD, concreta de què estava parlant. És a dir, seria una 

manera de reparar un error o una mancança. Hyman (1975: 120) explica la raó per 

la qual trobem elements dislocats d’aquesta manera:  

 

“the speaker may forget to say something in the course of his 

utterance; or he may find that it is necessary to add something, 

because his interlocutor has not understood; or he may realize that 

the sentence he has just uttered is unclear or ambiguous. In all of 

these cases (and doubtless others), he may wish to add something 

after the verb-final utterance” 

 

Geluykens (1987) també tracta les DD com a mecanisme de reparació en una 

conversa en la majoria de casos. Ho argumenta amb el següent exemple (Geluykens 

(1987: ex. 8):  

 

(9) He’s got a very good bloke doing it now. I mean doing this 

organizing 

 

Tot i que (9) no presenta cap dislocació, Geluykens (1987) argumenta que les DD 

es deriven d’exemples com aquest. Segons aquest autor, en aquest cas, és clar que I 

mean actua com a element per començar la reparació o l’aclariment del que s’havia 

dit abans.  
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Aquesta mena de casos en què els elements dislocats a la dreta són afterthoughts sí 

que es donen algunes vegades en totes les llengües, però no serveixen per explicar 

la gran majoria de casos de DD en català.  

 

Ziv i Grosz (1993) distingeixen clarament entre aquests mecanismes de reparació 

(els afterthoughts) i les DD, i comenten tres diferències principals: 

- Les DD sempre apareixen en posició final, mentre que els afterthoughts 

poden aparèixer en d’altres posicions després del pronom.  

- Les DD s’han de referir al mateix element al qual es refereix l’SN o pronom 

que els precedeix, mentre que els afterthoughts poden corregir aquest SN 

anterior, com il·lustra l’exemple de Ziv i Grosz (1993: ex. 8) I met John 

yesterday, Bill, I mean. Per tant, tenen funcions diferents, ja que, mentre que 

l’afterthought corregeix o repara, la DD organitza la informació de l’oració. 

- Les DD i els afterthoughts també es diferencien pel que fa a l’entonació. En 

els afterthoughts, es produeix una pausa abans de l’últim SN, mentre que les 

DD tenen un sol contorn entonatiu.  

 

D’altra banda, com argumenta Vallduví (1994: 579), en català, les DD no només es 

donen en contextos informals i orals, sinó que les podem trobar en un registre 

formal. A més, hi ha casos on l’oració canònica no és reeixida i la DD necessària, 

cosa que demostra que no es tracta de casos d’afterthought. I és necessària perquè 

“l’emissor estima que no és prou evident pel receptor quina connexió hi ha entre la 

peça de significat remàtica i la proposició que aquesta peça acaba d’especificar o 

esmenar” (Vallduví (2001: 9)). Birner i Ward (1998: 152) també apunten que hi ha 

casos on l’explicació d’afterthought no és vàlida perquè l’oració és prou clara i el 

pronom només es pot referir a un sol referent i, per tant, no hi ha possibilitat 

d’ambigüitat.  

 

Per tant, la majoria de casos de DD tenen a veure amb el component informatiu. 

Són informacions que el parlant creu que l’oient ja coneix, i per tant, les situa com a 

rerefons. Ziv i Grosz (1993) tracten les DD com uns elements que serveixen per 

organitzar el discurs i que recuperen entitats que ja han estat evocades, bé en el text, 

bé en la situació. Quan un element apareix dislocat, es converteix en l’element més 

activat i accessible de la conversa. També argumenten que ni la pronominalització 
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ni l’ús de l’oració canònica transmeten el mateix, ni es poden fer servir en els 

mateixos casos. Aquest exemple de Ziv i Grosz (1993: ex. 15) és especialment 

aclaridor: 

 

(10) After talking to her mother on the phone with Ruth at her side 

(without Ruth being aware of the identity of the person on the other 

end of the line), June says: 

 She drives me nuts, my mother.  

 

En aquest cas, si el parlant hagués fet servir el pronom, el referent del pronom no 

hauria quedat gens clar per a l’oient. Si, en canvi, hagués fet servir l’SN en la seva 

posició canònica, l’oient potser no hauria entès que hi ha una relació d’identitat 

entre el subjecte d’aquesta oració i la identitat de la persona amb qui la June estava 

parlant per telèfon.  Es tracta d’un d’aquells casos on la DD és necessària per aclarir 

la relació que manté el rema amb la proposició a la qual es refereix.  

  

Ziv i Grosz (1993) també afirmen que les DD no es poden fer servir en anglès quan 

l’element dislocat ha estat mencionat just abans, ja que és perfectament accessible 

per a l’oient (excepte en dos casos excepcionals). Vegem el següent exemple de Ziv 

i Grosz (1993: ex. 18):  

 

(11) a. Did you see my brother? 

b. # I saw him the other day, your brother. 

 

Aquest exemple no és reeixit en anglès perquè no es pot dislocar un element que ja 

era el més accessible per a l’oient. Si eliminem l’element dislocat, l’oració sí que és 

reeixida: 

 

(12) a. Did you see my brother? 

 b. I saw him the other day. 

 

En català, en canvi, no presenta aquesta mena de restriccions i l’oració funcionaria 

tant amb DD com sense:  
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(13) a. El vaig veure l’altre dia, el teu germà. 

b. El vaig veure l’altre dia. 

 

Segons Ziv i Grosz (1993), en anglès, sí que es pot fer servir una DD per reintroduir 

un element ja esmentat, quan havia estat mencionat molt abans. Els dos casos 

excepcionals en què sí que es pot fer servir una DD quan acabem de mencionar 

l’entitat dislocada són: 

 

1. Quan l’element dislocat és inferible, però no ha estat explícitament 

mencionat. 

2. Quan l’element dislocat no és purament referencial, sinó que hi afegeix 

algun contingut emotiu o atributiu. És a dir, no es fa simplement referència a 

una entitat, sinó que s’indica alguna propietat o atribut d’aquest referent, tal 

i com passa amb aquest exemple (Ziv i Grosz (1993: ex. 22)):  

 

(14) a. I asked you to read this article for today. 

b. Yea, but it is much too difficult, this stupid article 

c. # Yea, but it is much too difficult, this article 

 

Vallduví (1994) també explica la diferència hi ha entre dislocació a la dreta, 

dislocació a l’esquerra i pronominalització. És a dir, per què disloca un parlant a la 

dreta i no a l’esquerra? Per què no omet la dislocació si ja es tracta d’informació 

coneguda?  

 

Vallduví (1994: 586) proposa una resposta per a aquestes preguntes dividint el 

component informatiu en tres parts: rema, enllaç i àncora; l’enllaç i l’àncora 

conformen el rerefons. El rerefons serveix per indicar com s’ha de processar la 

informació del rema: concretament l’enllaç indica on s’ha de processar i l’àncora 

com s’ha de processar aquesta informació. I, precisament, la dislocació a la dreta 

serveix per expressar l’àncora i la dislocació a l’esquerra per expressar l’enllaç. La 

dislocació a l’esquerra senyala on s’ha d’actualitzar la informació i és per això que 

moltes vegades té un component fortament contrastiu. En canvi, la dislocació a la 
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dreta específica com s’ha d’entrar la informació: si cal simplement afegir-la, si cal 

substituir amb aquesta informació algun element del context, etc. 

 

Seguint aquest mateix fil conductor, podem explicar la diferència entre una oració 

amb un pronom i una oració amb una DD. En una oració on simplement apareix 

una pronominalització, no hi ha necessitat de cap element que indiqui com s’ha 

d’actualitzar la informació: es tracta d’una mera addició informativa. Per contra, en 

el cas de l’oració amb DD, sí que cal assenyalar com volem que s’actualitzi la 

informació, ja que segurament es tracta d’una substitució que té la funció de 

clarificar.   

 

Solà (1990: 101) defineix la DD com un desplaçament cap a la dreta dels “elements 

de la seqüència que no es volen destacar ('temes')" mentre que la resta “queda en 

situació (màximament) remàtica en solitari i rep l’accent d’intensitat característic. 

Hi ha duplicació pronominal”. Com es pot veure, les apreciacions de Solà 

coincideixen  amb la descripció de DD que s'ha vist en aquesta secció. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES DADES REFERENTS AL CATALÀ 
 
 
El corpus en què es basa la primera part treball consta de noranta-tres fragments en 

els quals apareixen dislocacions a la dreta. Seixanta-set d’aquests casos són extrets 

dels llibres Digue’m agosarat i Hem de parlar, les transcripcions dels monòlegs que 

es van emetre al programa de TV3, La cosa nostra. Els altres exemples estan extrets 

de diversos programes i sèries de televisió (Set de nit, Telenotícies vespre, Plats 

bruts, etc.) i de ràdio (Versió original, El matí de Catalunya Ràdio), de la premsa 

(Avui i El País), de converses reals espontànies i d’obres literàries (Joc de miralls i 

Jo vull ser famós). 

 

Quan se citi un exemple del corpus, entre parèntesis, indicarem el número que 

aquest exemple té a l’annex.  

 

A continuació, descriurem les dades classificant-les a partir de diversos factors. Els 

factors emprats són els següents: 

 

1. Si eliminem l’element dislocat, l’oració és reeixida en el mateix context.  

Aquest factor avalua fins a quin punt l’element dislocat és imprescindible per tal 

que l’oració sigui reeixida. Hi ha casos en què l’element dislocat té, aparentment, 

“poca importància” en el conjunt de l’oració i, si s’omet, l’oració segueix sent 

reeixida ja que la informació omesa és fàcilment recuperable pel context. En canvi, 

en d’altres casos, l’element dislocat és vital per a l’oració, ja que, sense DD, 

l’oració no és reeixida pragmàticament. També hi ha casos dubtosos en què no es 

pot afirmar pròpiament que l’oració deixi de ser acceptable pragmàticament, però, 

en canvi, es percep que hi ha un empitjorament. L’alternança és, doncs, entre una 

DD i la mera pronominalització.  Per exemple:  

 

(15) Regalem-li una liquadora a la mama per Nadal”, i la mama, “oh, 

quina il·lusió, farem sucs”.  

a. Però si no n’hem fet mai, de sucs, a casa! (61) 

b. Però si no n’hem fet mai a casa! 
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2. L’ordre canònic de l’oració és possible en el mateix context. 

Aquest factor estudia fins a quin punt és rellevant que l’oració presenti una 

estructura dislocada i no una estructura canònica. És a dir, observarem en quins 

casos l’ordre canònic podria substituir la DD i donar com a resultat una oració 

reeixida i en quins l’estructura dislocada és necessària per a aquella oració. 

Finalment, també assenyalarem aquells casos en què l’estructura canònica és 

possible, però, en aquell context, l’estructura dislocada és més natural. Aquest 

factor és important ja que ens ajudarà a veure si la DD és una alternativa més entre 

d’altres opcions o si és la única opció vàlida en alguns casos. En aquest cas, 

l’alternança és entre la dislocació a la dreta d’un sintagma determinat i la presència 

en posició canònica d’aquest sintagma.  

 

(16) Regalem-li una liquadora a la mama per Nadal”, i la mama, “oh, 

quina il·lusió, farem sucs”.  

a. Però si no n’hem fet mai, de sucs, a casa! (61) 

b. Però si no hem fet mai sucs a casa!  

 

3. L’element dislocat ha estat esmentat just abans, ha estat esmentat prèviament 

però no immediatament o és la primera vegada que apareix en el discurs. 

Aquest factor té en compte l’estat epistèmic del receptor i el fet de si la informació 

es troba més o menys accessible. Hi haurà casos en què l’element dislocat haurà 

estat mencionat just abans de l’oració amb la DD i, per tant, serà un dels elements 

més accessibles. En d’altres, l’element dislocat haurà estat esmentat no en l’oració 

immediatament anterior, sinó en algun altre moment previ del discurs i, per tant, tot 

i que serà un element conegut, és possible que ja no estigui activitat perquè hagin 

anat sorgint altres elements. En tercer lloc, també veurem el cas d’aquells elements 

que no han estat, en cap moment, mencionats en el discurs previ, tot i que puguin 

formar part del coneixement compartit entre emissor i receptor o puguin estar 

inserits en el marc contextual de la situació.  

 

4. Funció gramatical de l’element dislocat. 

Aquest factor ens ajudarà a analitzar si totes les funcions gramaticals es poden 

trobar dislocades a la dreta o si n’hi ha algunes que tenen més tendència que altres. 

Aquest factor ens ajudarà a  caracteritzar millor el fenomen.  
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5. L’element dislocat és un afterthought o forma part d’una veritable DD..           .           

Com ja hem explicat, hi ha estudiosos que han relacionat els elements dislocats a la 

dreta amb afterthoughts, afegitons d’aclariment i, en canvi, d’altres afirmen que les 

DD són una manera d’organitzar la informació, si bé també reconeixen que els 

afterthoughts existeixen en totes les llengües. Mitjançant aquest factor volem 

determinar si, en el nostre corpus, hi ha algun cas que s’ajusti més al concepte 

d’afterthought que no pas al de DD. Per decidir-ho, farem servir els criteris que 

senyalen Ziv i Grosz (1993) per diferenciar els afterthoughts de les DD (vegeu 

apartat 2.3, pàgina 9). També, el fet que a la clàusula principal no hi aparegui cap 

pronom de represa ens indica que l’element dislocat no forma part d’una veritable 

estructura dislocada a la dreta.  

 

6. L’element dislocat és un pronom indefinit (això, allò). 

En la fase de recollir dades pels corpus, ens va sorprendre la gran quantitat de 

pronoms indefinits que es trobaven en posició dislocada. Això ens ha fet pensar 

que, probablement, és un factor important que cal tenir en compte. A més, caldrà 

analitzar si el fet de presentar un pronom indefinit en posició dislocada determina 

que la construcció tingui unes característiques determinades, diferents de les DD 

que no tenen un pronom indefinit, sinó alguna altra categoria gramatical. Per 

exemple, pot ser rellevant d’analitzar si, en comparació amb els altres casos, 

l’element dislocat d’aquestes oracions és pot eliminar sense afectar el reeiximent de 

l’oració en una proporció major.  

 

 

Un cop hem aplicat els sis factors a tots els casos del nostre corpus, hem obtingut 

els següents resultats:  

 

Primer factor: 

- L’oració és reeixida (S): 27 (29%) 

- L’oració no és reeixida (N): 39 (42%) 

- L’oració podria funcionar, però empitjora (?): 27 (29%) 
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Segon factor: 

- L’ordre canònic és possible (S): 10 (10,7%) 

- L’ordre canònic no és possible (N): 44 (47,3%) 

- L’ordre canònic és possible però empitjora l’oració (?): 39 (42%) 

 

Tercer factor: 

- L’element dislocat ha estat esmentat a l’oració anterior (EJ): 56 (60.2%)  

- L’element dislocat ha estat esmentat, però no a l’oració anterior, sinó en 

algun moment previ del discurs  (EM): 22 (23,6%) 

- L’element dislocat no havia estat esmentat (NE): 15 (16,2%) 

 

Quart factor: 

- L’element dislocat és un subjecte (SUB): 25 (26,88%) 

- L’element dislocat és un complement directe (CD): 41  (44,08%) 

- L’element dislocat és un complement indirecte (CI): 4 (4,3%) 

- L’element dislocat és un complement de règim verbal (CREG): 9 (9,67%) 

- L’element dislocat és un atribut (ATR): 3 (3,22%) 

- L’element dislocat és un complement circumstancial de lloc (CLL): 9 

(9,67%) 

- L’element dislocat és un complement circumstancial de temps (CCT): 1 

(1,07%) 

- L’element dislocat és un complement nominal (CN): 1 (1,07%) 

 

Cinquè factor: 

- L’element dislocat pot ser afterthought (A): 7 (7,5%) 

- L’element dislocat no és afterthought (D): 86 (93,5%) 

 

Sisè factor: 

- L’element dislocat és un pronom indefinit (això, allò) (PI): 13  (14%) 

- L’element dislocat no és un pronom indefinit (N): 80 (86%) 

 

A  l’apartat següent, analitzarem els resultats que acabem d’exposar.  
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4. LA DISLOCACIÓ A LA DRETA EN CATALÀ 
 

 
Per fer l’anàlisi del nostre corpus, ens hem basat principalment en Ziv i Grosz 

(1993). Tanmateix, en alguns casos particulars, hem considerat més adequat basar-

nos en l’anàlisi de Vallduví (1994 i  2002). 

 

El nostre corpus es basa fonamentalment en un conjunt de monòlegs. És a dir, tot i 

que són textos preparats, no espontanis, sí que són textos pensats per ser dits i, per 

tant, tenen la intenció d’aproximar-se al llenguatge espontani. El mateix passa amb 

els exemples que hem extret de sèries de televisió com Plats bruts o Jet lag.  A més, 

també disposem d’alguns exemples espontanis.  
 

L’anàlisi del corpus dels casos de DD en català ens permet de ratificar la descripció 

que abans hem fet d’aquest fenomen. Pel que fa a la forma, les DD suposen el 

desplaçament d’un fragment de l’oració fora de la matriu oracional. Aquest 

fragment és substituït per un pronom (excepte en el cas del subjecte o d’alguns 

complements circumstancials) dins de la matriu oracional. Per escrit, la matriu 

oracional se sol separar de l’element dislocat mitjançant una coma, que intenta 

reproduir l’entonació que es produeix a l’oral. 

 

4.1 Funció sintàctica de l’element dislocat 

 

Qualsevol element, independentment de la seva funció sintàctica, pot ser subjecte 

d’una DD. En el nostre corpus trobem exemples de subjectes, complements 

directes, indirectes, de règim verbal, circumstancials, atributs, etc. Per exemple: 

  

Dislocació del subjecte  

(17) I molts pares acaben: “Calla, nen, o et posaré el casset de la Xuxa”. I 

els nens muts, tu. Els fa una por, la Xuxa... (3) 

 

Dislocació del complement directe 

(18) De vegades vol ser tan puntual que arribes massa aviat. Jo no el tinc, 

aquest problema. (22) 
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Dislocació del complement indirecte 

(19) A les dones prenyades, que prou feina tenen, a sobre les cusen a 

dites: “Si tens ardor, sortirà peluda”. Una amiga meva anava tot el 

dia fotent-se sal de fruites: “Tu saps el que li estalviaré en 

depilacions, a la nena...”.  (14) 

 

Dislocació del complement circumstancial de lloc 

(20) I les aules de les guarderies són tan mones! [...] Tot és petit, menys 

la factura. Potser per això a mi no m’hi van portar mai, a la 

guarderia.(7) 

 

Dislocació de complement de règim verbal 

(21) En aquests casos, el més pràctic és demanar-li a algú si et pot fer la 

foto [...] Curiosament, sempre li demanes que et faci la foto a algú 

que no en té ni idea, de fotografia. (12) 

 

Tot i aquesta diversitat, cal destacar que la gran majoria d’elements dislocats del 

corpus fan funció de subjecte (26,8%) o de complement directe (44%), potser 

perquè és on solem trobar situada la informació del rerefons, especialment en el cas 

del subjecte. De totes maneres, cal tenir present que el nombre de complements 

directes i subjectes és molt més elevat que el nombre d’altres elements oracionals i 

això, per si sol, ja explica perquè hi ha més dislocacions de complements directes i 

subjectes.  

 

4.2 La dislocació de pronoms indefinits 

 

És particularment significatiu el nombre de pronoms indefinits (això, allò) que es 

troben en posició dislocada (13 de 93). En aquests casos, la dislocació és una mica 

diferent. La gran majoria fan funció de subjecte o de complement directe i solen 

servir per referir-se a tota una idea que ha estat expressada abans. En general, són 

dislocacions prescindibles, més pròpies del canal oral i que es fan servir per tancar 

una oració o una idea. En el nostre corpus, hem detectat cinc casos en els quals 

aquesta mena de dislocació es podia eliminar sense problemes. En d’altres set,   
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hem considerat que l’oració perdia, no funcionava tan bé. És a dir, no en resultava 

una oració que no fos gens reeixida, però, tanmateix, era millor l’oració amb la 

dislocació.  

 

Només hi ha un cas on, clarament, una DD formada per un pronom indefinit no es 

pot suprimir. És el següent cas: 

 

(22) a. Mira, he anat a comprar julivert i m’han venut aquest arbre. 

b. Però com t’ho han venut, això? (74) 

 

Si traiem el pronom indefinit, l’oració no es reeixida; l’oient es queda amb la 

sensació que hi falta alguna cosa.  

  

(23) a. Mira, he anat a comprar julivert i m’han venut aquest arbre. 

b. # Però com t’ho han venut? 

 

Això és així perquè el pronom que substitueix arbre en la segona oració és un 

indefinit, ho, en comptes del pronom que correspondria normalment: el. Vegem que 

si s’hagués escollit el pronom el, la DD hauria estat prescindible.  

 

(24) a. Mira, he anat a comprar julivert i m’han venut aquest arbre. 

b. Però com te l’han venut? 

 

Amb aquest canvi de pronom, el parlant reforça la sensació d’estranyesa en veure el 

seu amic, que havia sortit a comprar julivert, amb un enorme arbre de Nadal.  

 

Tot i que moltes vegades la DD amb un pronom definit és prescindible, el fet que 

aparegui molts cops ens indica que, per al parlant, és una bona estratègia per tancar 

l’oració d’una manera més reeixida o per donar-li més força. Encara que moltes 

vegades aquests tipus de dislocacions es podrien eliminar, en la realitat apareixen, 

cosa que ens indica que el parlant prefereix recuperar aquesta informació a través 

d’un pronom indefinit que no pas ometre-la. En d’altres ocasions, si ometem aquest 

tipus de DD també es té la sensació “que hi falta alguna cosa” (en el nostre corpus 
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hi havia set casos dubtosos). Parlarem de possibles motius que podrien motivar 

aquesta sensació a l’apartat 4.5 

 

4.3 Tipus d’informació de la dislocació   

 

Pel que fa a l’estat cognitiu de la informació, sempre es tracta d’informació ja 

coneguda per l’oient. És a dir, es tracta d’unitats d’informació que es troben en 

l’estat epistèmic del receptor, bé perquè han estat esmentades prèviament, bé perquè 

formen part del context o del seu coneixement del món. Es tracta d’informació que 

forma part del rerefons i, per tant, per això es disloca. En ocasions, aquesta 

informació ha estat esmentada en un moment molt anterior del discurs (23,6%), en 

d’altres a l’oració just abans (60,2%) i en d’altres no ha estat esmentada 

explícitament, però sí que forma part del “marc contextual”, es troba implícita en el 

discurs (16,2%). És a dir, allò que uneix tots els casos de DD és que l’emissor és 

conscient que la informació de l’element dislocat es troba, en certa manera, en les 

representacions mentals, en l’estat epistèmic, del receptor.  

 

4.3.1 Informació esmentada en un moment anterior  

4.3.1.1 Activar informació 
En el cas d’informació esmentada en algun moment anterior del discurs (abans de 

l’oració que precedeix l’oració amb la DD), la DD és una estratègia absolutament 

necessària per activar aquesta informació que, tot i que és coneguda per l’oient, 

possiblement està “desactivada”, ja que s’han esmentat altres informacions 

posteriorment que poden ser més accessibles per al oient en aquell moment. En 

aquests casos, la DD no és prescindible perquè sense ella no quedaria clar a quin 

element ens estem referint (en 18 dels 22 casos d’aquest tipus, la DD no és 

prescindible o ometre-la fa disminuir l’acceptabilitat de l’oració). També és cert 

que, com que l’element ja no està activat, en ocasions, és possible restablir l’ordre 

canònic de l’oració. Vegem-ne alguns exemples:  

 

(25) Per fer règim, s’ha de tenir una especial voluntat. No com el 

Gallardo, que me’l trobo l’altre dia i li dic: “Com estàs?”. I em diu: 

“Fa tres setmanes que faig règim”. Dic: “Ah, sí? I quan has 



 21 

perdut?”. Diu: “Tres setmanes”. I té raó. Jo tampoc en tinc, de 

voluntat. Quan faig règim, ho passo fatal. (51) 

 

El parlant menciona el fet de tenir voluntat i després segueix amb el seu discurs. 

Unes quantes oracions després, reprèn el sintagma tenir voluntat. Com que ja 

l’havia esmentat abans, el parlant decideix dislocar voluntat, amb la qual cosa es 

produeix una oració perfectament reeixida. Si ometés voluntat, l’oient difícilment 

podria entendre de què li està parlant. De fet, com que l’element esmentat just abans 

de la DD és setmanes, l’oient fins i tot podria interpretar que tenir es refereix a 

setmanes.  

 

(26) Per fer règim, s’ha de tenir una especial voluntat. No com el 

Gallardo, que me’l trobo l’altre dia i li dic: “Com estàs?”. I em diu: 

“Fa tres setmanes que faig règim”. Dic: “Ah, sí? I quan has 

perdut?”. Diu: “Tres setmanes”. I té raó. # Jo tampoc en tinc. Quan 

faig règim, ho passo fatal.  

 

Per tant, és clar que, en aquest cas, la DD serveix per activar aquell element ja 

esmentat però no accessible al qual es refereix l’oració. A més a més, en aquest cas 

concret també juga un paper important un altre factor. En primer lloc, apareix el 

sintagma una especial voluntat i en canvi l’element dislocat és voluntat.  Es tracta 

de sintagmes semblants, però no idèntics; el primer presenta l’article indefinit i un 

adjectiu, mentre que el segon és un nom sense determinar ni modificar. De fet, 

voluntat denota un referent genèric, mentre que una especial voluntat té un referent 

més específic.  Aquest és un altre factor que fa que no es pugui ometre la segona 

construcció (ja que no és igual que la primera), però com que és semblant es pot 

dislocar. Veurem altres casos de relacions anafòriques indirectes a la secció 4.3.3.1.   

 

En aquests casos, en què l’element dislocat no és el més activat, també seria 

possible restablir l’ordre canònic de l’oració i tractar aquesta informació, que de fet 

ja s’ha esmentat, com a informació nova.  

 

(27) I té raó. Jo tampoc tinc voluntat. Quan faig règim, ho passo fatal.  
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Tanmateix, podem veure com el resultat no és tant reeixit perquè s’està tractant com 

nova una informació que ja havia aparegut. Per tant, la millor solució és l’oració 

amb la DD.  

 

Vegem un altre exemple d’aquest tipus. A la novel·la Joc de miralls de Carme Riera 

un famós escriptor regala a la protagonista un disc de tangos, que ella fa sonar 

obsessivament una vegada i una altra. La novel·la avança i, en un moment 

determinat, la protagonista diu: 

 

(28) La veïna acaba d’insistir que abaixi el volum del tocadisc: “N’estic 

tipa, dels teus tangos!” (68) 

 

La veïna coneix l’afició de la protagonista pels tangos, però tanmateix tot això no 

formava part de la conversa en aquell moment.  Per tant, no és possible prescindir 

de l’element dislocat tangos (# N’estic tipa). No és suficient perquè no quedaria clar 

de què n’està tipa concretament la veïna. L’ordre canònic (“Estic tipa dels teus 

tangos!”) seria possible. Tanmateix, es perdrien alguns efectes semàntics que 

l’oració amb la dislocació sí que té. Principalment, l’oració amb la DD reforça la 

sensació que la veïna ja s’ha queixat d’altres vegades i ajuda a reforçar l’obsessió 

que la protagonista té amb aquest disc de tangos. L’oració canònica diu “Et  

faig saber que estic tipa dels teus tangos", mentre que la DD diu “Ja t’hauries 

d’estar preguntant o hauries de tenir  present (ateses experiències prèvies o normes 

bàsiques de veïnatge) quina és la meva opinió sobre els teus tangos i, en aquest 

context, et faig saber que n’estic tipa”.  

4.3.1.2 Reprendre un tema 
Un dels usos de la DD és el de, en un moment determinat, reprendre el tema 

principal o un dels temes del discurs. Aquesta funció està molt relacionada amb la 

del punt anterior, ja que també consisteix a recuperar una de les unitats informatives 

que havia aparegut i que ja no està activada i que, per tant, cal tornar a fer explícita 

a través d’una DD.  

 

En aquest punt, hi hem inclòs exemples les DD dels quals recullen temes generals 

del discurs. Per exemple, un dels monòlegs analitzats, anomenat “Les monarquies”, 
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té com a tema central la monarquia. El discurs avança cap a altres temes secundaris 

i quan el parlant vol tornar a centrar el tema del discurs diu:  

 

(29) No és tan fàcil, ser rei. (4) 

 

És a dir la informació que conté la DD és coneguda (és el tema del discurs) però la 

dislocació és imprescindible. En aquest cas, la DD és més reeixida que l’ordre 

canònic ja que l’ordre canònic dóna entendre, de manera errònia, que el parlant 

comença a parlar d’un altre tema que no té res a veure amb tot el que havia dit 

abans. I és evident que això no és així: abans d’enunciar (28) ja es parlava de ser 

rei. La DD reprèn el principal referent que l’oient té a la ment, que és el tema del 

discurs. Vegem un altre exemple d’aquest tipus:  

 

(30) Mantenir viva una planta no és fàcil. Jo tenia un amic que els bitxos 

se’ls hi menjaven totes. Quan no era el pulgó, eren les erugues. 

Quan matava les erugues, li sortia la cochinilla, un nom lleig, 

també... Un nom d’insecte guarro. I la mosca blanca. Al principi 

estava preocupat, el tio, però al final els hi va acabar agafant carinyo 

i tot, als bitxos. (57) 

 

Aquest cas és també molt clar. La dislocació (als bitxos) no es pot eliminar ni 

tampoc resulta reeixit recuperar l’ordre canònic de l’oració. Per tant, l’única solució 

adequada és la DD. Al principi d’aquest fragment es presenta el tema central del 

discurs: els bitxos. Després, es parla de diferents elements que pertanyen al grup 

dels bitxos: pulgó, erugues, cochinilla, mosca blanca... Al final, l’autor vol tornar a 

parlar de tot el grup en general. Per tant, per força ha d’esmentar els bitxos, ja que si 

no ho fes, no sabríem si parla de tots els bitxos en general o d’un en particular. 

Tanmateix, tampoc no pot tractar els bitxos com informació nova, perquè durant tot 

el paràgraf no ha parlat d’altra cosa. Per tant, l’única opció és esmentar els bitxos 

amb un fragment dislocat a la dreta. És a dir, en aquest cas, la DD serveix per 

activar una informació que possiblement estava desactivada i que coincideix amb el 

tema del discurs.  
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4.3.2 Informació no esmentada 
 

Els casos en què l’element dislocat no ha estat esmentat abans de manera explícita 

són particularment interessants. Tot i que el parlant no ha parlat mai d’aquest 

element, assumeix que forma part del marc contextual de la situació. És a dir, 

assumeix que es tracta d’un element implícit o “esperable” en el context de la 

conversa que estava mantenint amb l’oient. A més, es tracta d’una molt bona 

estratègia per fer sentir a l’oient que és part de l’entorn de l’emissor i per crear un 

vincle comunicatiu més fort.  Per exemple, recordem (19), exemple que repetim 

aquí: 

 

(31) A les dones prenyades, que prou feina tenen, a sobre les cusen a 

dites: “Si tens ardor, sortirà peluda”. Una amiga meva anava tot el 

dia fotent-se sal de fruites: “Tu saps el que li estalviaré en 

depilacions, a la nena...”. (14) 

 

En aquest cas, com que es parla d’embarassos, s’obre un marc cognitiu que inclou, 

evidentment, la presència d’un fill o filla. Per tant, la nena es pot tractar com 

informació del rerefons i es pot dislocar. És més, en aquest cas el lector conclou que 

el narrador i la seva amiga ja havien compartit la notícia que ella esperava una nena. 

I això, s’assoleix únicament amb l’ús de la DD. 

  

Dels quinze casos del nostre corpus que pertanyen a aquesta categoria, no n’hi ha 

cap que pugui prescindir de la DD. És evident que, com que la dislocació conté 

informació no esmentada, tot i que implícita, sinó la mencionem l’oració no pot 

funcionar. Vegem-ne un altre exemple: 

 

(32) Els avis són uns grans oïdors de ràdio. Van amb aquells transistors 

petits, enganxats a l’orella. I feliços, eh! No els expliquis què són 

uns cascos! Et diuen: “A mi no em fiquis porqueries dins l’orella. Jo 

no en necessito, de Sonotone!”. (25) 

 

En aquest cas, el Sonotone no ha estat esmentat abans, però és un element que 

s’activa en el context de temes referents a “l’orella” i “als avis”. D’altra banda, el 
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fet que l’avi disloqui aquest element, ens remet a les converses que abans deu haver 

tingut amb la seva família, converses que no se’ns expliquen, però que podem 

imaginar. Podem imaginar que la família insisteix que l’avi faci servir un Sonotone, 

mentre que ell s’hi nega dient que no el necessita pas. La DD evoca la qüestió de si 

l’avi necessita Sonotone, per tant fa la funció de comunicar “vosaltres penseu que jo 

necessito un Sonotone, però jo us dic que no el necessito pas”.  

 

En els següents exemples, també succeeix una cosa semblant. 

 

(33) Després hi ha els que s’ofereixen: “A mi m’hauries de fitxar, 

Buenafuente! Jo sí que te n’explicaria, d’històries! (32) 

 

A (33), el parlant disloca històries ja que considera que és un element del marc 

contextual relacionat amb la figura de Buenafuente, que sempre començava el seu 

programa explicant alguna història, fent un monòleg. Per ser més exactes, l’emissor 

de (33) comunica el següent: “T’hauries d’estar preguntant si jo et podria explicar 

històries (atès que t’he dit que m’hauries de contractar) i et faig saber que sí que 

te’n podria explicar”. El següent exemple inclou l’oració que va obrir un 

Telenotícies:  

 

(34) Per si no n’estava prou, d’enrarit, l’ambient, avui al Pròxim Orient la 

tensió encara ha augmentat més. (76) 

 

Es tracta d’una estratègia per obrir un discurs d’una manera molt marcada i, a més, 

també dóna per sabut que l’oient coneix la situació de tensió que s’ha viscut al 

Pròxim Orient durant els dies anteriors. L’emissor suposa que a l’estat epistèmic del 

receptor ja hi ha alguna informació o creença sobre la situació al Pròxim Orient i 

per això ho tracta com informació coneguda. Tanmateix, no pot donar per fet que 

l’oient tingui present aquesta informació en aquest moment i, si l’emissor ometés la 

DD, l’oració no tindria sentit. Per tant, la DD és l’única solució si es volen mantenir 

totes aquestes característiques i connotacions semàntiques.  

 

Exemples com aquests representen un bon argument per considerar les DD 

clarament com estructures que permeten organitzar la informació de la manera més 
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adequada per a emissor i receptor i no com afegitons que serveixen per reparar un 

error.  

  

D’altra banda, exemples com el de (34) també demostren que les DD no només 

formen part del registre col·loquial, sinó que es troben en tota mena de situacions 

comunicatives i, fins i tot, poden formar part d’un estil elaborat i literari, com en el 

cas del següent exemple extret d’un article d’opinió.  

 

(35) Eliot deia que la poesia ha de comunicar abans de ser entesa. Ai, 

Espriu, Espriu... que n'has de fer vessar, de tinta, encara, si no es 

perd del tot el gust per la lectura! (82) 

 

Aquests casos demostren que el fet que un element es pugui dislocar no respon 

purament a una qüestió de si aquest element s’ha mencionat abans o no, sinó que 

està directament relacionat amb l’estat epistèmic que l’emissor suposa que el 

receptor té. Un element es pot dislocar reeixidament si conté una unitat 

d’informació que (l’emissor creu que) el receptor té a la ment. Si ha estat mencionat 

abans, és evident que el receptor tindrà aquest referent en el seu estat epistèmic. 

També hi ha, però, aquells casos (els casos que hem vist en aquest apartat) en els 

quals, tot i no haver estat mencionat, el referent ja és a l’estat epistèmic del receptor 

per altres raons: element implícit en el context, coneixement compartit, etc. Per tant, 

si l’emissor preveu que una unitat informativa és coneguda per al receptor (encara 

que no hagi esta mencionada), la dislocarà per tal que encaixi millor en les 

representacions mentals del receptor. Així, l’estat epistèmic d’una persona no depèn 

només del que s’ha dit o s’ha deixat de dir en la conversa, sinó també de tota la 

informació contextual, de tota la informació compartida i de tot el coneixement 

previ de les persones implicades en la conversa. 

 

4.3.3 Informació esmentada a l’oració anterior 
 

Els casos que veurem en aquest apartat són radicalment diferents dels de l’apartat 

anterior. En aquests exemples, l’element dislocat és el que està més accessible i 
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activat per a parlant i oient, ja que és l’element que s’acabava de mencionar. Per 

exemple: 

 

(36) Una de les pitjors tortures del règim, i no parlem de política, és sortir 

amb amics que no en fan, de règim, ni en tenen ganes. (52) 

 

Ziv i Grosz (1993) afirmen que, en anglès, el fet que una entitat acabi d’aparèixer fa 

que no pugui ser objecte d’una DD. Com veurem, això no succeeix en català. De 

fet, en la majoria dels casos del nostre corpus (60,2%), l’entitat dislocada havia 

estat esmentada en l’oració anterior.  

 

En aquests casos, la possibilitat de poder eliminar l’element dislocat i que l’oració 

també sigui reeixida és molt més alta, ja que acabem de mencionar l’element 

dislocat: 

 

(37) Una de les pitjors tortures del règim, i no parlem de política, és sortir 

amb amics que no en fan ni en tenen ganes. 

 

En canvi, en aquest tipus de oracions no podem restablir l’ordre canònic de l’oració, 

ja que, com que és evident que no és informació nova, l’oració no resulta reeixida.  

 

(38) # Una de les pitjors tortures del règim, i no parlem de política, és 

sortir amb amics que no fan règim ni en tenen ganes. 

 

Vegem un altre cas semblant a aquest: 

 

(39) Últimament, hi ha una mena de febre pels monòlegs, com si fos una 

cosa nova. Sempre n’hi ha hagut, de monòlegs. (31) 

 

A continuació, presentarem algunes de les circumstàncies que poden afavorir que es 

disloqui un element en casos en què s’acaba de mencionar.  
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4.3.3.1 Relacions anafòriques indirectes 
Una de les raons per les qual es disloca una entitat que s’acaba de mencionar és 

quan es donen en casos de relacions anafòriques indirectes.  Per exemple, quan 

disloquem un membre del grup mencionat.    

 

(40) Les famílies, de sobte, han de parlar. Mires els teus germans i tenen 

una altra cara. Jo què li dic, a aquest tio? (26) 

 

Primer es menciona el grup format pels germans.  Després quan volem parlar d’un 

germà concret no podem elidir el sintagma, però, com que es tracta d’un membre 

d’un grup que ja hem mencionat, la millor opció és dislocar-ho a la dreta.  

 

Un altre cas semblant succeeix quan volem emprar una paraula de la mateixa 

família d’un altre mot que ja hem esmentat. En aquests casos, la relació semàntica 

és molt evident, però, tanmateix, la diferència formal o de categoria afavoreix la 

presència d’una DD.  

 

(41) Els pitjors amants de la jardineria són els que no tenen jardí, i com 

que no tenen jardí, s’omplen el pis de plantes. Diu: “És que les 

plantes oxigenen”. Sí, però arriba un moment que te’l prenen, 

l’oxigen, també. (56) 

 

En aquest cas, com que el concepte genèric (oxigenar) ja havia estat esmentat es pot 

dislocar oxigen, perquè ja forma part del rema. En canvi, no el podem elidir perquè  

és un element necessari per a la sintaxi de l’oració; si l’elidíssim l’oració quedaria 

coixa, ja que s’havia esmentat el verb, però no pas el nom. El concepte forma part 

del rerefons però com que la forma és diferent cal fer-la explícita.  

4.3.3.2 Reactivar informació necessària 
La DD també pot tenir la funció d’activar l’entitat a la qual ens hem referit. Abans 

s’han examinat casos en què és necessari activar aquesta informació perquè s’ha 

esmentat molt abans. Tanmateix, també pot ser que calgui “reactivar” una entitat, 

perquè hi ha més d’una entitat a la qual ens podem referir. És a dir, tot i que s’acabi 

de mencionar una entitat, pot ser necessari dislocar-la si hi ha més entitats a les 
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quals també ens haguéssim pogut referir i així aconseguir desfer una possible 

ambigüitat. Per exemple: 

 

(42) a. T’has pres el pomelo aquest matí? 

b. Sí 

c. Doncs, no te l’hauries de prendre.. diuen que el pomelo debilita. 

La taronja sí que va bé per l’encostipat. 

d. Ja, ja ho havia pensat 

e. Si vols, te’n faré una mica, de taronja. (81) 

 

En aquest cas, la conversa gira a l’entorn de dues entitats: el suc de pomelo i el suc 

de taronja. Tot i que la taronja és l’últim element esmentat, sembla bastant 

necessari tornar-lo a esmentar per no donar lloc a confusions. Tanmateix, com que 

es tracta d’informació ja coneguda, no és gaire reeixit restablir l’ordre canònic de 

l’oració. En aquest cas, la millor solució consisteix a dislocar aquesta entitat. 

Aquest exemple es podria prendre com un cas d’afterthough, en què l’emissor, un 

cop ha pronunciat l’oració, s’adona de la possible ambigüitat i per desfer-la afegeix 

una informació. Tot i això, si tenim en compte l’entonació de l’oració (hi ha una sol 

contorn entonatiu), és molt més coherent tractar aquesta estructura com una molt 

bona manera d’organitzar la informació i de subministrar-la a l’oient de la manera 

que li pot ser més fàcil processar-la.  

 

4. 4 Contingut emotiu: sorpresa, indignació, humor.  

 

Com hem vist, en ocasions, l’element dislocat és el que està més accessible en 

l’estat epistèmic del oient. En aquest apartat, tractarem d’altres circumstàncies que 

afavoreixen que es disloqui un element en casos en què també és possible ometre’l, 

ja que el referent està perfectament accessible.  

 

En aquesta mena de casos, la funció de la DD és diferent. No és tant la d’activar un 

determinat element ja conegut, perquè ja és clar a quin element ens referim, sinó 

que està relacionada amb qüestions d’intensitat o de ritme. També, com diuen Ziv i 

Grosz (1993: 192), sí que es pot dislocar una entitat que s’acaba de mencionar quan 

“is used predicatively and not purely referentially” i “it expresses emotive content”. 
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La DD pot anar relacionada amb un cert sentiment de sorpresa o d’irritació que 

porta a repetir allò que s’acaba de dir: Per exemple: 

 

(43) Diu: “Que no s’hi ha fixat, que l’hi deia en morse?”. Com si 

n’hagués de saber, jo, de morse!” (40) 

 

Aquí, tot i que morse és l’element prèviament esmentat, la segona oració perd molta 

força si eliminem la dislocació i és que la DD reforça molt bé la sorpresa del 

parlant. 

 

(44) Es passa hores parlant per telèfon, amb converses òbvies del tipus: 

“Sóc a la platja, i tu?”. Quan tothom està dient: “Ja ho sabem, que 

ets a la platja”. (50) 

 

En aquest cas, la DD també reforça la irritació que produeixen en el parlant aquesta 

mena de converses llargues, òbvies i repetitives; irritació que quedaria molt 

rebaixada si no hi poséssim la dislocació. En el següent exemple, la DD ens ajuda a 

reforçar l’oposició del parlant que contradiu el que havia dit l’altra persona.  

 

(45) a. El Crespo, el teu superior 

 b. Superior, superior. Jo no en tinc, de superior! (77) 

 

Les DD també poden estar relacionades amb la intenció de fer el missatge més 

humorístic, com per exemple: 

 

(46) Des d’aleshores, digue’m tiquismiquis, desconfio de la gent que em 

dóna la mà i enrampa: “No, és que tinc molta estàtica”. Sí, sííí, però 

l’estàtica no ve soleta. Tu no vas pel carrer i dius “ai, ara tinc 

estàtica”. L’has d’anar a buscar, l’estàtica. (29) 

 

Hi ha d’altres factors que també afavoreixen la presència de DD encara que la 

informació estigui perfectament accessible. Per exemple, considerem el següent cas: 
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(47) La pregunta que queda a l’aire és: quan es casarà, el Príncep? Perquè 

de pedra tampoc ho és, aquest nen. (5) 

 

Tot i que aquest nen i el Príncep es refereixen a la mateixa “entitat”, el fet de dir 

aquest nen afegeix unes connotacions humorístiques, un contingut emotiu, que es 

perdrien si se suprimís la DD. És a dir, si volem referir-nos de manera diferent a 

alguna cosa que ja hem anomenat (i que, per tant, és informació ja coneguda), la 

DD és una bona estratègia. És una cosa semblant a la que succeeix a (18), exemple 

que repetim aquí:  

 

(48) De vegades vols ser tan puntual que arribes massa aviat. Jo no el 

tinc, aquest problema. (22) 

 

Primer el parlant esmenta la situació d’arribar massa aviat. Després ens diu que a ell 

no li ha passat mai això, afegint el matís que, per ell, es tracta d’un problema. 

Aquesta manera d’embalar la informació fa que la DD sigui necessària i que 

l’oració no sigui reeixida si no hi és.  

 

Lambrecht (1981) afirma també que certs casos de DD transmeten un cert sentiment 

de “camaraderia”. És a dir, es crea un vincle més fort entre emissor i receptor, ja 

que l’emissor posa de relleu el que ell sap que el receptor sap. Si s’omet l’element 

dislocat, aquest lligam desapareix.  

 

4. 5 Necessitat de les DD 

 

Un dels factors a partir dels quals hem descrit les dades ha estat el grau de 

prescindibilitat o necessitat de l’element dislocat en l’oració. Els resultats ens 

indiquen que en la major part dels casos si s’omet la DD, l’acceptabilitat de 

l’enunciat empitjora molt o poc. En 39 de 93 casos no es pot ometre la DD i en 27 

l’acceptabilitat de l’enunciat minva. Tanmateix, també s’observa que hi ha força 

igualtat entre les tres possibilitats: en el 29% de les oracions sí que es pot ometre la 

DD, en el 42 % no es pot ometre i en un 29% l’oració empitjora. 

 



 32 

En apartats anteriors, ja hem anat comentant les raons per les quals en alguns casos 

l’element dislocat es pot suprimir i en d’altres no. En tots els casos en els quals 

l’element dislocat forma part del context de la situació i de l’estat epistèmic 

d’emissor i receptor, però no ha estat explícitament mencionat, la dislocació no es 

pot suprimir.  

 

(49) L’oració Diga trenta y tres mereix una reflexió. Realment la fan 

servir tant, # (els metges)? (42) 

 

En els casos en què l’element sí que ha estat mencionat però cal ”reactivar-lo” en 

l’estat epistèmic del receptor d’entre tots els elements possibles, tampoc no és 

reeixit ometre la DD. 

 

Altres circumstàncies que també afavoreixen la presència de les DD són, com 

senyalen Ziv i Grosz (1993), quan hi ha una relació anafòrica indirecte o quan 

s’expressa contingut emotiu (vegeu secció 4.3.3.1 i 4.4).  

 

(50) I que indigne és tallar-se els pèls del nas! Posar-te davant del mirall, 

aixecar-te la punta per obrir els forats i anar retallant per dins. 

Sembla que facis espeleologia. Segur que ve d’aquí, de “pèl”. (38) 

 

Com ja hem dit, hi ha vint-i-set casos en què la dislocació sí que és prescindible. 

Solen ser casos en què l’element dislocat és molt accessible i que, per tant, si 

l’ometem, per context podem saber de què parlem. Hi solem trobar una gran 

quantitat de pronoms indefinits o d’altra mena.  

 

(51) Un amic meu, l’Ortiz, dissabte passat a Platja d’Aro, a la cinquena 

vegada que li van dir “te’n vas?”, va dir que “sí”, i va tornar a 

Barcelona. Diu: “Quan tanta gent diu que te’n vagis, és que no t’hi 

volen, allà”. (11) 

 

(52) Però vaja, el que importa és que el nen estigui bé, com es diu 

sempre. “Com es diu el nen?” “Hermenegildo” “Però que està bé?” 

“Sí, una mica deprimit, però vaja.” “Ai, la canalla, no?” I cada 
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vegada n’hi haurà menys, de nens, perquè mireu què ha publicat 

aquesta setmana la premsa: les dones es desenamoren després de 

quatre anys per culpa dels gens. (59) 

 

(53) És molt maca, la Melero, amb aquells ulls... Jo estic sopant, i la 

cullera em cau. Jo, si fos el Francino, no podria... En fi, ja en 

parlarem un altre dia, d’això. (64) 

 

Per últim, també hi ha els casos on, si eliminem l’element dislocat, l’oració resulta 

comprensible, però el reeiximent és menor que quan hi situem l’element dislocat. 

Per exemple això succeeix a (17), exemple que repetim aquí:  

 

(54) I molts pares acaben: “Calla, nen, o et posaré el casset de la Xuxa”. I 

els nens muts, tu. Els fa una por, la Xuxa... (3) 

 

En aquests casos, si eliminem la DD, tot i que també és clar a quin element fa 

referència el pronom, sembla que falta un element que acabi de completar l’oració. 

Probablement, això sigui així per qüestions de ritme o èmfasi. Si observem bé els 

casos en què això passa, també podem observar que es tracta d’oracions que, sense 

l’element dislocat, són molt curtes o bé són oracions exclamatives o interrogatives. 

Aquests factors podrien afavorir la presència d’un element dislocat que acabés de 

completar l’oració. Per exemple: 

 

(55) Quan penso en els jugadors del Barça, sempre em ve al cap la 

mateixa pregunta: “Estrenen samarreta cada partit, o la renten i la 

tornen a aprofitar?”. No ho heu pensat mai, això? (18) 

 

De les oracions del nostre corpus amb DD, la proporció d’oracions 

interrogatives, exclamatives i declaratives és la següent: 

 

• Dislocacions en oracions interrogatives: 19 (20,4%) 

• Dislocacions en oracions exclamatives: 19 (20,4%) 

• Dislocacions en oracions declaratives: 55 (59,2%) 
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Per tant, un percentatge significatiu del corpus (més d’un 40%) són oracions 

exclamatives o interrogatives. És possible que la DD contribueixi indirectament a 

marcar el caràcter interrogatiu o exclamatiu de l’oració, sobretot quan aquesta és 

curta, tanmateix, aquestes observacions són de naturalesa especulativa i caldria 

investigar la qüestió més a fons amb dades addicionals.  

 

4.6 Possibilitat de canonicitat 

 

Un altre dels aspectes que hem estudiat és en quines oracions es pot substituir la 

construcció amb la DD per una estructura canònica i en quines no es pot fer aquest 

canvi. En poques ocasions l’ordre canònic és possible (10,7%). En la gran majoria 

de casos o bé l’ordre canònic no és possible o bé l’oració empitjora.  

 

Els casos en què no es pot restablir l’ordre canònic són els més nombrosos. Això 

succeeix quan trobem pronoms indefinits a la dislocació o quan és evident que es 

tracta d’informació del rerefons que ha estat activada molt recentment. Vegem (46), 

exemple que tornem a reproduir:  

 

(56) Des d’aleshores, digue’m tiquismiquis, desconfio de la gent que em 

dóna la mà i enrampa: “No, és que tinc molta estàtica”. Sí, sííí, però 

l’estàtica no ve soleta. Tu no vas pel carrer i dius “ai, ara tinc 

estàtica”.  

a. L’has d’anar a buscar, l’estàtica. (29) 

b. #  Has d’anar a buscar l’estàtica 

 

El fet que el mateix referent aparegui dos cops tan seguits fa que no pugui aparèixer 

en posició canònica la segona vegada.  

 

En canvi, els casos que millor admeten que se substitueixi la construcció dislocada 

per l’ordre canònic són aquells en què l’element ha estat introduït en un punt 

anterior del discurs o en què l’element forma part de l’estat epistèmic de l’oient, 

però no s’ha fet explícit durant la conversa. Recordem (34), exemple que tornem a 

repetir aquí: 
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(57) Per si no n’estava prou, d’enrarit, l’ambient, avui al Pròxim Orient la 

tensió encara ha augmentat més. (76) 

 

En aquest cas, la presentadora del Telenotícies pressuposa que l’oient està al dia de 

la situació al Pròxim Orient. Si aquesta pressuposició no existís, seria perfectament 

legítim que digués: 

 

(58) Per si no estava prou enrarit l’ambient, avui al Pròxim Orient la 

tensió encara ha augmentat més.  

 

En els casos en què l’ordre canònic es pot restablir, podem interpretar que la 

informació de l’oració es pot embalar de diverses maneres diferents: una en la qual 

tractem alguna informació com a rerefons i una altra en què considerem que tota la 

informació forma part del rema. L’emissor té la facultat d’escollir una o altra opció, 

ja que el context permet triar.  

 

Finalment, un percentatge molt elevat de casos (42%) són casos dubtosos. És a dir, 

percebem que la construcció canònica és possible, però la construcció amb la DD és 

més adequada. En aquests casos, la competència del parlant el porta a triar aquesta 

mena de construcció per organitzar millor la informació de l’oració. Per exemple, 

això ho podem veure a (47), exemple que tornem a repetir: 

 

(59) La pregunta que queda a l’aire és: quan es casarà el Príncep?  

a. Perquè de pedra tampoc ho és, aquest nen. (5) 

b. ? Perquè tampoc és de pedra aquest nen.  

 

En aquest cas, l’ordre canònic podria ser acceptable, però sembla clar que, amb la 

DD, l’oració és molt més reeixida. Això mateix també passa a (21), que tornem a 

rescriure aquí:  

 

(60) En aquests casos, el més pràctic és demanar-li a algú si et pot fer la 

foto [...] Curiosament, sempre li demanes que et faci la foto a algú 

que no en té ni idea, de fotografia. (12) 
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En aquests casos, l’estructura dislocada és la més idònia per organitzar la 

informació però l’estructura canònica podria ser una alternativa, per bé 

que no resulti tan natural. Com abans, la tria és en mans de l’emissor tot i que en 

aquest cas la pressió contextual el decanta de forma més clara cap a l’alternativa 

amb DD.   

 

4.7 Els afterthoughts 

 

Tal i com hem explicat al principi, el concepte d’afterthought s’ha fet servir per 

intentar explicar la funció de les DD. Tot i que, en molts casos, els elements que 

apareixen a la dreta de la clàusula principal no tenen aquesta funció de reparar una 

mancança o un error, és cert que sí que és un fenomen que es dóna en totes les 

llengües. 

 

Del nostre corpus, hi ha set exemples en els quals l’element situat a la dreta de la 

clàusula principal sí que serveix per aclarir o concretar el referent d’un pronom o 

d’un altre sintagma o per reparar un error. Per exemple: 

 

(61) Sempre n’hi ha un que diu: “Vés a buscar les espelmes”. Però on 

són, les espelmes? Comences a regirar-ho tot, els calaixos... “Jo les 

vaig deixar allà, sota la coberteria”. (27) 

 

(62) I després la Roseta ha pujat a veure aquella dona, la Mariona. (80) 

 

En aquests dos casos, l’element de la dreta serveix per aclarir el referent del 

sintagma anterior. En el primer cas, després d’haver dit allà, el parlant s’adona que 

potser l’oient necessitarà una informació més concreta i per això afegeix sota la 

coberteria.  En el segon cas, la Mariona també concreta la identitat d’aquella dona. 

En un primer moment el parlant diu aquella dona potser perquè no recorda el nom, 

potser perquè li sembla que és prou clar, però després afegeix la informació més 

concreta. Aquests dos casos d’afterthought també es diferencien de les DD pel fet 

que l’element coreferencial amb l’entitat que es troba més a la dreta no és un 

pronom feble sinó un sintagma lèxic (allà, aquella dona).  A més, l’entonació és 

clarament molt diferent de l’entonació típica de les oracions amb DD. L’element 
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més a la dreta no es pronuncia amb el to baix típic de les DD, sinó que es 

pronunciaria  amb un contorn entonatiu diferent.  

 

Una altra manera de concretar una informació és desfer una ambigüitat referencial. 

També trobem afterthoughts amb aquesta funció: 

 

(63) Podríem dir als avis que truquin als oncles perquè portin l’Alba a 

casa d’ells, dels avis...(78) 

 

Si eliminem l’últim sintagma, la casa pot ser tant dels avis com dels oncles. Quan el 

parlant ha acabat de dir l’oració, s’adona d’aquesta ambigüitat i, per desfer-la, hi 

afegeix la identitat del propietari de la casa.  En aquest exemple, també podem fer 

servir dos factors per distingir un cas de DD d’un cas d’afterthought. En primer 

lloc, aquest exemple presenta una entonació diferent de la dels casos de DD. En 

segon lloc, en els casos de DD, el pronom de represa de la clàusula principal és 

sempre feble mentre que, en aquest cas, el que podria ser el pronom de represa (ells) 

és fort. Aquestes dues circumstàncies ens demostren clarament que no es pot tractar 

d’un cas de dislocació estàndard.   

 

4.8 Observacions principals a partir de l’anàlisi de les dades 

 

Les principals observacions que emanen de l’observació i de l’anàlisi de les dades 

que hem fet en aquest apartat es poden resumir en els següents punts: 

 

 Les DD en català serveixen per organitzar la informació de l’oració i contenen 

sempre informació del rerefons. D’aquesta manera, el rema es pot situar al final 

de la clàusula principal.  

 Qualsevol funció sintàctica de l’oració pot estar situada en posicions de DD. 

 Un percentatge significatiu d’elements dislocats són pronom indefinits. 

Aparentment semblen més prescindibles, però contribueixen definitivament al 

reeiximent de l’oració. 

 En la majoria de casos, no és reeixit recuperar l’ordre canònic, especialment 

quan l’element dislocat s’acaba d’esmentar. En d’altres casos, l’emissor pot triar 
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entre l’ordre canònic i la DD perquè el context li permet triar l’embalatge de 

l’oració.  

 Al corpus, hi ha alguns casos d’elements situats a la dreta del nucli oracional, 

fora de la clàusula principal, que no formen part d’una veritable DD, sinó que 

responen més aviat al concepte d’afterthought.  Serveixen per reparar un error o 

una mancança o per desfer una ambigüitat i no per organitzar la informació.  

 Funcions principals de les DD: 

• 

• 

• 

• 

• 

“Reactiven” a l’estat epistèmic de l’oient unitats informatives que havien 

aparegut en algun moment previ de discurs, però que ja no estan activades. 

Fan explícita informació que no s’havia esmentat abans, però que forma part 

del rerefons perquè és part del context o del coneixement compartit entre 

emissor i receptor.  

Reforcen el contingut emotiu de les oracions. 

Activen, quan hi ha més d’un element que forma part del rerefons, el 

referent adequat.  

Engloben un element que manté una relació anafòrica indirecte amb un altre 

element que ja aparegut. A causa d’aquesta relació, l’element dislocat pot 

ser tractat com a part del rerefons, però com que, de fet, no es tracta del 

mateix element cal fer-lo explícit a través de la dislocació.  
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5. ANGLÈS I CATALÀ: DIFERÈNCIES DE L’EMBALATGE 
INFORMATIU  
 

 
En aquesta secció, farem una anàlisi comparativa entre l’anglès i el català pel que fa 

a qüestions relacionades amb l’embalatge informatiu. El nostre corpus està format 

pels guions d’un programa radiofònic dels germans Marx: Barson, Michael (ed.) 

(1988). Flywheel, Shyster, and Flywheel. The Marx Brothers lost radio show. New 

York: Pantheon Books. També, emprarem la traducció d’aquesta obra al català: 

Barson, Michael (ed.) (1989). Groucho i Chico, advocats: els guions radiofònics 

dels germans Marx. Traducció de Màrius Serra.  Barcelona: Columna. 

Concretament analitzarem les DD que hem trobat a la traducció al català de 

l’original anglès. 

 

El fet que es tracti d’un text conversacional escrit per ser llegit fa que sigui 

especialment idoni per analitzar qüestions relacionades amb l’entonació i la 

pragmàtica, ja que es tracta d’un corpus oral i dialògic. Evidentment, no es tracta de 

textos generats de forma espontània, però sí que, per la seva naturalesa, pretenen 

acostar-se al màxim al llenguatge espontani. 

 

5.1 Descripció del corpus 

 

Hem escollit trenta-nou fragments dels guions dels germans Marx que ens han 

semblat particularment interessants per analitzar aspectes relacionats amb 

l’embalatge informatiu, en general, i amb la dislocació de la dreta, en particular. En 

la traducció d’aquests fragments, hi apareixen quaranta-tres dislocacions.  

 

A continuació, descriurem breument el corpus: 

 

Tipus d’oracions: 

 

• Dislocacions en oracions interrogatives: 15 (35%) 

• Dislocacions en oracions declaratives: 28 (65%) 
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Estructura de l’element dislocat en la traducció al català (els elements entre 

parèntesis són optatius en l’estructura): 

 

• Article definit + (adjectiu possessiu o modificador) + nom: 17 (39,5%) 

• Pronom indefinit: 3 (7%)  

• Preposició de + nom: 17 (39,5%) 

• Preposició a + nom: 3 (7%) 

• Preposició de + verb: 1 (2,3%) 

• Oració: 2  (4,6%) 

 

5.2 Diferències en les estratègies de l’anglès i del català 

 

La traducció catalana conté un nombre molt elevat de DD, mentre que l’original 

anglès no en conté cap. Aquest fenomen es mostra a (64) i (65): 

 

(64) GROUCHO: La teva pobra mare serà a casa amb l’orella enganxada 

a la ràdio... 

 COMBATZ: No en tinc, de mare. 

 GROUCHO: Però bé deus tenir ràdio, oi? (27) 

 

En canvi, en l’original anglès no hi trobem cap DD, sinó: 

 

(65) GROUCHO: Your little mother will be at home at the radio 

 COMBATZ: I ain’t no mother. 

 GROUCHO: Well, you’ve got a radio, haven’t you? (27) 

 

La traducció al català amb la DD és perfectament reeixida en aquest context. Per 

tant, això ens demostra clarament que en català podem fer servir una DD quan en 

anglès no n’hi ha cap. De fet, en tot el text anglès no n’hi ha cap, de dislocació, 

mentre que en català n’hem trobat molts casos. En conseqüència, cal pensar que una 

DD en català no és equivalent a una DD en anglès i que, per tant, el que la DD 

comunica en català, en anglès es comunica amb una estratègia diferent. A 
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continuació, analitzarem què veu el traductor en l’original anglès per decidir que, en 

català, una DD resulta adequada en aquella oració.  

 

L’anglès i el català segueixen estratègies molt diferents per embalar la informació. 

El català té una sintaxi mal·leable i marca la informació que forma part del rerefons 

traient-la de la seva posició canònica i dislocant-la fora de la matriu oracional 

(Vallduví (1994)). En canvi, l’entonació del català no és mal·leable i la cimera 

entonativa sempre recau al final del nucli oracional (cal dir que hi ha algunes 

excepcions aparents). En anglès, succeeix just el contrari. L’ordre de les paraules no 

es pot variar i la sintaxi és molt fixa (salvant-ne algunes excepcions) i és la prosòdia 

l’eina per marcar el rema o el rerefons. El rema es marca amb la màxima força 

accentual, la cimera entonativa. Per exemple:  

 

(66) - So, David helped you to paint the house, right?  

 - No, BILL helped me.  

 

Bill és el rema i per tant és on recau la cimera entonativa. És a dir, la cimera 

entonativa es desplaça del final de l’oració cap a la posició del rema. També hi ha 

una altra entonació per al rerefons que s’empra especialment per contrastar o 

corregir. Per exemple:  

 

(67) You [pl.] will have to work very hard. YOU [sg.] will be in charge 

of the translation and SARA will correct the text. 

 

Per traslladar l’estructura prosòdica d’una oració al canal escrit, es fa servir, de 

vegades, la cursiva. La cursiva sol assenyalar que aquell fragment rep alguna 

entonació particular bé perquè és informació nova, o informació que corregeix, etc. 

En els guions radiofònics dels germans Marx, s’usa molt sovint aquest mètode per 

assenyalar una entonació especialment emfàtica. Per exemple:  

 

(68) a. GROUCHO: Listen, Jones, can I sell you a ticket to the Firemen’s 

Ball? It’s a five-dollar ticket, and it’s yours for a buck and a half. 

b. JONES: Why, ah...ah...this is last year’s ticket. 

c. GROUCHO: I know it is, but they had a better show last year. (4) 
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Aquí el rema és last year’s ticket, és a dir és la informació nova que fa avançar la 

conversa. La paraula last està escrita en cursiva perquè, a l’oral, és la paraula que 

rep la màxima força entonativa. En general, en anglès la cimera entonativa recau en 

l’última paraula del rema, excepte si hi ha algun altre factor que entri en joc i que 

motivi que l’últim element del rema es desaccentuï i que la cimera es desplaci a 

alguna altra part del rema. Això és el que succeeix a (68). Aquests altres factors 

poden ser que una part del rema ja hagi aparegut abans o que hi hagi alguna mena 

de contrast. A (68), Jones es mostra indignat perquè li volen vendre una entrada de 

l’any passat, en contrast amb el que ell probablement esperava: una entrada 

d’aquest any. És a dir, quan Groucho menciona a ticket to the Firemen’s Ball, Jones 

pensa, per defecte, en this year’s ticket, ja que és el més esperable. Per això, quan 

descobreix que no és this year’s ticket, sinó last year’s ticket, 

expressa last year's ticket com a rema, però alhora desaccentua year’s ticket i atorga 

a last la cimera entonativa de l’oració per expressar quin és el punt de contrast 

entre el que ell esperava i la realitat (vg. Vallduví i Zacharski (1993) i Steedman 

(2000) per a més detalls sobre el desplaçament de l’accent dins del rema (i del 

tema)). 

 

(69) MISS DIMPLE: Mr. Ravelli, maybe you ought to see a doctor. 

CHICO: I did see a doctor. (29) 

 

En aquest cas, l’element remàtic de la segona oració és la polaritat positiva i el 

temps en el qual es va esdevenir l’acció (el passat), raó per la qual el did apareix. És 

a dir, amb aquesta oració, Miss Dimple està dient: “Mr. Ravelli, you haven’t seen a 

doctor and you should see a doctor in the future”. En canvi, emprant el did (en 

comptes de dir senzillament “I saw a doctor”), Ravelli està dient “I know you think 

I haven’t seen a doctor, but I’m telling you that I did see a doctor and this action 

took place in the past”.  

 

Vegem ara les traduccions al català i podrem observar molt clarament les 

diferències.  
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(70) a. GROUCHO: Miri, Jones, què li sembla si li venc una entrada per 

al Ball dels Bombers? Costa cinc dòlars, i és seva per un paper i 

mig. 

b. JONES: Què? Però... però... si és una entrada del ball de l’any 

passat. 

c. GROUCHO: Ja ho sé, home, però va ser una festa molt bona, la de 

l’any passat.  (4) 

 

La informació nova de (70b) (una entrada del ball de l’any passat) no rep cap 

tractament especial. Simplement, es troba en posició final de la clàusula, la posició 

pròpia del rema de l’oració en català. A (70c), la informació que era part del rema a 

(70b) passa a formar part del rerefons i es disloca a la dreta, deixant en posició final 

de la clàusula la informació remàtica d’aquesta oració (que la festa de l’any passat 

va ser millor). En canvi, en anglès, aquesta oració no rebia cap tractament sintàctic 

especial (“I know it is, but they had a better show last year”). L’ordre sintàctic és el 

canònic i el rerefons apareix en posició final. En canvi, (68c) sí que rep un 

tractament prosòdic especial, ja que la cimera entonativa es desplaça del final de 

l’oració al rema (better show). A (68c) no hi ha cap marca tipogràfica, però el 

traductor ha reconegut que el context imposa una certa estructura entonativa que cal 

reflectir adequadament en la traducció catalana i, per tant, ha escollit una DD. 

 

Pel que fa a la traducció al català de (69), és la següent: 

 

(71) a. SENYORETA DIMPLE: Senyor Ravelli, potser hauria d’anar al 

metge. 

b. CHICO: Ja hi vaig anar, al metge. (29) 

 

A la segona oració, el rerefons es disloca a la dreta de manera que el rema (la 

polaritat positiva i el temps) queda situat al final de la clàusula principal. Cal tenir 

en compte que, a diferència de l’anglès, en català, no hi ha cap partícula semblant al 

did que expressi la polaritat i el temps. En català, la polaritat i el temps verbal 

s’expressen a través del verb, últim element de la clàusula principal a (71b). A més, 

el ja també ajuda a reforçar el fet que Ravelli corregeixi a la senyoreta Dimple. Pel 
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que fa al rerefons (el metge), en català es disloca mentre que en anglès es 

desaccentua.  

 

En els guions radiofònics dels germans Marx, trobem molts casos on el traductor 

opta per dislocar a la dreta un element del rerefons on, en anglès, no hi havia cap 

marca de l’embalatge informatiu. Per exemple:  

 

(72) a. CHICO: Well, you see, I can’t afford it. I no gotta job. 

b. MISS DIMPLE: Why don’t you get a job? (2) 

 

(73) a. CHICO: Miri, és que no m’ho puc permetre. No tinc feina. 

b. SENYORETA DIMPLE: I per què no en troba una, de feina? (2) 

 

En aquesta mena de casos, el traductor intueix que deixar l’ordre canònic resultaria 

forçat en català:  # I per què no troba una feina? 

 

En efecte, el fet de tractar com a rema una informació que s’acaba d’activar no dóna 

resultats reeixits i, amb bon criteri, el traductor opta per dislocar aquesta 

informació. També hauria estat reeixit en aquest cas ometre aquesta informació: 

 

(74) a. CHICO: Miri, és que no m’ho puc permetre. No tinc feina. 

b. SENYORETA DIMPLE: I per què no en troba una? 

 

Tanmateix, sembla que (73b) i (74b) (és a dir la mateixa oració amb o sense DD) 

tenen connotacions diferents i això ens pot ajudar a veure la funció de la DD en 

català. Quan Ravelli diu que no té feina, en teoria això podria implicar que “Ravelli 

ha buscat feina i no n’ha trobat”. Una oració com la de (73b) (o una de semblant 

com “I per què no en busca, de feina?”) trenca aquestes implicacions i pressuposa 

que no té feina perquè no n’ha buscat.  És a dir, és una oració més agressiva, té un 

contingut emotiu més alt, i ens diu alguna cosa semblant a “Tu m’has dit que no 

tens feina, donant-me a entendre que n’havies buscat i no n’havies trobat, però jo no 

em crec que n’hagis buscat i et pregunto perquè no n’has buscat”. En canvi, una 

oració com la de (74b) (sense la DD) és molt més neutra i no pressuposa tot el que 

es pressuposa a (73b).  
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En aquest altre cas, el traductor opta per una altra solució per resoldre el component 

informatiu d’aquest fragment.  

 

(75) a. GROUCHO: Where’s the court stenographer? I want him to take 

a letter to my wife. 

b. BAILIFF: Why, he can’t take a letter to your wife. (31) 

 

(76) a. GROUCHO: On és l’estenògraf del tribunal? Vull que copiï una 

carta per a la meva dona. 

b. AGUTZIL: Però és que no ho pot fer, això. (31) 

 

En la traducció s’opta per fer servir un pronom indefinit (vegeu apartat 4.2) en 

comptes de repetir tota la idea com fa l’original anglès. Aquest pronom es disloca a 

la dreta, mentre que el rema queda al final de la clàusula principal. Així, en català, 

l’oració queda molt més àgil que no pas si es repetís tota la idea com fa l’anglès. 

Com estem veient, l’anglès tolera molt millor la repetició de sintagmes en posició 

canònica. En canvi, això mateix en català fa l’oració molt feixuga i el català 

prefereix d’altres opcions com ometre la informació, dislocar-la o reprendre una 

idea sencera a través d’un pronom indefinit. El pronom indefinit de (76b) no serveix 

per desambiguar a quin element fa referència el pronom ho, sinó per enllaçar amb la 

pressuposició que trobem a (76a) És a dir, amb (76b), l’agutzil diu a Grouxo “Tu et 

penses que l’estenògraf pot copiar una carta per a la teva dona, però la veritat és que 

no ho pot fer”. La mateixa oració sense la dislocació amb el pronom perdria aquest 

enllaç amb la pressuposició de (76a).  En general, el traductor sap interpretar molt 

bé com està embalada la informació en anglès i sap trobar les estratègies que 

produeixen els mateixos efectes que, com ja hem vist, són molt diferents 

(principalment, la prosòdia contraposada a la sintaxi). 

 

En el fragment que trobarem a continuació, a (77b), l’original anglès no fa ús del 

rerefons. En canvi, en la traducció s’opta per fer servir una DD. Tot i que hem dit 

que el català té menys tendència a la repetició, en aquest cas, aquesta DD té un clar 

component emotiu (vegeu apartat 4.4) i serveix per reforçar l’enuig dels 

treballadors de l’hotel.     
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(77) ASSISTANT MANAGER: Boys don’t get excited. You know what 

this hotel’s been up against. 

 CAPTAIN: We don’t care. We’ve got to get paid. (34) 

 

(78) SECRETARI DE DIRECCIÓ: Tranquils, nois, no us poseu 

nerviosos. Ja sabeu en quina situació econòmica es troba l’hotel, en 

aquests moments. 

CAP DE RECEPCIÓ: Ens és ben igual, la situació econòmica. 

Volem cobrar els nostres diners. (34) 

 

En el següent cas, la primera oració de (79b) té com a rerefons your girl’s telephone 

number, que es desaccentua, mentre que el rema, que rep la cimera entonativa, és 

don’t want. En català, el rerefons de la primera oració de (80b) es disloca (el telèfon 

de la seva nena) mentre que el rema queda al final del nucli oracional.  A la segona 

oració de (79b), la identitat de la persona que respon el telèfon (you) està en cursiva 

en anglès i és l’element remàtic. A la segona oració de (80b),  l’element remàtic es 

col·loca en situació final (respon vostè), cosa que dóna una oració adequada en 

català.  

 

(79) a. GROUCHO: But I’m willing to pay, Ravelli, and handsomely. I’ll 

give you the villa and I’ll throw in my girl’s telephone number. 

b. CHICO: I don’t want your girl’s telephone number. Every time I 

call her up, you answer. (9) 

 

(80) a. GROUCHO: Mira, estic disposat a pagar, Ravelli, i generosament. 

Et donaré la vil·la i hi inclouré el número de telèfon de la meva 

nena. 

b. CHICO: No el vull, el telèfon de la seva nena. Cada vegada que li 

truco respon vostè. (9) 

 

 5.3 Recapitulació 

 
A partir de tots aquests exemples, hem pogut comprovar com la DD en català té 

funcions i valors diferents de la dislocació en anglès i també una freqüència d’ús 
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molt més alta. En el corpus analitzat, quan el traductor fa servir una DD, en anglès 

no n’hi ha cap, sinó que el traductor hi veu alguna altra cosa (una entonació 

marcada o una cursiva, per exemple). Si jutgem la bona qualitat de la traducció que 

hem analitzat, podem veure que el traductor era molt conscient d’aquestes 

diferències i que ha sabut captar molt bé què transmetia l’entonació en anglès per 

tal de transmetre-ho també en català, a través de la sintaxi.  

 

Aquesta anàlisi contrastiva entre les dues llengües ens permet observar-ne les 

semblances i diferències. El fet que una DD en català no es correspongui amb una 

DD en anglès sinó a una estructura entonativa particular ens permet argumentar que 

la DD en català no respon a un afterthought. És a dir, la dislocació no serveix per 

reparar una mancança de l’oració o un error del parlant (ja que en anglès és evident 

que no hi ha tal mancança o error) sinó per organitzar la informació de la manera 

més adequada per al receptor.  
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6. CONCLUSIÓ 
 

Aquest treball ha pretès descriure i analitzar les dislocacions a la dreta en català. Per 

tal de fer-ho, s’ha analitzat un corpus d’exemples en català i també hem fet una 

anàlisi comparativa entre l’anglès i el català. Així, hem pogut veure quin valor 

tenen les DD en català i, a partir de la traducció al català d’un original anglès, hem 

vist que una DD en català no es correspon amb una DD en anglès, sinó que respon a 

altres fenòmens.  

 

La DD en català respon a una necessitat d’estructurar la informació per tal que sigui 

més fàcilment processable per l’oient. A la DD, sempre hi trobarem informació del 

rerefons, és a dir, informació coneguda que el parlant suposa que l’oient té en el seu 

estat epistèmic. Aquest desplaçament del rerefons a una posició perifèrica de 

l’oració permet que el rema, la informació nova, se situï al final de la clàusula 

principal. Així, podem veure que el català usa la sintaxi com un “trencaclosques”, 

de manera que col·loca les peces d’informació en una posició o en una altra segons 

les necessitats de l’oient.  

 

Si la dislocació conté informació del rerefons, i per tant ja coneguda, es podria 

pensar que és sempre un element sobrer, que es pot eliminar sense problemes. 

Tanmateix, hem vist que no sempre és així i hem apuntat algunes de les raons per 

les quals és necessari que la DD hi sigui: 

 

- L’element dislocat forma part l’estat epistèmic de parlant i oient, però no 

està activat perquè s’ha esmentat molt abans. En aquest cas, la DD és la 

estratègia idònia per activar-lo.  

- L’element dislocat forma part de l’estat epistèmic de parlant i oient, però no 

ha estat mai explicitat en el discurs. La DD serveix per fer-lo explícit i a la 

vegada tractar-lo com a element del rerafons. 

- Es disloca un element que manté una relació anafòrica indirecte amb un 

altre element que ja aparegut. A causa d’aquesta relació, l’element dislocat 

pot ser tractat com a part del rerefons, però com que, de fet, no es tracta del 

mateix element cal fer-lo explícit a través de la dislocació.  
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- Hi ha diversos elements que formen part del rerefons i cal activar només el 

referent correcte.  

- La DD reforça el contingut emotiu de l’oració: ja sigui sorpresa, enuig, 

humor, negació de les pressuposicions de l’interlocutor, etc. 

 

 

Pel que fa a l’anàlisi comparativa, en la traducció al català s’empren moltes DD, 

mentre que a l’original anglès no n’hi ha cap. I és que en anglès, tot i que la 

dislocació existeix, se’n fa un ús molt menor que en català. És a dir, no s’empra tant 

la sintaxi per organitzar la informació, sinó que es fa servir la prosòdia. Quan en 

una oració hi ha rerefons, la cimera entonativa, que, per defecte, se situa al final de 

l’oració, es desplaça al rema, que és qui rep la màxima força entonativa.  

 

Per tant, hem pogut veure que, quan hi ha una DD en català, no vol dir que n’hi hagi 

d’haver una altra en anglès. També, hem analitzat casos en què la DD era 

absolutament fonamental per a l’oració, la qual no era reeixida sense la dislocació. 

Aquests dos fets ens permeten afirmar que, en la gran majoria de casos, la 

dislocació no és un afterthought sinó una manera de distribuir la informació en 

l’oració. També és cert que, en el nostre corpus, sí que hem trobat alguns casos 

d’afterthought, és a dir casos en què l’element situat després de la clàusula principal 

no forma part d’una veritable estructura amb dislocació, sinó que serveix per afegir 

un aclariment o reparar un error o una mancança. Tanmateix, considerem que 

aquests casos són diferents de la majoria d’exemples i, per tant, l’idea 

d’afterthought no és adequada per explicar la funció i característiques de la gran 

majoria d’elements dislocats a la dreta.  

 

Hem apuntat alguns temes que mereixerien un tractament i un estudi molt més 

ampli, que es troben fora de l’abast d’aquest treball. Per exemple, seria 

particularment interessant estudiar amb més profunditat el paper dels pronoms 

indefinits en la DD en català. És a dir, ser capaços de veure què diferencia 

exactament oracions com: 
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(81) El que no pot faltar la nit dels focs són aquells collarets fluorescents. 

Diuen que si els poses al congelador, duren més temps.  

a. Ho sabíeu, això? (17) 

b. Ho sabíeu? 

 

En general, quan un parlant del català empra una dislocació la dreta, ho fa seguint la 

seva competència lingüística. Per tant, en aquell context concret, sol ser l’opció més 

adequada pragmàticament, la qual transmet un conjunt de valors pragmàtics molt 

específics. Tot l’estudi de qüestions relacionades amb l’embalatge informatiu ens 

fan adonar fins a quin punt els parlants de la llengua dominen i fan servir amb molta 

destresa, encara que no se n’adonin, tots els recursos que té la llengua per ajudar a 

processar la informació i per afavorir el reeiximent de la comunicació.  
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8. ANNEX 
 

8.1 Exemples en català 

 

A continuació, presentem el nostre corpus per al català. En primer lloc, els 

exemples que provenen del llibre Hem de parlar, a continuació els del llibre 

Digue’m agosarat i finalment la resta de casos, que provenen de diverses fonts. Al 

final de cada exemple hi indicarem la pàgina en la qual es poden trobar (vegeu la 

referència completa a la bibliografia). En el cas dels diaris i dels programes 

televisius, n’indiquem la data. Després de cada cas, també hi introduïm la 

descripció seguint els criteri explicats en l’apartat 3. En el cas que hi hagi dues 

dislocacions en el mateix fragment, subratllem la que volem descriure. 

 

Buenafuente, Andreu [et al.]. Hem de parlar: més monòlegs de "La Cosa 

Nostra". 16a ed. Barcelona: Columna, 2001. 
 

(1) Durant els últims anys s’ha parlat molt sobre la davallada de la identitat barcelonista i que 

el futbol s’ha comercialitzat massa, i que on anirem a parar (...). Però encara en queden molts, 

d’aquells que ho viuen. (Pàgina 29) 

1N 

2? 

3NE 

4SUB 

5D 

6N 

 

(2) Els que també miren molt són la gent gran. Un dels llocs més mirats són les obres, com 

tothom sap. Hi ha una concentració de gent amb el puro, mirant hores i hores. I el tio que arriba a les 

nou: “Perdoneu, que arribo tard!”. Miren com avança l’obra: “Avui sembla que han posat una 

miqueta més de rampa”. I  opinen i tot: “Vostè ho fa malament, això!”. (Pàgina 32) 

1? 

2N 

3EJ 

4CD 

5D 

6PI 
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(3) I molts pares acaben: “Calla, nen, o et posaré el casset de la Xuxa”. I els nens muts, tu. Els 

fa una por, la Xuxa... (Pàgina 36) 

1? 

2? 

3EJ 

4SUB 

5D 

6N 

 

(4) No és tan fàcil, ser rei. (Pàgina 38) 

1N 

2? 

3EM 

4SUB 

5D 

6N 

 

(5) La pregunta que queda a l’aire és: quan es casarà el Príncep? Perquè de pedra tampoc ho és, 

aquest nen. (Pàgina 38) 

1? 

2? 

3EJ 

4SUB 

5D 

6N 

 

(6) Vas a Informació: “Que és aquest el pannell de Coma-ruga?”. Diu: “No, és el de rodalies”. 

Dic: “Ah! Que l’han posat més lluny, ara Coma-ruga?”. (Pàgina 47) 

1N 

2N 

3EM 

4CD 

5D 

6N 

 

(7) I les aules de les guarderies són tan mones! [...] Tot és petit, menys la factura. Potser per 

això a mi no m’hi van portar mai, a la guarderia. (Pàgina  52) 

1S 

2N 

3EM 
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4CLL 

5D 

6N 

 

(8) A mi m’agraden molt les carreres de camells. Aquell camell articulat que avança dues 

passes i es queda parat. Sembla Laurence d’Aràbia amb tres porros! Quina gràcia té, allò? (Pàgina 

55) 

1? 

2N 

3EJ 

4SUB 

5D 

6PI 

 

(9) A d’altres llocs et posen una mena de pitet gegant, amb dos forats per als braços. Això sí: 

te’l precinten al coll, amb cel·lo de pintor. Li has de dir, mig ofegat: “Perdoni, m’ho podria afluixar 

una mica?”. Diu: “No, home, no! Que així no li entraran els pèls!”. Hi havia un home al meu costat 

morat! Estava fet pols, aquell home. I no sé com, però t’hi acaben entrant, els pèls.  (Pàgina 57) 

1? 

2N 

3EJ 

4SUB 

5D 

6N  

 

(10) A d’altres llocs et posen una mena de pitet gegant, amb dos forats per als braços. Això sí: 

te’l precinten al coll, amb cel·lo de pintor. Li has de dir, mig ofegat: “Perdoni, m’ho podria afluixar 

una mica?”. Diu: “No, home, no! Que així no li entraran els pèls!”. Hi havia un home al meu costat 

morat! Estava fet pols, aquell home. I no sé com, però t’hi acaben entrant, els pèls.  (Pàgina 57)  

1N 

2? 

3EM 

4SUB 

5D 

6N 

 

(11) Un amic meu, l’Ortiz, dissabte passat a Platja d’Aro, a la cinquena vegada que li van dir 

“te’n vas?”, va dir que “sí”, i va tornar a Barcelona. Diu: “Quan tanta gent diu que te’n vagis, és que 

no t’hi volen, allà”.  (Pàgina 70) 

1S 
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2N 

3EJ 

4CLL 

5D 

6N 

 

(12) En aquests casos, el més pràctic és demanar-li a algú si et pot fer la foto [...] Curiosament, 

sempre li demanes que et faci la foto a algú que no en té ni idea, de fotografia. (Pàgina 80) 

1S 

2? 

3EJ 

4CREG 

5D 

6N 

 

(13) De petit se’n diuen moltes, de mentides. (Pàgina 85) 

1N 

2? 

3EM 

4SUB 

5D 

6N 

 

(14) A les dones prenyades, que prou feina tenen, a sobre les cusen a dites: “Si tens ardor, sortirà 

peluda”. Una amiga meva anava tot el dia fotent-se sal de fruites: “Tu saps el que li estalviaré en 

depilacions, a la nena...”. (Pàgina 121 ) 

1N 

2N 

3NE 

4CI 

5D 

6N 

 

(15) Aquell amic despistat que fica la pota: ”Ens veiem aquesta nit a la festa”. I tu: “quina 

festa?”. I el paio vermell: “Vale, adéu”. Jo ho he fet, això. (Pàgina 123) 

1? 

2N 

3EJ 

4CD 



 58 

5D 

6PI 

 

(16) I s’han de portar bé, les roses. (Pàgina 130) 

1N 

2S 

3EM 

4SUB 

5D 

6N 

 

(17) El que no pot faltar la nit dels focs són aquells collarets fluorescents. Diuen que si els poses 

al congelador, duren més temps. Ho sabíeu, això? (Pàgina 137) 

1? 

2? 

3EJ 

4CD 

5D 

6PI 

 

(18) Quan penso en els jugadors del Barça, sempre em ve al cap la mateixa pregunta: “Estrenen 

samarreta cada partit, o la renten i la tornen a aprofitar?”. No ho heu pensat mai, això? (Pàgina  140) 

1?  

2N 

3EJ 

4CD 

5D 

6PI 

 

(19) Però altres vegades ser popular és molt dur. A vegades, la gent et pregunta: “Com ho 

porteu, això?”.  I nosaltres: “Fatal, fatal”. Quan vaig a l’híper, justament, la gent està molt pendent 

del que porto dins el carro. Què els importa, a la gent! (Pàgina 150) 

1S 

2N 

3EJ 

4CD 

5D 

6PI 
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(20) Però altres vegades ser popular és molt dur. A vegades, la gent et pregunta: “Com ho 

porteu, això?”.  I nosaltres: “Fatal, fatal”. Quan vaig a l’híper, justament, la gent està molt pendent 

del que porto dins el carro. Què els importa, a la gent! (Pàgina 150) 

1? 

2N 

3EJ 

4CI 

5D 

6N 

 

(21) És curiós que hi ham molta gent que quan parla amb tu, la primera frase que t’engega és: 

“Ui, és que jo no miro mai la tele”. Però per que m’ho expliquen, això? (Pàgina 151) 

1? 

2S 

3EJ 

4CD 

5D 

6PI 

 

(22) De vegades vol ser tan puntual que arribes massa aviat. Jo no el tinc, aquest problema. 

(Pàgina 153) 

1N 

2? 

3EJ 

4CD 

5D 

6N 

 

(23) El que s’espera sempre és de la mena de gent que veus davant del Zurich, punt neuràlgic 

mundial de l’espera anònima. Sempre hi ha algú, allà. (Pàgina 154) 

1S 

2N 

3EJ 

4CLL 

5D 

6N 

 

(24) Recentment ha fet cinquanta anys que es va crear l’empresa Seat. [...] Ara no se’n veuen 

tants, de Seat. (Pàgina  159) 

1N 
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2? 

3EM 

4CD 

5D 

6N 

 

(25) Els avis són uns grans oïdors de ràdio. Van amb aquells transistors petits, enganxats a 

l’orella. I feliços, eh! No els expliquis què són uns cascos! Et diuen: “A mi no em fiquis porqueries 

dins l’orella. Jo no en necessito, de Sonotone!”. (Pàgina 162) 

1N 

2? 

3NE 

4CD 

5D 

6N 

 

(26) Les famílies, de sobte, han de parlar. Mires els teus germans i tenen una altra cara. Jo què li 

dic, a aquest tio? (Pàgina 164) 

1N 

2N 

3EJ 

4CI 

5D 

6N 

 

(27) Sempre n’hi ha un que diu: “Vés a buscar les espelmes”. Però on són, les espelmes? 

Comences a regirar-ho tot, els calaixos... “Jo les vaig deixar allà, sota la coberteria”. (Pàgina 165) 

1S 

2N 

3EM 

4SUB 

5D 

6N 

 

(28) Sempre n’hi ha un que diu: “Vés a buscar les espelmes”. Però on són, les espelmes? 

Comences a regirar-ho tot, els calaixos... “Jo les vaig deixar allà, sota la coberteria”. (Pàgina 165) 

1N 

2? 

3NE 

4CLL 
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5A 

6N 

 

(29) Des d’aleshores, digue’m tiquismiquis, desconfio de la gent que em dóna la mà i enrampa: 

“No, és que tinc molta estàtica”. Sí, sííí, però l’estàtica no ve soleta. Tu no vas pel carrer i dius “ai, 

ara tinc estàtica”. L’has d’anar a buscar, l’estàtica. (Pàgina 166) 

1? 

2N 

3EJ 

4CD 

5D 

6N 

 

(30) Que desagradable és estar dormint i sentir aquell brunzit al costat de l’orella. És l’única 

vegada que te’n penedeixes, de dormir acompanyat. (Pàgina 168 ) 

1N 

2S 

3NE 

4CREG 

5D 

6N 

 

(31) Útilment, hi ha una mena de febre pels monòlegs, com si fos una cosa nova. Sempre n’hi ha 

hagut, de monòlegs. (Pàgina 170) 

1S 

2? 

3EJ 

4CD 

5D 

6N 

 

(32) Després hi ha els que s’ofereixen: “A mi m’hauries de fitxar, Buenafuente! Jo sí que te’n 

explicaria, d’històries! (Pàgina  171) 

1N 

2S 

3NE 

4CD 

5D 

6N 

 



 62 

 

(33) O aquell anunci d’un noi que només li queden vint duros i prefereix menjar-se un Magnum 

abans que fer-s’ho amb la nòvia. Gilipolles, també! Ja en menjaràs, de Magnums! (Pàgina 174) 

1? 

2N 

3EM 

4CD 

5D 

6N 

 

(34) Quan jo era petit, fa dos dies, me’n recordo que els meus pares em portaven a veure avions 

al Prat. No teníem molts quartos, en aquells anys. Quan havies vist trenta avions tots t’eren iguals. 

Què tenia de divertit, allò? (Pàgina 180) 

1N 

2S 

3EM 

4CCT 

5D 

6N 

 

(35) Quan jo era petit, fa dos dies, me’n recordo que els meus pares em portaven a veure avions 

al Prat. No teníem molts quartos, en aquells anys. Quan havies vist trenta avions tots t’eren iguals. 

Què tenia de divertit, allò? (Pàgina 180) 

1? 

2? 

3EJ 

4SUB 

5D 

6PI 

 

(36) Que l’anunci deien: “!Hola, Radiola!”. Segur que qui se’l va inventar encara anava al 

col·legi i li van dir: “Què hi posem, en aquest anunci?”. (Pàgina 180) 
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(37) Era el moment de l’eclosió de la tele. La tele funcionava amb antenes de banyes. Encara en 

queden algunes, d’aquestes. (Pàgina 180) 
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(38) I que indigne és tallar-se els pèls del nas! Posar-te davant del mirall, aixecar-te la punta per 

obrir els forats i anar retallant per dins. Sembla que facis espeleologia. Segur que ve d’aquí, de “pèl”. 

(Pàgina 185) 
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(39) Ara: per por, la que fa la centrifugació! Jo, quan sento que la rentadora centrifuga, me’n 

vaig de casa. I si peta, tot allò? (Pàgina 190) 
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Buenafuente, Andreu [et al.]. Digue'm agosarat: els monòlegs. 16a ed. 

Barcelona: Columna, 2001. 
 

(40) Diu: “Que no s’hi ha fixat, que l’hi deia en morse?”. Com si n’hagués de saber, jo, de 

morse!” (Pàgina 31) 

1N 

2S 

3NE 

4CREG 

5D 

6N 

 



 64 

(41) Diu: “Que no s’hi ha fixat, que l’hi deia en morse?”. Com si n’hagués de saber, jo, de 

morse!” (Pàgina 31) 
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(42) L’oració Diga trenta y tres mereix una reflexió. Realment la fan servir tant, els metges? 

(Pàgina 33) 
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(43) I aquella aigua que cau... Què és? Per què en tinguis més ganes? Però si jo, quan hi vaig, ja 

en tinc, de ganes! (Pàgina 42) 
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(44) O si veus un cotxe amb uns adhesius d’Anacleto agente secreto, dius: mira, un espia del 

Cesid. Els agrada molt passar desapercebuts, als del Cesid. (Pàgina 52) 
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(45) I on hi tenies penjades fotos de la Laetitia Casta hi apareixen sanefes de colors pastel! Un 

dia entres al despatx i dius: “Què ha passat aquí?”. Tot de sanefes! La dimensió desconeguda! No les 

ha posat ningú, les sanefes! (Pàgina 54) 
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(46) Hi apareixen soles! Tipus les cares de Belmez en versió globets i ossets riallers d’aquells 

que fan por, aquells ossets amb globus, que dius “quina por!”... Això sí, arriba el càrrec de la Visa, i 

veus que soles, soles, no han arribat, les sanefes. (Pàgina 54) 
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(47) És com quan estàs llegint el diari al metro, que veus de reüll el del costat allargant el coll i 

llegint dissimuladament... Eh que fot ràbia, allò? (Pàgina 57) 
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(48) Jo quan era petit recordo que les àvies et donaven tot aquell monedero enorme i rebotit, 

blau marí, concretament, per anar a comprar: “Té, nen, porta una barra de quart”. I pesava, allò! 

(Pàgina 80) 
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(49) 1.200 pringats, perdó, 1.200 soldats espanyols han sortit avui cap a Kosovo, encarregats de 

supervisar el procés de pau. Us diré una cosa: d’acord, la guerra ha estat una tragèdia, la pau és una 

boníssima notícia, i tot el que vulgueu, però... què hi hem d’anar a fer allà? (Pàgina 92) 
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(50) Es passa hores parlant per telèfon, amb converses òbvies del tipus: “Sóc a la platja, i tu?”. 

Quan tothom està dient: “Ja ho sabem, que ets a la platja”. (Pàgina 96) 
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(51) Per fer règim, s’ha de tenir una especial voluntat. No com el Gallardo, que me’l trobo l’altre 

dia i li dic: “Com estàs?”. I em diu: “Fa tres setmanes que faig règim”. Dic: “Ah, sí? I quan has 

perdut?”. Diu: “Tres setmanes”. I té raó. Jo tampoc en tinc, de voluntat. Quan faig règim, ho passo 

fatal. (Pàgina 103) 
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(52) Una de les pitjors tortures del règim, i no parlem de política, és sortir amb amics que no en 

fan, de règim, ni en tenen ganes. (Pàgina 104) 
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(53) Sí senyor, ens trobem a les portes de la primavera. No ho noteu? Jo ja ho he notat. La gent 

pel carrer, amb menys roba... Ja en parlarem un altre dia, d’aquest tema, de la roba que cau. (Pàgina 

106) 
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(54) L’hostaleria, per exemple, és un dels sectors que hauria de renovar amb urgència la seva 

retolació. Així ho demostren rètols com: Pollos a l’ast para llevar. Ja ho sabem, que són para llevar! 

(Pàgina 118) 
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(55) Nois: quan arribeu al cuartel i un senyor us digui “soy tu sargento”, no li feu dos petons, 

com va fer un que venia amb mi, que era de Coma-ruga, que era molt carinyós . Ell va fotre dos 

petons, i el sargento li va fotre dos ventallots, només arribar, ja. “Es que yo soy de Coma-ruga”. 

“Pues yo soy de Pozuelo de Alarcón, gilipollas”. No destaquen per ser molt carinyosos, els 

sargentos. (Pàgina 125) 
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(56) Els pitjors amants de la jardineria són els que no tenen jardí, i com que no tenen jardí, 

s’omplen el pis de plantes. Diu: “És que les plantes oxigenen”. Sí, però arriba un moment que te’l 

prenen, l’oxigen, també. (Pàgina  129) 
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(57) Mantenir viva una planta no és fàcil. Jo tenia un amic que els bitxos se’ls hi menjaven totes. 

Quan no era el pulgó, eren les erugues. Quan matava les erugues, li sortia la cochinilla, un nom lleig, 

també... Un nom d’insecte guarro. I la mosca blanca. Al principi estava preocupat, el tio, però al 

final els hi va acabar agafant carinyo i tot, als bitxos. (Pàgina 129) 
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(58) Encara que no es puguin dir marques a la tele, jo les penso dir, què passa? Otsein! Forlady! 

Oil of Ulay! Pikolin Springwall! Mantas Raisilán! Toma! Què passa? Ja no les fabriquen, les Mantas 

Rasilán, no? (Pàgina  134) 
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(59) Però vaja, el que importa és que el nen estigui bé, com es diu sempre. “Com es diu el nen?” 

“Hermenegildo” “Però que està bé?” “Sí, una mica deprimit, però vaja.” “Ai, la canalla, no?” I cada 

vegada n’hi haurà menys, de nens, perquè mireu què ha publicat aquesta setmana la premsa: les 

dones es desenamoren després de quatre anys per culpa dels gens. (Pàgina  141) 
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(60) Per no parlar del look de David Hasselhoff, aquell tio que, abans de vigilante de la playa, 

era el vigilante del pàrquing [...] Ja en parlarem un altre dia, del Hasselhoff, ja. (Pàgina 151) 
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(61) “Regalem-li una liquadora a la mama per Nadal”, i la mama, “oh, quina il·lusió, farem 

sucs”. Però si no n’hem fet mai, de sucs, a casa! (Pàgina  151) 
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(62) La Guàrdia Civil ha posat un milió i mig de multes en nou mesos. Aquesta és la bona 

notícia, i la millor és que la província de Barcelona encapçala el rànquing de multes! Un 

aplaudiment! [...] Doncs la Guàrdia Civil ens té molt mimats, als catalans. (Pàgina 158) 
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(63) És molt maca, la Melero, amb aquells ulls... Jo estic sopant, i la cullera em cau. Jo, si fos el 

Francino, no podria... En fi, ja en parlarem un altre dia, d’això. (Pàgina 169) 
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(64) És molt maca, la Melero, amb aquells ulls... Jo estic sopant, i la cullera em cau. Jo, si fos el 

Francino, no podria... En fi, ja en parlarem un altre dia, d’això. (Pàgina 169) 
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(65) Em refereixo a la sonda espacial Mars Polar, que la NASA va enviar a Mart, i que s’ha 

perdut. [...] Jo, als de la NASA no els entenc. [...] Un altre tema és que hi ha molta gent que no té 

ganes d’anar-hi a Mart. (Pàgina 173) 
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(66) Perquè ara les fan totes de por. Us hi heu fixat o no? Per exemple, Stigmata. Quina por, la 

de Stigmata! (Pàgina 191) 
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(67) Igual que els pares, quan li acabaven comprant un cotxe teledirigit i descobrien que 

necessitava divuit piles per funcionar [...] “Doncs que ho diguin a la botiga, que va amb piles, que ho 

diguin!”. (Pàgina 203) 
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Exemples d’altres fonts 
 

(68) La veïna acaba d’insistir que abaixi el volum del tocadisc: “N’estic tipa, dels teus tangos!”  

Carme Riera. Joc de Miralls.  (Pàgina 48 ) 
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(69) Vostè sempre porta la contrària. Tothom diu que va ser un fracàs, el pla.  

Versió Original (18/12/2001) 
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(70) Avui passaré la nit amb 3 dones. Enveja, enveja. Encara en tindreu més quan les veureu, les 

dones.  

Set de Nit (18/12/2001)  
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(71) L’Arroyo m’ha dit que creu que sóc una persona. És tot un honor, això 

Conversa. (19/12/2001) 
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(72) Ha de durar molt, aquest número? 

Versió Original (19/12/2001) 
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(73)  - A mi el Phil Collins em sembla una mica hortera 

  - Doncs a mi m’agrada, el Phil Collins 

El Terrat (20/12/2001) 
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(74) - Mira, he anat a comprar julivert i m’han venut aquest arbre. 

 - Però com t’ho han venut, això? 

Plats Bruts (24/12/2001) 
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(75) - López, això és pilota! Això fa Nadal! 

       - No, no, ara me’n recordo. És mandonguilla 

       - N’estàs segur? N’estàs segur, que és mandonguilla? 

Plats Bruts (24/12/2001) 
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(76) Per si no n’estava prou, d’enrarit, l’ambient, avui al Pròxim Orient la tensió encara ha 

augmentat més.  

TN Vespre (25/12/2001) 
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(77) - El  Crespo, el teu superior! 

 - Superior, superior. Jo no en tinc, de superior! 

Jet Lag (25/12/2001) 
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(78) Podríem dir als avis que truquin a l’oncle per què porti l’Alba a casa d’ells, dels avis... 

Conversa (30/12/2001) 
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(79) A Argentina, jo diria que el caos sí que és preocupant. Però allà n’hi ha tres o quatre, de 

monedes.  

El matí de Catalunya Ràdio (30/12/2001) 
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(80) I després la Roseta ha pujat a veure aquella dona, la Mariona.  

Conversa. (19/1/2002) 
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(81)  - T’has pres el pomelo aquest matí? 

   - Sí 

- Doncs, no te l’hauries de prendre.. diuen que el pomelo debilita. La taronja sí que va bé 

per l’encostipat. 

 - Ja, ja ho havia pensat 

 - Si vols, te’n faré una mica, de taronja.  

Conversa (29/1/2002) 
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(82) Eliot deia que la poesia ha de comunicar abans de ser entesa. Ai, Espriu, Espriu... que n'has 

de fer vessar, de tinta, encara, si no es perd del tot el gust per la lectura! 

Avui (2/2/2002) 
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(83) - I ara presideix totes dues institucions (el Reial Club de Polo i el Cercle del Liceu). ¿Sap  

    que algú deu pensar que és el president de la meitat de les mòmies de Barcelona? 

 - No n’hi ha pas, de mòmies, al Polo! 

Avui (5/3/2002) 
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(84) - I ara presideix totes dues institucions (el Reial Club de Polo i el Cercle del Liceu). ¿Sap  

    que algú deu pensar que és el president de la meitat de les mòmies de Barcelona? 

 - No n’hi ha pas, de mòmies, al Polo! 

Avui (5/3/2002) 
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(85) Si aneu seguint les classes no n’hauríeu de tenir, de problemes, per aprovar l’assignatura 

Conversa espontània (5/4/2002) 
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(86) Doncs us he deixat la notícia més desagradable pel final. I us aviso que ho és molt, de 

desagradable.  

Versió original (30/4/2002) 
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(87) - No sé què em passa,  últimament em poso dels nervis. 

   - Però si tu no ho has estat mai, de nerviós 

El cor de la ciutat (6/5/2002) 
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(88) Floquet de Neu se’n deu alegrar, de no haver escampat el virus de la fama. 

Carles Capdevila. Jo vull ser famós. (Pàgina 35) 
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(89) Que algú troba la fórmula ideal per ser feliç sense diners? Cap problema. És una fórmula 

tan buscada que l’autor és farà milionari només pel fet de difondre-la. I els seguidors que primer li 

envejaven la fórmula per viure sense diners ara li envejaran que n’hagi fet tants, de diners, amb la 

fórmula.  

Carles Capdevila. Jo vull ser famós. (Pàgina 39) 
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(90) Ets ben bé igual que a la tele. Potser una mica més jove, i més prim. Ja ho diuen, que la tele 

engreixa.  

Carles Capdevila. Jo vull ser famós. (Pàgina 52) 
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(91) El meu millor defecte és la impaciència, i la meva pitjor virtut és la paciència. No en tenia 

gens, de paciència, però no he tingut altre remei que cultivar-la. 

Avui (8/5/2002) 
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(92) El descobriment de les ruïnes del Born ha provocat un d’aquests debats-mullader que tant 

ens agraden. Entre visites d’obra, sobretaules de sopars, manifestos i articles d’opinió, hem invertit 

una energia que potser necessitarem per trobar una solució que no sigui un nyap. Com que jo no hi 

entenc, de ruïnes, em limitaré a comentar un detall col·lateral de la polèmica. 

El País. (9/5/2002) 
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(93) Diuen que, si es respecten les ruïnes i s’hi instal·la un circuit arqueològic amb vocació 

pedagògica, serà l’equivalent d’un parc temàtic dedicat a la Barcelona de principis del segle XVIII. 
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L’expressió parc temàtic té, dedueixo, una càrrega pejorativa, però ¿tan dolents són, els parcs 

temàtics? 

El País. (9/5/2002) 
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8.2 Exemples en anglès i traducció  
 

A continuació presentem les parelles de text original i traducció emprats per fer 

l’anàlisi comparativa entre l’anglès i el català. Cada fragment, extret dels guions 

radiofònics dels germans Marx, va seguit pel número de la pàgina a la qual es troba 

(vegeu la bibliografia per consultar la referència completa).  
 

(1) GROUCHO: Where’s that ten dollars? 

MISS DIMPLE: I haven’t a penny.  

GROUCHO: Who’s asking for a penny? If I wanted a penny I could go to my baby’s bank 

–if I had a baby.  (Pàgina 4) 

 

GROUCHO: On són aquests deu dòlars? 

SENYORETA DIMPLE: No tinc ni un xavo. 

GROUCHO: I qui n’hi ha demanat cap, de xavo? Si volgués un xavo podria anar al banc de 

fireta del meu nen, això en cas que tingués un nen (Pàgina 4) 

 

(2) CHICO: Well, you see, I can’t afford it. I no gotta job. 

MISS DIMPLE: Why don’t you get a job?(Pàgina 4)  

 

CHICO: Miri, és que no m’ho puc permetre. No tinc feina. 

MISS DIMPLE: I per què no en troba una, de feina? (Pàgina 4) 

 

(3) JONES (disturbed): Why-I’d like to talk to you. I’m having trouble with my wife.  

GROUCHO (indignant): Well, I’m having trouble with my wife, too, but I don’t go around 

bragging about it,  (Pàgina 7) 

 

JONES (molest): Miri, voldria parlar amb vostè. Tinc problemes amb la meva dona. 
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GROUCHO (indignat): És això, eh? Escolti, jo també en tinc amb la meva, de problemes, i 

no vaig pel món emprenyant la gent. (Pàgina 7) 

  

(4) GROUCHO: Listen, Jones, can I sell you a ticket to the Firemen’s Ball? It’s a five-dollar 

ticket, and it’s yours for a buck and a half. 

JONES: Why, ah...ah...this is last year’s ticket. 

GROUCHO: I know it is, but they had a better show last year. (Pàgina 10) 

 

GROUCHO: Miri, Jones, què li sembla si li venc una entrada per al Ball dels Bombers? 

Costa cinc dòlars, i és seva per un paper i mig. 

JONES: Què? Però... però... si és una entrada del ball de l’any passat. 

GROUCHO: Ja ho sé, home, però va ser una festa molt bona, la de l’any passat. (Pàgina 10) 

 

(5) SCROOGE (approaching): Are you Mr. Beagle? 

GROUCHO: Am I Mr. Beagle? What right have you got to walk into a man’s office and 

insult him? Did you ever get a load of Mr. Beagle? (Pàgina 17) 

 

SCROOGE (acostant-se): És vostè el senyor Beagle? 

GROUCHO: El senyor Beagle? Quin dret l’empara, per irrompre al despatx d’un home i 

insultar-lo d’aquesta manera? Que l’ha vist mai, el senyor Beagle? (Pàgina 17) 

 

(6) SCROOGE: Well, That’s about enough of this. When’s Beagle coming in? 

GROUCHO: Now I’ll ask you one. (Pàgina 17) 

 

 SCROOGE: Ja n’hi ha prou d’aquest color. Quan arribarà el senyor Beagle? 

GROUCHO: Ara n’hi faré una jo, de pregunta. Quan se’n va? (Pàgina 17) 

 

(7) MISS DIMPLE: [...] Oh, good morning, Mr Beagle. The landlord called again. He wants 

his rent paid. 
GROUCHO: I should pay his rent? Why, I can’t even pay my own rent.  (Página 28) 

 

SENYORETA DIMPLE: [...] Bon dia, senyor  Beagle. L’administrador ha tornat a trucar. 

Vol que li pagui el seu lloguer. 

GROUCHO: Però com vol que li pagui, el seu lloguer? Si no puc ni pagar el meu. (Página 

28) 

 

(8) MISS DIMPLE: Yes, the laundry man called. The check you have him came back.  

GROUCHO: It came back? Fine, take that check and send it to the landlord. 

MISS DIMPLE: But the laundry man the laundry man says it isn’t any good. He won’t take 

your check, he wants a draft. (Página 28) 
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 SENYORETA DIMPLE: Sí, l’home de la bugaderia ha trucat. Han tornat el xec que li va  

donar. 

GROUCHO: Que l’han tornat? Perfecte, agafi aquest xec i me l’envia a l’administrador. 

SENYORETA DIMPLE: Però és que l’home de la bugaderia diu que no és bo. No el vol, el 

seu xec; diu que no té compte corrent. (Página 28) 

 

(9) GROUCHO: But I’m willing to pay, Ravelli, and handsomely. I’ll give you the villa and 

I’ll throw in my girl’s telephone number. 

CHICO: I don’t want your girl’s telephone number. Every time I call her up, you answer. 

(Página 31) 

 

GROUCHO: Mira, estic disposat a pagar, Ravelli, i generosament. Et donaré la vil·la i hi 

inclouré el número de telèfon de la meva nena. 

CHICO: No el vull, el telèfon de la seva nena. Cada vegada que li truco respon vostè. 

(Página 31) 

 

(10) COP: Pipe down, pipe down, and take this ticket. 

CHICO: Hey, officer, how about a ticket for me? Make it a Wednesday matinee. I got a 

date. (Pàgina 32)  

 

POLI: Vinga, va, no els vull ni sentir! Agafi la recepta i bon vent. 

CHICO: Escolti, oficial, no me’n pot donar una a mi, de recepta? Que sigui per a la tos.  

(Pàgina 32)   

 

(11) MAN: Wait a minute, you mugs. You call the lady and I’ll croak yuh. I’m giving the old 

girl a surprise party. (Pàgina 45) 

 

HOME: Un moment, imbècil. Crides la mestressa i us pelo ara mateix. Estic preparant-li 

una festa sorpresa, a la mossa (Pàgina 45) 

 

(12) GROUCHO: What has eight legs and sings? 

BRIDE: I don’t know. 

GROUCHO: Give up? A centipede. 

BRIDE: But a centipede has a hundred legs. 

GROUCHO: Yes, but it can’t sing. (Pàgina 46) 

 

GROUCHO: Endevina, endevineta, té vuit potes i canta, què és? 

BRIDE: No ho sé. 

GROUCHO: Et dones, dona? Un centpeus. 
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BRIDE: Els centpeus en tenen cent, de potes. 

GROUCHO: Sí, però no saben cantar. (Pàgina 46) 

 

(13) GROUCHO: Don’t call me Mr Flywheel, just call me Sugar and I’ll call you Cocaine.  

MRS. BRITTENHOUSE: Why, my name isn’t Cocaine. Cocaine’s a dope. (Pàgina 47) 

 

GROUCHO: No em digui senyor Flywheel, digui’m Dolç i jo li diré Coca. 

SENYORA BRITTENHOUSE: Per què? No me’n dic pas, de Coca. La cocaïna és una 

droga (Pàgina 47) 

 

(14) GROUCHO: When I woke up this morning I looked in my stocking and what do I find? 

Your foot. 

CHICO: Ah, what’sa matter? You gave me that stocking. (Pàgina 50) 

 

GROUCHO: La primera cosa que faig aquest matí en llevar-me és mirar dins del meu mitjó 

i què hi trobo? El teu peu. 

CHICO: Què vol ara? Me’l va donar, aquest mitjó.  (Pàgina 50) 

 

(15) HORACE: Daddy was taking me to Christmas dinner and he heard some little boys singing 

Christmas carols... and he went to give them some money and I lost him. 

CHICO: Dey gotta money for singing? At’sa fine. I sing very good. 

GROUCHO: Maybe there is something to this Christmas-carol gag. Only I don’t know any  

carols. (Pàgina 52) 

 

HORACE: El papà em portava al dinar de Nadal i ha sentit uns nens que cantaven nadales...  

i se n’ha anat a donar-los diners... i l’he perdut. 

CHICO: Els ha donat diners per cantar? Magnífic Jo canto molt bé. 

GROUCHO: Potser encara hi faríem negoci, amb aquesta conya de les nadales. El problema 

és que no en conec cap, de nadala (Pàgina 52) 

 

(16) GROUCHO: Very well, how about some lamb chops? They’re very nice today. I chopped 

them down myself. 

LADY: I don’t want any lamb chops. (Pàgina 59) 

 

GROUCHO: Què li semblarien unes costelles de xai? Avui estan molt bé. Jo mateix m’he 

encarregat de tallar-les. 

SENYORA: No en vull, de costelles de xai. (Pàgina 59) 

 

(17) GROUCHO: Oh, there you are, Ravelli! I thought I sent you over to Western Union to find 

out the correct time. 
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CHICO: Oh, I find out da time dis morning. (Pàgina 64) 

 

GROUCHO: Ah, ets aquí, Ravelli! Em pensava que t’havia enviat a la costa oest a 

preguntar l’hora. 

CHICO: Ah, ja l’he preguntada aquest matí, l’hora. (Pàgina 64)  

 

(18) GROUCHO:  You walked in your sleep? Well, there’s a remedy for that. Next time you go 

to bed, take carfare with you. 

CHICO: But I gotta no carfare. (Pàgina 65) 

 

GROUCHO: Vas pel món adormit? Home, això té remei. La propera vegada que vagi al llit 

agafa l’abonament de transports. 

CHICO: Però si no en tinc, d’abonament. (Pàgina 65) 

  

(19) CHICO: Mr. Flywheel, you owe me tree hunnerd bucks, and I gotta have it. 

GROUCHO: Well, let’s see what I got. Fifty, sixty, eighty, eighty-five, ninety, a dollar... 

No, I’ve only got a dollar. 

CHICO: At’sa fine. I’ll take it. 

GROUCHO: I’m sorry, Ravelli, but this happens to be Miss Dimple’s purse. But I’ll tell 

you what I’ll do. I haven’t got the three hundred dollars, so I’ll give you the business 

instead. (Pàgina 65) 

 

 CHICO: Senyor Flywheel, em deu tres-cents papers i els necessito. 

GROUCHO: Vejam, anem a veure què tinc. Cinquanta, seixanta, vuitanta, vuitanta-cinc, 

noranta, un dòlar. No, només tinc un dòlar. 

CHICO: Està bé. Me’l quedo. 

GROUCHO: Ho sento, Ravelli, però resulta que és el portamonedes de la senyoreta 

Dimple. Parlem seriosament. No els tinc ni els puc aconseguir, els tres-cents dòlars, de 

manera que a canvi et traspasso el negoci. (Pàgina 65) 

 

(20) CHICO: I no do nuttin, lady. Two men were fightin. I don’t even know dem. 

MRS. VAN REGAL: They put you in jail because two strange men were fighting? 

CHICO: Yeah. Dey was figtin with me. 

MRS. VAN REGAL Did they start the fight? (Pàgina 67) 

 

CHICO: Jo no vaig fer res, senyora. Dos homes s’estaven barallant. Ni tan sols els coneixia. 

SENYORETA VAN REGAL: L’han tancat a la presó perquè dos desconeguts s’estaven 

barallant? 

CHICO: Sí. Es barallaven amb mi. 

SENYORETA VAN REGAL: Van començar ells, la baralla? (Pàgina 67) 



 82 

 

(21) GROUCHO: […] Gentlemen, all that Ravelli wants is vindication. 

CHICO: Hey, boss, I no wanna vindication. I just wanna vindi case. (Pàgina 73) 

 

GROUCHO: […] Senyors, tot el que Ravelli vol és una vindicació. 

CHICO: Què diu, ara? No en vull pas cap, d’indicació. Només vull acció. (Pàgina 72) 

. 

(22) MRS. JACKSON: I’ve come in to get you to help me with my income tax. 

GROUCHO: Help you with your income tax? A big woman like you? You’ll pay your own 

taxes. (Pàgina 91) 

 

SENYORA JACKSON: He vingut a demanar-li ajut per la meva declaració de renda. 

GROUCHO: Que l’ajudi amb la seva declaració de renda? Una dona grandeta com vostè! 

Les haurà de pagar vostè soleta, les seves taxes. (Pàgina 92) 

  

(23) DRIVER: Oh, so there’s the other guy. Listen, punk, I’m tired of waiting for you. (Pàgina 

98) 

 

TAXISTA: Guaita l’altre. Escolti, senyor, ja n’estic tip, d’esperar-los. (Pàgina 98) 

 

(24) GROUCHO: Miss Dimple, put a sign on the door saying, “Boy wanted”. 

CHICO: Never mind, Miss Dimp. I already put up dat kinda sign. (Pàgina 102) 

 

GROUCHO: Senyoreta Dimple, posi un rètol a la porta que digui: “Es necessita mosso”.  

CHICO: Deixi-ho córrer, senyoreta Dimpy, ja l’he posat jo, el rètol. (Pàgina 103) 

 

(25) CHICO: Da people in da house next door is offerin a reward for a lost dog. I tinka dis is da 

dog. 

GROUCHO: What makes you think this is the dog that belongs next door? 

CHICO: Well, dat’s where I stole him from. (Pàgina 111) 

 

CHICO: La gent de la casa del costat sí que ofereix una recompensa per un gos perdut. I 

crec que és aquest, el gos. 

GROUCHO: Què és el que et fa arribar a una conclusió tan brillant? 

CHICO: Home, és que justament el vaig robar d’allí. (Pàgina 111) 

.  

(26) CHICO: He’s gonna sign a contract wit me as soon as he learns to write his name. 

GROUCHO: That’s a good one. Who’s going to sign your name? (Pàgina 115) 

CHICO: Tan aviat com aprengui a escriure el seu nom signarà un contracte amb mi. 

GROUCHO: Aquesta sí que és bona. I qui el signarà, el teu nom? (Pàgina 115) 
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(27) GROUCHO: Your little mother will be at home at the radio 

COMBATZ: I ain’t no mother. 

GROUCHO: Well, you’ve got a radio, haven’t you? (Pàgina 121) 

 

GROUCHO: La teva pobra mare serà a casa amb l’orella enganxada a la ràdio... 

COMBATZ: No en tinc, de mare. 

GROUCHO: Però bé deus tenir ràdio, oi? (Pàgina 121) 

 

(28) SALESMAN: You know, I got a wife to support. 

CHICO: You think I’m gonna help support your wife? Nobody supports my wife – not even 

me... (Pàgina 143) 

 

VENEDOR: He de mantenir la meva dona, jo. Sóc el seu suport. 

CHICO: I es pensa que l’ajudaré a suportar la seva dona? Però si ningú no la suporta, la 

meva dona, ni tan sols jo... (Pàgina 143) 

 

(29) MISS DIMPLE: Mr. Ravelli, maybe you ought to see a doctor. 

CHICO: I did see a doctor. (Pàgina 166) 

 

SENYORETA DIMPLE: Senyor Ravelli, potser hauria d’anar al metge. 

CHICO: Ja hi vaig anar, al metge. (Pàgina 170) 

 

(30) PRISCILLA (whispering): Mr Flywheel, you’re taking my lines! 

GROUCHO (whispering): All right, tomorrow you can take some of my lines. (Pàgina 177) 

 

PRISCILLA (xiuxiuejant): Senyor Flywheel, m’està trepitjant el paper! 

GROUCHO (xiuxiuejant):  Molt bé dona, demà ja li deixaré que me’l trepitgi una mica, el 

meu. (Pàgina 182) 

 

(31) GROUCHO:  Where’s the court stenographer? I want him to take a letter to my wife. 

BAILIFF: Why, he can’t take a letter to your wife.  (Pàgina 201) 

 

GROUCHO: On és l’estenògraf del tribunal? Vull que copiï una carta per a la meva dona. 

AGUTZIL: Però és que no ho pot fer, això (Pàgina 210) 

  

(32) PLUNKETT: I’m on trial here. The state ain’t proved that I’m guilty of bribery. 

GROUCHO: The state doesn’t have to. I know you’re guilty.  

PLUNKETT: Say, how do you know I’m guilty? (Pàgina 205) 
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PLUNKETT: Això és un judici. L’acusació no ha demostrat en cap moment que jo sigui 

culpable de cap suborn. 

GROUCHO: No cal que demostri res, l’acusació. Ja ho sé jo prou, que és culpable. 

PLUNKETT: I com ho sap, que sóc culpable? (Pàgina 213) 

 

(33) CHICO (reading): “Honorable Charles D. Vasserschlogel, c/o Vasserchlagel, Vasserchlegel 

and MacCormik.”  

GROUCHO: You left out a Vasserschlugel. Thought you could slip one over on me, didn’t 

you, eh? All right, leave it out, and put a in a windshield wiper instead. No, make three 

windshield wipers and one Vasserschlugel. (Pàgina 210-211) 

 

CHICO (llegint): “Honorable Charles D. Vasserschlogel, c/d Vasserchlagel, Vasserchlegel i 

MacCormik...” 

GROUCHO: T’has deixat un Vasserschlugel. Et pensaves que me’n podries colar un, eh? 

D’acord, deixa’l fora, i posa matafaluga al seu lloc. No posa’n tres, de matafalugues, i 

només un Vasserschlugel. (Pàgina 218-219) 

  

(34) ASSISTANT MANAGER: Boys don’t get excited. You know what his hotel’s been up 

against. 

CAPTAIN: We don’t care. We’ve got to get paid. (Pàgina 230) 

 

SECRETARI DE DIRECCIÓ: Tranquils, nois, no us poseu nerviosos. Ja sabeu en quina 

situació econòmica es troba l’hotel, en aquests moments. 

CAP DE RECEPCIÓ: Ens és ben igual, la situació econòmica. Volem cobrar els nostres 

diners. (Pàgina 242) 

 

(35) BELLBOYS: Mr. Flywheel, we want our money. 

CAPTAIN: Yes, we want our money. 

GROUCHO: You want your money? You mean you want my money. Is that fair? Do I want 

your money? Suppose Washington’s soldiers had asked for money, where would this 

country be today? 

CAPTAIN: But they did ask. 

GROUCHO: And where is Washington? (Pàgina 230) 

 

MOSSOS: Senyor Flywheel, volem els nostres diners. 

CAP DE RECEPCIÓ: Sí, volem els nostres diners. 

GROUCHO: Els vostres diners? Voldreu dir els meus diners. Creieu que és just, això que 

demaneu? Que potser us els demano jo, els vostres? Imagineu per un moment que els 

soldats de Washington li haguessin demanat diners. On seria, avui, aquest país? 

CAP DE RECEPCIÓ: Però si precisament n’hi van demanar, de diners. 
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GROUCHO: I on és ara, el pobre Washington? (Pàgina 242-243) 

 

(36) MRS. MORLEY: I feel that you ought to know that your new clerk, Mr. Ravelli, has been 

insulting the guests.  

GROUCHO: He has, has he? Well, he can’t do that around here. (Pàgina 233) 

 

SENYORA MORLEY: Crec que hauria de saber que el seu nou empleat, aquest tal senyor 

Ravelli, ha insultat els hostes. 

GROUCHO: Això ha fet? Aquest xicot s’ha extralimitat! No pot fer-ho pas ell, això. 

(Pàgina 245) 

  

(37) FARMER: You just go down to the town hall and ask for the mayor. He’ll see that you’re 

taken to the Crexton mansion. But he’ll warn you against it, I tell you. 

CHICO: Never you mind. How we get dere? (Pàgina 246) 

 

PAGÈS: Vagin a l’ajuntament del poble i preguntin per l’alcalde. Ell els informarà i 

s’encarregarà que els portin al casalot Crexton. Però estic segur que també els 

desaconsellarà que hi vagin, ja els aviso. 

CHICO: És igual. Com hi arribem, a l’ajuntament? (Pàgina 258) 

 

(38) GROUCHO: Let me take a look at that diamond! 

MRS. VANDERGRAFF: But the diamond is lost. It’s gone! 

GROUCHO: Well, how do you expect me to find it if I don’t know what it looks like. Why 

didn’t you come to me before it was stolen? What you’re trying to do is lock the barn door 

after the horse is stolen. When did you last see your horse? 

MRS. VANDERGRAFF: But I didn’t lose a horse. I lost a diamond! 

GROUCHO: Well, that was your fist mistake. You should have lost a horse. A horse would 

be much easier to find. 

MRS. VANDERGRAFF: Now what abount the diamond? (Pàgina 275-276) 

 

GROUCHO:  Escolti, deixi’m fer-li una ullada, a aquest diamant! 

SENYORA VANDERGRAFF: Però si el diamant s’ha perdut. Ha volat! 

GROUCHO: Escolti, i com espera que el trobi si no sé ni quin aspecte té? Per què no em va 

venir a veure abans que el robessin? Això que vol fer ara és com tancar la porta de la quadra 

després que han robat el cavall. Quan va veure el seu cavall per última vegada? 

SENYORA VANDERGRAFF: No n’he perdut cap, de cavall. He perdut un diamant! 

GROUCHO: Doncs aquest fou el seu primer error. Hauria d’haver perdut un cavall. Un 

cavall seria molt més fàcil de trobar. 

SENYORA VANDERGRAFF: I què me’n diu, del diamant? (Pàgina 288) 
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(39) CHICO: I go to da bank to get some money, and dey tella me you write too many checks. 

You gotta no money left. 

GROUCHO: What do you mean, no money left? Look at all the checks left in this 

checkbook. (Pàgina 286) 

 

CHICO: He anat al banc a treure diners i m’han dit que fa massa xecs. No hi queden diners. 

GROUCHO: Què vols dir, que no hi queden diners? Mira tots els xecs que hi ha encara, en 

aquest talonari. (Pàgina 300)  


