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Fa vint anys es va haver de
crear una professió del no-
res”, s’exclama un empre-
sari d’un estudi valencià

de doblatge. “Ara tenim uns
grans professionals i em fa molta
malícia que estiguen en aquesta
situació”. L’endarreriment de Te-
levisió Valenciana a l’hora pagar
a les empreses, que en la majoria
dels casos no cobren des del juny
de l’any passat, afecta de ple els
actors i actrius de doblatge, els
quals, a més de rebre remunera-
cions de fa deu anys, veuen que
perilla la viabilitat d’un ofici que
ha demanat anys de formació i
experiència. Però, sobretot, el pro-
blema amenaça tota una indús-
tria de la cultura i revela l’escàs
compromís de la Generalitat i de
la televisió autonòmica amb la
normalització del valencià. “Ca-
nal 9 no para de canviar-los els
criteris perquè desistisquen”, co-
menta un professional de l’àmbit
de la televisió sobre la situació de
les empreses de doblatge. “És un
drama sobretot industrial i empre-
sarial, tant com lingüístic”.

El fet és que pràcticament no
es doblen llargmetratges al valen-
cià, cada vegada es fan menys do-
blatges d’altres produccions per a
la televisió i el Consell, a més a
més, ha suprimit enguany les mo-
destes subvencions que atorgava.
Si l’exercici de 2008 va repartir
240.000 euros per al doblatge de
produccions audiovisuals, en-
guany aquesta línia ha desapare-
gut i ben just si hi ha 24.000 euros
d’una altra partida disponibles.
En el pressupost de Radiotelevi-
sió Valenciana, d’altra banda, les
previsions per a l’adaptació al va-
lencià han disminuït per damunt
del 24%, fins als 4,19 milions d’eu-
ros.

El tema no és menor per a un
sector enormement dependent de
la política del canal autonòmic.
Un sector que s’agrupa en l’Asso-
ciació Valenciana d’Empreses de
Doblatge i Sonorització (Avedis),
organització de la qual formen
part els 14 estudis de doblatge va-
lencians, unes empreses que do-

nen faena, més o menys estable, a
un col·lectiu de 350 a 500 perso-
nes, entre traductors, ajustadors
de guions, adaptadors de diàlegs,
directors de doblatge, equips de
producció, tècnics i actors. Els ac-
tors cobren per convocatòria una
quantitat a la qual s’afegeix una
altra per cada take, que és una
unitat definida per un màxim de
vuit línies de text sempre que en el
diàleg intervinga més d’un perso-
natge. Una movie per a televisió
pot costar dues setmanes de do-
blar. La nòmina d’empreses és fà-
cil de fer: Àbac, Tabalet, Somà-
gic, ACE Estudis, Again Estudis,
Audiointegral, Doble Banda, Es-
tudi Música, Euromedia Produc-
cions, Sonoequip, Sonofilm Estu-
dis, Sonomàgic, TCR-27 i Nocla
Films Produccions.

“Som les veus desconegudes
de la televisió”, comenta una ac-
triu amb experiència en el doblat-
ge d’algunes de les figures més co-
negudes del cinema nord-ameri-
cà. “Unes veus darrere les quals,
ara mateix, hi ha deutes i hipote-
ques”. El conjunt dels estudis va-
lencians dedicats a aquest seg-
ment de la producció audiovisual
treballen sobre un catàleg de vui-
tanta veus a un centenar. “Són
veus que han costat de fer”, expli-

ca la responsable d’una empresa
del sector. “Han de tenir aptituds
naturals i han de conéixer la tècni-
ca interpretativa, que no és la ma-
teixa del teatre, el cinema o la tele-
visió”, puntualitza un altre empre-
sari, que calcula en quatre anys o
cinc el temps que cal per a formar
un actor de doblatge.

L’ al·lusió a una qualitat defi-
cient dels productes que facturen
els estudis de doblatge autòctons
indigna tots els implicats. “Que
no es busquen excuses tan ofensi-
ves”, s’exclama un actor perta-
nyent al Col·lectiu de Professio-
nals del Doblatge, una associació

integrada en UPTA-
UGT que representa a
una gran part dels intèr-
prets. “Com és possible
que doblatges que hem
fet en castellà per a altres
televisions no hagen tin-
gut cap problema i ací
ens diguen que no ho fem
bé?”, es pregunta. L’altra
excusa que indigna els im-
plicats en la indústria del
doblatge és que el valen-
cià no té audiència. “Una
bona pel·lícula té audièn-
cia”, retruca el director
d’un estudi de doblatge.
“El problema ve quan es
relega a Punt 2 el mate-
rial doblat i, el que és pi-
tjor, quan es tracta de tí-
tols antics, ja amortitzats
per les televisions,
emesos en franges

horàries de seguiment mínim”.
Aquesta espècie de diglòssia

audiovisual, segons la qual, en
una televisió pública, l’objectiu
fundacional de la qual és fomen-
tar el valencià, es menysprea la
llengua autòctona davant el caste-
llà, perquè se suposa que té menys
audiència, ha acorralat els profes-
sionals del doblatge, a pesar d’uns
mitjans tècnics perfectament ho-
mologables, a un reducte cada ve-
gada més estret. Un efecte
d’aquesta actuació, que limita al
doblatge de documentals, d’algu-
nes sèries i de capítols de dibuixos
animats el mercat real, és la des-
trucció del catàleg de veus. “Hi ha
actors amb una carrera llarga,
però que no encaixen en les exi-
gències concretes dels dibuixos
animats (veus primes i infantils)
que han abandonat l’ofici”, expli-
ca un director de doblatge.

“És trist, però, a hores d’ara,
pareix una utopia demanar que es
doblen totes les grans produccio-
ns cinematogràfiques actuals”, co-
menta un actor. “Però es podria
implantar una política de versions
per al DVD. Ara bé, cap major
cinematogràfica, per si mateixa,
decidirà incloure el doblatge al va-
lencià si la Generalitat no hi fa
algun paper”.

Darrere les veus hi ha actors... i una
indústria de la cultura en perill

La reducció d’encàrrecs de TVV i el retall de les ajudes amenacen el sector del doblatge

MANUEL BAIXAULI
..

No, no estic en contra
dels premis. Si no fóra
per aquests, potser jo,
i molts col·legues

meus, no hauríem publicat res.
N’he rebut de distints nivells, i
tots m’han empés a créixer.
Són útils per a l’escriptor, la
indústria del llibre, el lector i la
societat. Un premi, per a mi,
ha de ressaltar, entre les obres
que hi aspiren, la que conté
més mèrits estrictament litera-
ris. Obvi? No, no ho és. Hi ha
molts premis donats o nego-
ciats, inaccessibles, d’entrada,
per a qui hi aspira, només, amb
arguments literaris. M’ho expli-
cà fa molts anys, davant la
meua estupefacció, un expert
en l’assumpte. “Una institució
o una editorial han d’assegurar-
se que la inversió arriba a bon
port”, deia. “Un premi decla-
rat desert o guanyat per un des-
conegut”, afegia, “és, amb vis-
ta als mitjans de comunicació i
als patrocinadors del premi, un
fracàs”. No parlava, és clar, de
concursets de poble, sinó de
premis mediàtics. D’institucio-
ns propenses al patrocini i d’edi-
torials, no ens en sobren. No
podem menystenir-les. Un al-
tre punt de vista és el de l’escrip-
tor consolidat, que veu el pre-
mi com una de les poques -si
no l’única- possibilitats de co-
brar la feina, a més de garantir-
ne una promoció. I si pretén
viure, només, de la literatura,
l’opció esdevé necessària. Però
l’escriptor consolidat no va
d’incògnit als premis, sap que,
per a guanyar-los, s’ha de nego-
ciar. Ho fa ell o, millor encara,
el seu agent literari. La feina de
l’agent no consisteix, només, a
buscar traduccions de la teua
obra. A més de buscar-te pro-
jecció en altres terres i llengües,
l’agent et pot buscar editorial
per al pròxim llibre, optimitzar
el contracte, trobar-te col·la-
boracions periodístiques i, tam-
bé, és clar —i ho ofereix amb la
mateixa naturalitat que les al-
tres feines—, negociar-te un
premi. Si hi afegim el nepotis-
me, massa freqüent en decisio-
ns de jurats, condicionats per la
candidatura d’un amic o deixe-
ble o camarada, i les manies
personals, què en queda, de la
pretesa imparcialitat del pre-
mi? Sota aquesta teranyina
d’interessos, quina garantia te-
nim que el premi destacarà
l’obra que conté “més mèrits
estrictament literaris”? Deixe
per al final dos punts de vista
més: el del lector, que troba al
mercat un llibre capciosament
ressaltat, i el de l’escriptor no
consolidat que aspira a algun
d’aquests premis. S’ha passat
els mateixos anys que l’autor
de renom escrivint el seu llibre,
que ha fotocopiat i enviat ple
d’il·lusió per aconseguir un re-
coneixement que no té, i que
milloraria les seues condicions
de treball i, sobretot, la seua
autoestima. Tots aquests punts
de vista tenen, com en una bo-
na tragèdia, els seus motius.
Quin partit hi prenc? El del lec-
tor i l’escriptor enganyats. De-
priment? No del tot. Una fe,
una convicció, em consola: en-
mig de la mediocritat, el talent
—si n’hi ha— és impossible
d’ocultar. Quan menys ho espe-
res, traspassa la teranyina.

“Es podria
implantar una
política de versions
per al DVD”

Allò que pense
dels premis

literaris

Un técnic i una actriu durant un take de doblatge.

Micròfon en un estudi de doblatge.

És un sector
enormement dependent
de la política del canal
autonòmic
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La vida, el temps, el món:
sis dies de conversa amb
Joan F. Mira
Pere Antoni Pons

PUV
València, 2009. 378 pàgines
.
FRANCESC CALAFAT

La trajectòria de Joan Fran-
cesc Mira és rellevant pel
compromís cívic i per l’ela-
boració d’una obra extensa

i variada —que inclou narrativa,
novel·la, estudis d’antropologia,
assaig, articles de premsa, divulga-
ció i traducció— bastida amb tres
fils difícils de destriar —voluntat
comunicativa i estètica i
pensament—, que assoleix fites de
notable altura. Vista en conjunt, el
gruix intel·lectual i l’amplitud de
mires fan que l’obra de Mira siga,
a hores d’ara, una de les més com-
pletes i complexes de la cultura ex-
pressada en llengua catalana.

La seua personalitat polièdri-
ca, la claredat i l’eloqüència amb
què comunica, el seu desig de con-
véncer, mentre rebutja qualsevol
entrebanc a l’exercici de la bellesa
i de la llibertat de pensar, ha con-
vençut els editors i el periodista
mallorquí que seria d’interés fer
un vademècum on es tracten un
ventall fabulós d’assumptes i con-
flictes. En la llarga conversa, Joan
F. Mira traça amb tota mena d’ar-

guments els moments claus del
seu itinerari, desplega les línies
mestres del seu pensament, allu-
nyat de les modes i, malgrat tot,
atent als fets contemporanis que
toquen la història actual, tant la
pròxima com la més llunyana.

El llibre s’obri amb un capítol
dedicat als orígens familiars, a la
infància a la vora de València, als
estudis als escolapis, la marxa a la
selecta Universitat Gregoriana de
Roma. Tot seguit ens relatarà el
retorn a València i la connexió

amb els personatges més inquiets
del moment, valencianistes una
gran part, corcats per la urgència
d’ordir, al marge del règim, una
cultura amb cara i ulls que fora el
germen d’una societat diferent.
En els apartats següents els temes
giren al voltat de política, la ideo-
logia, i els país; de l’antropologia i
de l’educació; i de la literatura en
general i de la pròpia. L’enfoca-
ment es caracteritza per repensar-
ne les interpretacions i els concep-
tes més habituals, inclosos els pro-

pis, i desmuntar algunes de les lí-
nies d’actuació del valencianisme
polític, per rígides i simples. I fa
servir tal quantitat de referències
que Pere Antoni Pons qualifica
l’entrevistat de “l’home que tenia
el món dins del cap”.Mira expli-
ca la transformació del seu pensa-
ment per “l’observació de la reali-
tat”. Aquesta maduresa ha influït
en les seues idees polítiques d’es-
querra, que des dels anys seixanta
ha deixat pel camí, entre altres co-
ses, el recel al sistema capitalista i

un antiamericanisme desbo-
cat. Unes altres qüestions
que l’obsessionen són la des-
feta total de l’educació i l’es-
vaïment progressiu dels refe-
rents cristians de la cultura
europea. A banda de la força
interpretativa de Mira, un ob-
servador agut pot trobar-hi
un valor afegit. Els darrers
temes esmentats formen part
del mapa mental d’algunes
persones que ja tenim una
edat, i un observador crític
hi podria veure unes tendèn-
cies cap a uns posiciona-
ments un pèl més moderats o
conservadors d’un sector pro-
gressista. Siga com vulga,
són aportacions interessants
per a un debat rigorós.

Per moments certs lectors
es poden irritar per l’excés
d’ego que plana sobre algu-

nes fulles del llibre. És una llàsti-
ma, perquè el discurs és suficient-
ment potent i no calien subratllats
sobrers. Al marge d’aquesta om-
bra menuda, la llarga i densa con-
versa amb Joan Francesc Mira
ofereix un gran ventall de mo-
ments fructífers, producte d’una
voracitat intel·lectual omnívora
que tracta punts que ens toquem
de prop amb passió renovada i
rigor. Un fet extraordinari, tot
s’ha de dir, per aquestes terres de
Déu.

Ve de la pàgina 1
Marcat el territori, el fàcil accés
actual a la música ha fet la resta.
Això explica un disc on l’estil és
definit per la manca d’un estil de-
terminat: de la transcendència i
la foscor de Liberto i el redoble
americà, Àrides estances (la
cançó que més els va costar trau-
re avant) o Perpètua desànima, al
preciosisme instrumental de Vo-
yage to Mèxic i l’humor irònic
d’En despertar i L’amor és cec, un
tema de pop lluminós creuat per
un xiulet adherent com una san-
gonera. Dolces respostes i Men-
jars al llit, somnis a la taula apor-
ten, mentre, un contrapunt enèr-
gic matisat per la claustrofòbica
Christmas in China. Susanna, la
versió del clàssic de Leonard Co-
hen, feta sobre l’adaptació prèvia
de Toti Soler, tanca el disc a ma-
nera d’alenada dolça. “Va ser un
poc casual. Férem un concert
d’homenatge a Cohen, amb Hu-
go Mas. Cantàrem Suzanne en an-
glés i ens va agradar, la trobàrem
espontània i fresca. I com que ens
faltava un tema per a tancar el
disc, hi incorporàrem la versió ja
adaptada al valencià”.

La diversitat de registres es fo-
namenta en la incorporació a la
gravació d’acordions, harmò-
niums, seccions de corda, xi-
lòfons, pianos, campanetes i un
llarg etcètera, que aporten rique-
sa. No obstant això, els compo-
nents d’Arthur Caravan reco-
neixen les rèmores de l’autopro-
ducció. “Vam tindre a l’abast els
consells artístics de Gat, de G3G,
però el disc el férem nosaltres,
amb un portàtil. I tot i que és un
treball digne, malgrat haver-se fet
així, té carències. En tot cas, en
un segon disc no faríem això, gra-
varíem, de segur, d’una altra ma-
nera”, reconeixen.

Música a banda, el disc està
ple a vessar de detalls. Des del
mateix nom del grup, basat en un
personatge curiós, Arthur Cra-
van, nebot bord d’Oscar Wilde,
fins al disseny de les cobertes i de

l’interior, obra de Toni Blanes i
Cristina Mañes, els quals agafa-
ren les il·lustracions d’una enci-
clopèdia mèdica dels anys setan-
ta. El propòsit era que, en el con-
text d’un disc de rock, aquestes
imatges adoptaren una nova di-
mensió molt més suggeridora. O
la lletania amb què s’obri la gra-
vació: una solemne enumeració
de noms que alguns relacionen

amb víctimes d’alguna dictadu-
ra. Però la font original és una
vetusta gravació conductista per
a ensenyar idiomes reeditada en
vinil durant els anys 70 que,
deixada caure al principi de Liber-
to i el redoble americà, provoca
un efecte deliberadament descon-
certant i ambigu. Els cercadors
de curiositats també hi trobaran
molta literatura: la lletra de

L’amor és cec està basada en un
conte de Boris Vian i A mig matí,
en un poema de Gabriel Ferrater.
Les càustiques i surrealistes lle-
tres del disc són responsabilitat
de Pau Miquel Soler. “El tema
literari està molt menys treballat
que el musical. Les lletres estan
fetes després de les cançons i per
a escriure-les vaig agafar el que
tenia més a prop, la sublimació
d’una època de la nostra vida,
amb surrealisme, humor àcid i
tractant també que foren líriques
i dramàtiques, que suggeriren
una història”.

L’àmbit del disc, a hores
d’ara, és el directe. Arthur Cara-
van té bons records del concert al

Lluís Vives, entre uns altres, i es
preparen per a actuar en dife-
rents àmbits, trencant les barre-
res entre l’escena musical en va-
lencià i el circuit indie. I prepa-
ren, sense presa ni pressió, el que
serà un segon disc del que no sa-
ben encara massa coses. O saben
la primordial: la preservació de la
seua independència creativa.
“L’honestedat és que la proposta
arribe tal com és i aqueixa inde-
pendència real existeix. Internet
no ha anat malament a la gent
que comença i tenim clar que no
ens mantindrem fent discos”, ex-
pliquen. El seu disc, de fet, es pot
descarregar gratuïtament: arthur-
caravan.bandcamp.com.

Ofereix un gran ventall
de moments fructífers,
producte d’una voracitat
intel·lectual omnívora

Les càustiques i
surrealistes lletres del
disc són responsabilitat
de Pau Miquel Soler

UN PAÍS DE PARAULES

Defensa del goig estètic i de les idees

“L’honestedat
és que la proposta
arribe tal
com és”

Succedani: “dit d’una
cosa que en pot reem-
plaçar una altra pel fet
de tenir propietats

anàlogues”. Però, què els he
d’explicar a vostés que estan
patint l’època més gloriosa
dels succedanis? Molts sota
la capa avorrida, per cons-
tant, de la “salut”: els “ali-
ments” van acompanyats de
promeses i les begudes van
sense alcohol. Els supermer-
cats semblen farmàcies i vice-
versa.

Nit del 27 de maig (com
passa el temps!). Julio A. Má-
ñez m’havia pronosticat un
1-2 a favor del Barça (Messi i
Henry. No dic els minuts, per-
què va errar-los, però li recor-
de la paella promesa si s’equi-
vocava). Com un antropòleg
amb curiositat, després del
partit, em llance al carrer a
conéixer què és això de “més
que un club”. Impressio-
nant. Impressionant també
els immigrants de tota mena
entusiasmats. El crit més re-
petit: “boti, boti, madridista
el que no boti”. Succedani
que reemplaça un altre en-
frontament o suport fidel a
l’enemic?

Parle amb Julia Moro Pu-
mares de futbol (per què
no?) i em diu que ha vist un
tatuatge en un dels jugadors
de l’Athletic de Bilbao: “El
dolor es inevitable. El sufri-
miento es una opción”. Ta-
tuatge o succedani d’un
haiku?

Continua informant-me i
em diu que entre a la web del
Barça. Sorpresa! Entre les
victòries consta la “Copa del
Rey” del 1941 al 1971. Del
“Rey”? Quin? Tant ha baixat
Esquerra Republicana que
l’esperit de “més que un
club” decideix un rei sota el
franquisme? Succedani de la
Copa del Generalísimo? I el
rei, no és “general de los ejér-
citos” també? Consol: la web
del Reial Madrid fa el ma-
teix. Quin parell!

Excitadíssim, busque en
la web del Llevant i hi veig:
“1936-1937 Campeón de Co-
pa de la España Libre”. “Ma-
cho, Levante!, deien fa molts
anys. I el València? Parla de
“Copas”, sense additius,
però la mateixa copa des del
1941 fins al 2008. I un detall:
hi fa constar els noms dels
futbolistes que van marcar
els gols.

Tornem al tricampió Ba-
rça. Hi ha un punt on to-
thom coincideix: la direcció
de Pep Guardiola, el missat-
ge d’esforç i patiment (el su-
frimiento es una opción), la
disciplina, tot plegat ha col-
pit la gent. En una època de
supernannies, coachings, au-
toajudes, etc. (són succeda-
nis de l’antic capellà o de la
funció absent del pare?), no
és gens estranya aquesta op-
ció.

Però, en recordar l’afició
de l’Athletic de Bilbao du-
rant el partit contra el Barça,
no es pot pensar que van op-
tar pel patiment. Fins l’últim
segon, van animar, el seu
equip. Després, el dolor inevi-
table de la derrota; sense suc-
cedanis.

Els membres d’Arthur Caravan. / CIO / PACO GRAU

A LA LLETRA

Succedani
ALBERT GARCIA I
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