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Introducció Les llengües minoritàries són molt vulnerables, per això mateix necessiten ser

transmeses a les noves generacions. Tanmateix, no n'hi ha prou només ensenyant-les a les

escoles. L'entreteniment, les xarxes socials i la globalització fan que algunes llengües es

mengin d'altres. Com és el cas del català.

Per donar resposta a la "poc parlada" decadència de l'entreteniment en català, en aquesta

recerca m’he endinsat en el món del doblatge, he recollit dades sobre l'anime en català,

m’he informat de com perjudica la falta d'entreteniment juvenil a la llengua i he buscat una

possible solució a la decadència de l'entreteniment en català.

En la secció pràctica del treball aportaré el meu gra de sorra al moviment per a la

recuperació de l’anime en català, imitant-ne el procés de doblatge professional i doblant-ne

un capítol sencer. Tot això sense coneixement previ del tema i amb l’objectiu de

conscienciar al lector.

Hipòtesis La part teòrica del meu TR se centra tant a informar al lector sobre el tema a

tractar com en afirmar o desmentir la meva hipòtesi: "La disminució del doblatge de

l'animació japonesa i de més sèries juvenils al K3 està afectant la parla del català entre el

jovent."

Objectius Aconseguir fer el doblatge seguint el seu ordre de treball (traducció - adaptació-

doblatge a sala - mescla) i, simultàniament, fer una recerca sobre el perquè ja no es doblen

més sèries d'anime en català. Per aconseguir-ho, m'endinsaré a les videoteques de la

televisió catalana, assistiré a conferències, faré entrevistes a professionals del sector, així

com també m'enriquiré de les experiències personals viscudes durant el procés.

Metodologia Com que el meu treball és força diferent del que s’acostuma a veure, he

utilitzat diversos procediments i estratègies, partint sempre del mètode científic: Decideixo

què vull fer, faig una hipòtesi, desglosso el treball en segments per a facilitar-ne la recerca,

ho experimento i, finalment, escric unes conclusions. La part teòrica ha seguit un ordre

inductiu: definir l'anime, recollir la història del doblatge i l'històric dels principals canals

d'entreteniment en català; desgranar els múltiples motius de la desaparició del doblatge en

català a les noves sèries juvenils d'anime i, per últim, conscienciar de l'impacte que té el

sector en la identitat cultural i lingüística.



Resultats Considero resultats de la meva recerca tot allò que desconeixia abans de

començar-la, però sobretot, totes les solucions al problema exposat. Una de les solucions a

la falta d’entreteniment en català, seria pujar tots els doblatges a les plataformes de

subscripció. La gran majoria de contingut (sobretot d'anime) que hi ha ara a Netflix, a Prime

Video i altres plataformes ja es va doblar al català, però no hi és present. Per exemple: Les

pel·lícules de Ghibli.

Hi ha més solucions al problema explicades en detall al

Treball de Recerca, però que ometo en aquest resum per

donar més importància al doblatge que he fet en la part

pràctica. Aquest adapta Great Pretender (una sèrie d'anime

de Netflix) al català. El procediment de fer-ne un es força

extens i no el podré redactar completament en aquest apartat.

De forma resumida, es pot dir que segueix aquest ordre:

Traducció, adaptació, doblatge a sala, mescla i postproducció.

Estic força content amb el resultat i vaig fer-ne un tràiler per

ensenyar en les presentacions de temps limitat.

Conclusions L'entrevista que vaig fer a Txell Sota i la meva assistència a la conferència

del Racó del Manga al Manga BCN em van ajudar a entendre i a poder deixar escrita la

importància que té un doblatge per als joves i sobretot per al català. Doncs no és res més

que una eina lingüística que ensenya català i el normalitza. La manca de doblatge en català

ha tingut conseqüències força greus en la utilització de la llengua entre el jovent. En el meu

treball he pogut esmentar que aquesta decadència és conseqüència de les retallades al

sector de cultura i a la indústria del doblatge catalana, que n'era la millor d'Espanya.

Amb el doblatge de Great Pretender he après la dificultat de fer-ne un, tant per als

traductors com per als actors de doblatge. No és una feina fàcil a fer per una sola persona, i

per això professionalment aquesta és una producció en equip. M'encanta com ha quedat el

doblatge. Tot i ser un producte amateur, m'ha recordat a aquelles sèries que es doblaven fa

temps. Estic satisfet i m'ha emocionat tot el recorregut.

Fer un treball de recerca que tractes aquest tema era molt complicat, ja que ningú quasi en

parla de la importància del doblatge. Haver-ho deixat escrit servirà perquè més gent és

conscienciï i així, pot ser, el futur de l'anime en català no serà tan negre com sembla

apuntar a ser.
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