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INTRODUCIÓN
Co nacemento da TVG a dobraxe ao galego converteuse nun elemento clave para a normalización da
lingua galega. Polo tanto, o colectivo de actores e actrices de dobraxe de Galicia pode xogar un papel
importante, desde a súa experiencia de máis de vinte anos, á hora de levar ás escolas e centros de ensino secundario a súa actividade, como un elemento atractivo de divulgación da lingua e para alentar os
máis novos ao seu estudo e uso.
Desde o Consorcio Audiovisual de Galicia e en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística
da Xunta de Galicia e APRADOGA (Asociación de profesionais da Rama Artística da Dobraxe de Galicia), propoñemos achegarlles a dobraxe aos escolares, dunha maneira divertida, lúdica e pedagóxica. A
lingua galega é a nosa razón de ser e o motor que nos move.
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A DOBRAXE
Definición
“Gravación dunha voz en sincronía cos beizos dun actor de imaxe ou unha
referencia determinada, que imite o máis fielmente posible a interpretación da
voz orixinal”.
Alejandro Ávila, Licenciado en Ciencias da Información, doutor en xornalismo pola
Universidade Pompeu Fabra e Máster en Novas Tendencias Informativas en Radio e
Televisión pola Universidade Autónoma de Barcelona.
E os debuxos animados? E as outras sincronías?

“O proceso mediante o que as voces dos actores dun produto
audiovisual son substituídas, mediante a gravación doutras
voces que interpretan os diálogos e demais contidos verbais
nunha lingua distinta á do produto orixinal e coincidente coa
do receptor ao que vai dirixido o produto dobrado. Esta gravación das novas realízase en sincronía cos beizos do actor en
imaxe”.
Rosa Mª. Palencia Villa, profesora do departamento de Comunicación
Audiovisual e Publicidade da Universidade Autónoma de Barcelona.
Por que nunha lingua distinta? Que culpa ten o receptor?

“Proceso cinematográfico que consiste nunha nova gravación separada do texto dun filme traducido na
lingua do país no que vai ser exhibido. Esta nova gravación de son, á parte da banda orixinal de ruídos
e música, ten que axustarse á película de forma que os novos sons do discurso coincidan cos movementos dos órganos articulatorios tan perfectamente como sexa posible”.
Istvan Fodor, lingüista e teórico húngaro que falou das distintas sincronías. A definición preocúpase especialmente da
tradución, na que el era un especialista.
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“Substitución dos diálogos e demais contidos verbais dos distintos personaxes
dun produto audiovisual mediante a gravación doutras ou das mesmas voces,
perseguindo a coherencia nas distintas sincronías (articulatoria, xestual, temporal…) e a fidelidade aos recursos expresivos das voces de referencia, para
crear a ficción de que o resultado é a versión orixinal”.
Luis Iglesia, actor e director de dobraxe galego.

Breve historia
En febreiro do ano 1895, os irmáns Lumière conseguiron que as imaxes se movesen e fixeron
realidade o desexo de representar a vida en movemento. Crearon a ilusión. No 1926 esas imaxes
tiveron son e puideron falar. Comezou o despegue do cine; as longametraxes sonoras empezaron
a cruzar fronteiras, iniciábase a distribución cinematográfica no ámbito mundial. As películas
proxectábanse en países onde a gran maioría dos espectadores non eran capaces de entender a
acción que se desenvolvía diante deles, non entendían o que alí se dicía e os letreiros explicativos
non conseguían solucionar o problema. Era imprescindible que os personaxes falaran o mesmo
idioma que os espectadores para poder chegar ao gran público, e por iso as grandes produtoras
decidiron sonorizar algunhas películas no idioma e con voces do país onde se ían explotar. Así
naceu a dobraxe.
A invención da dobraxe atribúese a
Edwin Hopkins e a Jacob Karol no ano
1928 coa longametraxe “The Flyer”. En
1929 dóbrase a primeira longametraxe
en castelán nos estudios parisienses
de Joinville, aínda que non todos os
actores de dobraxe eran españois. O
filme chamábase “Rio Rita”. Foi en 1932
cando se dobrou integramente un filme
en castelán por actores españois. O seu
título era “Entre la espada y la pared”,
e dobrouse en Joinville. Sen embargo,
a primeira longametraxe dobrada ao
castelán que se estreou en España foi
“Desamparados”, dobrada en 1931.
O primeiro estudo de dobraxe que
comezou a traballar en España o fixo en
Barcelona en 1933. Foron os estudios
Trilla-La Riva.

A DOBRAXE EN GALEGO
Razón de ser
En Galicia a dobraxe comezou alá polo ano 1982, cando Juan Rodríguez Guisán, considerado un pioneiro da dobraxe en
Galicia, instalou na Coruña a primeira empresa dedicada á dobraxe en Galego, Vídeo Galicia.
Dobrábase en castelán e para o mercado do vídeo. Foron os
pioneiros deste oficio no que todo estaba por aprender e que se foi
construíndo a base de importacións, moita vontade, moita ilusión e
bastante artesanía.
Non obstante, non é ata o ano 1985, coa creación da Televisión de
Galicia, cando empeza a verdadeira forza da dobraxe. A compañía
creouse pola lei de Galicia 9/1984, do 11 de xullo, con dous fins:
Contribuír á normalización lingüística e á cohesión do tecido social
e xeográfico do país.
De aí a enorme importancia da dobraxe como elemento que
contribúe á defensa, apoio e normalización do idioma galego.

Breve historia
Desde o nacemento da TVG, a dobraxe amosouse como un dos medios máis eficaces para conseguir a normalización
lingüística no noso país.
Non hai ningunha historia, ningunha situación, ningunha vivencia, por allea que poida parecer, que non sexa susceptible
de ser traducida, adaptada e dobrada ao galego. Podemos escoitar o noso idioma a calquera home ou calquera muller en
calquera lugar do mundo.
Poucos instrumentos de comunicación teñen esa capacidade para explotar un idioma, de aí que pareza imprescindible garantir
que a lingua que se transmita mediante o produto dobrado, acade a maior capacidade.
Pero, que galego sería o máis axeitado para a dobraxe? A resposta semella máis sinxela do que moitos pretenden: un galego
no que aparezan todas as características que o idioma ten de seu, falado coa musicalidade que o fai distinto de calquera outro,
sementado das expresións que o enriquecen e lle dan vida, afastado da esaxeración, da caricatura e de calcos alleos, que
non fan senón eivalo e empobrecelo.
Desde a dobraxe, vivíronse diferentes etapas con respecto ao tema da lingua:
Na etapa de creación da TVG, a calidade idiomática dos produtos que se emitiron, dependía da competencia que cada actor
ou actriz tivese de seu, xa que os castings de acceso á profesión fixéranse, salvo excepcións, sen control lingüístico de ningún
tipo. Por outra banda, seguindo criterios alleos, o acento era disimulado case sistematicamente para conseguir unha dobraxe
dobraxe e lingua nas escolas
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que soase parecida á do castelán. O cliente case non facía valoracións de ningún tipo sobre o traballo que se lle entregaba.
A nivel social, este traballo é pouco ou nada recoñecido. Aparece un forte prexuízo contra unha innovación sobre a que o
castelán leva décadas de adianto.
Nunha segunda etapa, pódese falar de desenvolvemento e reconversión. A TVG inicia e mantén no tempo informes lingüísticos
elaborados polos seus técnicos, nos que se opina sobre a calidade dos produtos. As reaccións do colectivo de dobraxe fronte
a eses informes son diversas, e van dende o estudo metódico ata o rexeitamento máis belixerante. En calquera caso, leva
a unha mellora moi significativa no uso do idioma e fai que a dobraxe sexa posta como exemplo de bo facer lingüístico nos
ámbitos máis variados.
Nos últimos tempos, a diminución da esixencia, leva á relaxación de empresarios e traballadores do sector. Hai un esquecemento
do bo nivel acadado na etapa anterior. En moitas ocasións non se ten en conta a competencia lingüística como un valor
imprescindible á hora de traballar en galego.
As previsións para o futuro apuntan a que a evolución da cuestión lingüística na dobraxe depende unicamente da esixencia
que como cidadáns teñamos todos sobre o trato que merece o noso idioma, e parece obvio que o dominio da fala sexa
imprescindible á hora de manexala como ferramenta de traballo.
Non esquezamos que a razón fundamental da existencia da TVG é a defensa e difusión do galego. Podemos, polo tanto esixir
a súa implicación directa en cantos proxectos conduzan a conseguilo.

O IDIOMA
Tradución
A definición de tradución como “actividade que consiste en comprender o significado dun texto nun idioma, chamado texto
orixe, para producir un texto con significado equivalente, noutro idioma, chamado texto traducido” adquire, cando falamos de
dobraxe, unha significación especial. O tradutor, que desenvolve o seu traballo no ámbito do audiovisual e máis concretamente
na dobraxe, debe coñecer con solvencia tanto a lingua orixe (inglés, francés, alemán, etc.), como a lingua á que se traduce
(neste caso, o galego). Pero, ademais, ten que ser un perfecto coñecedor dos códigos específicos que se manexan na
linguaxe cinematográfica, en particular e do mundo audiovisual, en xeral. No caso particular do galego, un idioma aínda por
normalizar na súa totalidade, a función dos tradutores debe levar ao seu carón unha sensibilidade especial no tratamento
do idioma, xa que é ben certo que a súa actividade entróncase directamente co enriquecemento e a continua evolución da
lingua galega. O seu esmerado tratamento e a súa corrección no uso ten que ser o piar principal no que se asente o traballo
de tradución.

Fonética
A fonética é a disciplina da lingüística que
estuda a produción, as calidades físicas e a
percepción dos sons dunha lingua, en canto
ás realidades físicas concretas. A fonética
persigue o coñecemento do son lingüístico
en xeral.
A correcta articulación e pronunciación de
todos e cada un dos fonemas da lingua galega
é unha obriga indispensable para un actor de
dobraxe que desenvolva a súa actividade en
galego. Conseguir a excelencia no uso do
idioma é unha das máis importantes funcións
que ten a dobraxe como instrumento de
comunicación.
A fonética sintáctica e o seu uso axeitado
é tamén un punto de incidencia clave
na utilización do galego na dobraxe. O
feito de que o actor de dobraxe sexa un
galegofalante competente dotará os seus
traballos da necesaria calidade idiomática
que o espectador galego debe esixir.
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Prosodia
A prosodia é a rama da lingüística que analiza e representa formalmente aqueles elementos da expresión oral, tales como o
acento, os tons e as entoacións. É absolutamente fundamental que unha dobraxe en galego teña unha prosodia galega, non
abonda con que o léxico sexa galego e a fonética sexa axeitada, é necesario que a entoación e o acento sexan galegos, do
contrario estaríamos falando con palabras galegas, mais non en galego.
A musicalidade da nosa lingua, as nosas entoacións, o noso acento, en definitiva, todo aquilo que nos é propio cando falamos
tense que ver reflectido nos medios de comunicación que usan o galego como a súa lingua. A dobraxe, pola súa capacidade
de penetración na sociedade debe, polo tanto, ser un espello no que se vexan representados todos os valores que nos
identifican.

Consideracións finais
Nada mellor que unha lingua para identificar un pobo e unha cultura. Os profesionais que temos ligada a nosa actividade á
nosa lingua debemos ser exemplo no seu bo uso e na súa difusión. O cinema, a televisión e o resto de soportes audiovisuais
teñen unha presenza continua na sociedade; os actores de dobraxe, dende a nosa posición activa, debemos contribuír
decisivamente a que o galego ocupe, na nosa sociedade, o lugar que por historia e dereito lle corresponde.

A TÉCNICA
O proceso da dobraxe
Moitos son os factores que inflúen no resultado final dunha dobraxe e moitos máis os que determinan que unha serie teña
éxito ou non. Moitos son tamén os profesionais e as actividades para realizar durante todo o proceso. A dobraxe é un traballo
en cadea, en equipo, dependente practicamente nun cento por cento do factor humano. A elección dun ou doutro profesional
para a realización dunha determinada actividade condiciona o resultado final. O que non quere dicir necesariamente que o
produto obtido sexa mellor ou peor. O que si vai ser é distinto.

Todo parte do orixinal
O principio da dobraxe está nun orixinal
no que uns textos e unha interpretación
dos actores se conxugan para formar
unha obra. A misión da dobraxe é
achegarlle esa obra, o máis fielmente
posible, a unha comunidade lingüística
distinta, para que os falantes doutro
idioma poidan entendela e gozala.
Os diálogos están recollidos no guión.
Algúns guións levan á marxe anotacións
sobre intencións, segundas intencións
ou aclaracións sobre os textos cando
estes poidan levar á dúbida.
O proceso da dobraxe comeza cando o
guión, normalmente no idioma orixinal,
lle chega a un tradutor. A tradución debe
ser coidadosa para que o orixinal non se
desvirtúe. Hai erros de tradución típicos
e históricos (may day, traducido como
día de maio cando é unha chamada
de auxilio; library, traducido como
librería cando significa biblioteca; ou
coroner, por coronel cando significa,
xuíz de instrución), aínda que hai outros
moitísimo máis sutís que tamén son
importantes.
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Ten que parecer que o personaxe que aparece na pantalla é o que está a falar. Aí é onde entran en xogo o axuste e mais a
adaptación dos textos.
O axustador encárgase de que o número de sílabas de cada oración no idioma orixinal e no que se vai dobrar sexan
semellantes. De que os instantes nos que, polo que sexa, hai unha énfase especial nun determinado momento coincidan nos
dous idiomas.
De que as bocas parezan falar no idioma ao que se dobran. Para facelo inténtase que cando o actor orixinal pronuncia, de
xeito evidente, un p, b ou m o actor de dobraxe pronuncie nese mesmo momento unha bilabial.
O nivel do axuste pódese extremar, faise no cine, para conseguir que un “a” coincida na boca dun “a” e un “o” na dun “o” ou
un “u”.
O adaptador é aquel que traballando sobre a tradución, e sempre coa vista posta no orixinal, trae a esta todas as sutilezas.
Encárgase tamén de que o resultado lingüístico sexa crible grazas ao coidado da fraseoloxía, dos niveis de fala…
En tempos, o traballo de adaptación utilizouse con fins censores; esta posibilidade é un dos principais argumentos dos
detractores da dobraxe.
Unha vez que o guión está traducido, adaptado e axustado, pasa a corte. O filme cúrtase en anacos de, como máximo, trinta
segundos que se chaman takes, e que son sobre os que traballa un a un na sala.

A TÉCNICA

Cando unha empresa do sector recibe o encargo de dobrar unha película chama a un director de dobraxe. O director ve a
longametraxe (moitas veces, é tamén quen se encarga de axustala e adaptala) e fai o reparto, asígnalles voces ás personaxes
da pantalla. Debe de barallar varios aspectos dentro do abano de voces das que dispón: a semellanza coas do orixinal
(cordas), o carácter dos personaxes, os ritmos de fala e, moitas veces, o que espera o espectador.
Un reparto debe ser equilibrado, as voces das personaxes que coexisten nas escenas deben ser suficientemente diferentes.
O elenco de actores de dobraxe é como unha orquestra que interpreta unha peza musical cuxa partitura é o orixinal.
Cando o reparto está feito, o departamento de produción intenta conseguir que os actores acudan para realizar ese traballo e
organiza as convocatorias en varias xornadas laborais. Facer a dobraxe dunha película de 90 minutos lévanos aproximadamente
5 xornadas de 6 horas e media.
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O traballo de sala
A sala de dobraxe é un cuarto totalmente insonorizado onde hai unha pantalla, un micrófono, un atril, no que nos situamos os
actores e no que apoiamos o guión, e a mesa de dirección. O técnico de gravación sitúase nunha pequena cabina anexa e
comunicada por una ventá coa sala na que están os actores e o director.

Ata finais dos anos corenta, as gravacións efectuábanse sobre material fotográfico. O problema era que o gravado non se
podía borrar. Cando se cometía un erro tíñanse que desfacer dese anaco de material e poñer outro novo. Ás veces, para
non tirar moito material aceptaban os erros, co conseguinte deterioro para a versión dobrada. Pero apareceron os formatos
magnéticos e o problema deixou de existir, pois con el podíase borrar e volver gravar. A dobraxe deu un paso de xigante.

A TÉCNICA

Desde principios dos noventa, a maioría dos diálogos comezaron a gravarse en disco duro. A nitidez do son e a comodidade
de gravación son absolutas. Afortunadamente a dobraxe estase beneficiando da tecnoloxía punta.
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A película entra na sala e…
O director cóntalle ao actor de dobraxe todo o que considere que este debe saber sobre a película e sobre a súa personaxe.
A maior parte das veces os actores de dobraxe non viron a longametraxe e téñense que enfrontar aos takes coa única
indicación do director, e por suposto imitando o orixinal.
O técnico fai un ciclo con cada take e pásao varias veces. O actor de dobraxe debería proceder así:
•

Na primeira volta o actor de dobraxe fíxase nese fragmento da obra para descubrir todas as claves e ver como actúa a
súa personaxe, os seus xestos, a forma de falar, o estado anímico, volume, os tons, os ritmos...

•

Durante a segunda pasada o actor de dobraxe xa le o texto intentando reproducir e, marcando nel, as claves que
descubriu á vez anterior. Como o traballo do actor de dobraxe consiste en facer todo iso no momento no que o fai o
actor que sae na pantalla, terá que aproveitar tamén para tomar referencias temporais. Hai truco, na pantalla temos o
TCR no que aparecen as horas, minutos, segundos e frames (fotogramas por segundo, hai 25!).

•

Ve o take unha ou dúas veces máis para afianzar o texto, a interpretación, a sincronía, e para recibir as indicacións do
director.

•

Decide que está en condicións de gravar e acomete o primeiro intento. Hai moitos anos este intento era único, tal e
como se gravaba tiña que quedar. Hoxe, por fortuna, podemos volver gravar tantas veces como sexa preciso.

•

A gravación repítese ata que o director considera que é boa, ou que dificilmente se vai poder mellorar. O director
de dobraxe calibra todos os aspectos: o texto debe de ser intelixible, a calidade lingüística debe de ser óptima, a
interpretación crible e a sincronización exacta.

A TÉCNICA

As dificultades da sincronía
Ao actor de dobraxe non lle abonda con facer unha boa interpretación. Ás veces, esta tampouco ten por que ser grandiosa,
o impacto visual do actor da película é xeralmente superior ao da voz. Pero unha actuación maxistral de voz pode ter que ser
desbotada por non estar sincronizada como debera coa acción que se nos mostra na pantalla.
A sincronía esixe un importante esforzo de concentración e unha demostración permanente de reflexos.
O actor de dobraxe só se pode deixar levar polo que xa está gravado, polo orixinal.
O actor de dobraxe non é un creador.
A dobraxe non empeza pola esquerda e remata pola dereita. Dobrar é moito máis que empezar a falar cando o fai o actor
ou actriz que dobramos e calar cando estes calan. As frases, cada intervención, está inzada de ritmos, pausas, dúbidas,
xestos..., que os actores de dobraxe temos que reproducir dun xeito crible e cunha dificultade engadida, a de non ser donos
da xestos.

A dobraxe non só traduce, senón que traspón realidades. A dobraxe verte unha obra dunha realidade a outra sen alterar a
mensaxe orixinal ou facendo o mínimo posible.
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Traballamos cun micro e coa voz
Estas son as nosas ferramentas. As nosas voces acompañan accións alleas. Ten que parecer que facemos, pero sen facer.
A colocación diante do micro é fundamental e non permite moitas veleidades. A cambio, os xestos que nos guías poden ser
os de grandísimos actores.

Ao rematar a gravación de diálogos na sala, todo queda preparado para a mestura. O labor do técnico de mesturas consiste
en ir engarzando os diálogos coas músicas e efectos. A habilidade deste técnico é esencial para acadar un bo resultado. Ata
mediados dos anos 50, as mesturas facíanse tamén sobre un soporte óptico ou fotográfico coa gran pexa de que non se
podían borrar e volver gravar por riba, no caso de equivocarse. A partir desta data e ata finais dos 80, realizábanse sobre un
soporte magnético que permitía que se borrase e se volvese gravar. Na actualidade todo está dixitalizado e a mestura faise
sobre o soporte dun disco duro que facilita o poder borrar e gravar tantas veces como sexa necesario. Unha vez máis, as
novas tecnoloxías fan que a mecánica do traballo sexa moito máis sinxela.

A INDUSTRIA
Máis de media ducia de produtoras, repartidas entre A Coruña, Santiago e Vigo levan a cabo a súa actividade en Galicia no
referente, á dobraxe en galego.
Todas elas teñen como cliente maioritario a TVG. A dobraxe de cinema comercial é aínda testemuñal e circunscríbese á
dobraxe de coproducións con capital galego e algunha cinta de debuxos animados.
A publicidade é unha actividade directamente relacionada coa dobraxe, xa que moitas veces os actores de dobraxe fornecen
coas súas voces as campañas publicitarias.
A dobraxe en Galicia está regulada por un convenio colectivo e é unha actividade regulada por lei.
A Asociación Profesional da Rama Artística da Dobraxe de Galicia (APRADOGA) aglutina a case corenta actores e directores
de dobraxe de Galicia.
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